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Miljoenen guldens schade

Opslagloods
in Venlo
brandt af

VENLO - Een brand in een op-slagloods te Venlo heeft in de
nacht van zaterdag op zondagvoor enkele miljoenen guldens
schade aangericht. De loods ginggeheel in vlammen op. Deze was
afgelopen week juist volledig ge-
vuld met een voorraad geavan-
ceerde kopieermachines, aldus

een woordvoerder van de brand-
weer te Venlo.
De brand begon rond half vijf in
een tegen de opslagloods ge-
plaatste vuilcontainer en ettelij-
ke daar opgestapelde houten
pallets. Door een raam is de
brand vervolgens doorgeslagen
naar binnen. De exacte oorzaak
van de brand is nog niet bekend,
maar volgens de brandweer zijn
er sporen die wijzen op brand-
stichting. Een brand bij een res-
taurant in Venlo afgelopen week
ontstond onder bijna dezelfde
omstandigheden.
Veel opgeslagen kopieermachi-
nes konden nog gered worden
tijdens de bluswerkzaamheden.

vandaag
Schermutselingen
in de Voerstreek

PAGINA 5

Bezoek aan casino
blijft stijgen
PAGINA 7

Paint Bali: goed
voor de stress

PAGINA 12

sport
MW finisht in stijl

PAGINA 13
Roda JC zakt terug

PAGINA 13

Mansell weer winnaar
PAGINA 22

Weekeinde van de trainers
PAGINA 22

" Adri Koster

Rampgebied
President Bush verklaarde zaterdag
Los Angeles tot federaal rampge-
bied. Hij maakte daarmee de weg
vrij voor federale kredieten met la-
gerente en andere vormen van hulp
voor de middenstanders die hun
winkels in vlammen hebben zien
opgaan en burgers die hun wonin-
gen hebben verloren.

Burgemeester Torn Bradley heeft
Peter Ueberroth, de organisator van
de Olympische Zomerspelen in Los
Angeles in 1984, benoemd tot voor-
zitter van een Comitévan Wederop-
bouw. Met name in de wijk South
Central waar de rellen ontstonden,
zijn de vernielingen groot.
In totaal zyn bijna 10.000 zaken ge-
plunderd, in brand gestoken of ver-
nield. De autoriteiten schatten de
schade op ongeveer een half miljard
dollar (bijna een miljard gulden).
Daarbij is de schade als gevolg van
de plunderingenen vandalisme niet
meegeteld.

Het dodental (45) ligt hoger dan bijde vorige uitbarsting van raciale on-lusten in Los Angeles. In 1965 lietenb« rellen in de wijk Watts 34 men-sen het leven.
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Van Rooy ziet
kansen voor
bedrijfsleven
in Taiwan,

SCHIPHOL - Het Nederlandsebedryfsleven heeft volop kansenom mee te werken aan het
nieuwste zesjarenplan van Tai-
wan. Dat zei staatssecretaris Van
Rooy van Economische Zaken
gisteren op Schiphol. Ze heeft in
Taiwan, als 'erom gevraagd
werd', het niet leveren van Ne-
derlandse onderzeeërs aan dat
land toegelicht.
De bewindsvrouw zei Taiwan op
'persoonlijke titel' bezocht te
hebben. Ze was vergezeld van
slechts enkele ambtenaren en
een kleine vertegenwoordiging
van het Nederlandse bedrijfsle-
ven.
Van Rooy wilde niet speculeren
over de mogelijkheden voor Ne-
derlandse bedreven, indien de
Tweede Kamer tot de conclusie
zou komen dat de missie van mi-
nister Andriessen naar de Volks-
republiek China onvoldoende
orders heeft opgeleverd en als-
nog onderzeeërs geleverd kun-
nen worden.
De staatssecretaris heeft niet de
indruk, dat de onderzeeboot-
kwestie belemmerend heeft ge-
werkt op de mogelijkheden voor
het Nederlandse bedrijfsleven.
Zij denkt datons land vooral een
rol kan spelen bij landaanwin-
ning, en de aanlegvan havens en
luchthavens.

VN bemiddelt bij vrijlating Bosnische president

Escalatie gevechten Sarajevo
Van onze correspondent

SARAJEVO - Dank zij inspannin-
gen van de vredestroepen van de
Verenigde Naties is het gisteren ge-
lukt overeenstemming te bereiken
over de vrijlating van de Bosnische
president Izetbegovic. De president
was zaterdagavond bij terugkeer
van vredesonderhanderlingen inLissabon gearresteerd door het Joe-goslavische leger(JNA), na een dag
van zware gevechten rond het JNA-
hoofdkwartier in het centrum van
Sarajevo.
De EG heeft besloten de werkzaam-
heden van haar waarnemers voorlo-
pig op te schorten, zo heeft woord-
voerder Joao Caetana da Silva
gisteren in Zagreb bekendgemaakt.
Eerst moet hun rol in het vroegere
Joegoslavië opnieuw worden beke-
ken en hun veiligheid worden ver-
beterd. De beslissing volgt op de
dood, zaterdag bij Mostar, van de
Belgische EG-waarnemer Bertrand
Borrey uit Plons bij Tongeren. Hij
kwam om toen Kroatische eenhe-

den een aanval openden op een
JNA-helikopter. Het is de tweede
keer dat er doden vallen bij de EG-
missie. Eerder dit jaarwerd een he-
likopter van de waarnemers boven
Kroatië neergeschoten.

Bh' de bemiddeling in de gijzeling
van de Bosnische president ging
VN-offïcier John Mackenzie giste-
ren formeel buiten zijn boekje, want
de blauwhelmen hebben in Bosnië-
Hercegovina geen enkel mandaat.
Maar hij wist desondanks voor el-
kaar te krijgen dat beide partijen
instemden met een ruil: Izetbegovic
tegen een vrije aftocht van generaal
Milutin Kukanjac en zijn man-
schappen, die gisteren in het hoofd-
kwartier opgesloten raakten toenmoslims de toegang volledig afslo-
ten.

Woedende moslims hielden een de-
monstratie voor het JNA-gebouw.
Volgens ooggetuigen heerste er een
ware lynchstemming na de zware
gevechten afgelopen zaterdag,
waarbij volgens sommige schattin-

gen rond de 150 doden en gewon-
den vielen. De geweldsuitbarsting
ontstond, toen moslim-milities het
legerhoofdkwartier en de iets ver-
derop gelegen legerclub zaterdag
omsingelden en aanvielen.
Het JNA reageerde met zware artil-
lerie-beschietingen en militaire
waarschuwingsvluchten. Tot diep
in de nacht werd het stadscentrum
gebombardeerd met mortieren en
granaten.

Afgesloten
Sarajevo is inmiddels vrijwel geheel
van de buitenwereld afgesloten. De
afgelopen dagen werd een aantal
bruggen rond de stad opgeblazen,
terwijl het JNA vrijdag zijn voorlo-
pig laatste vlucht heeft uitgevoerd
waarmee burgers konden worden
geëvacueerd.
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" EG staat machteloos
in crisis Joegoslavië

Dankzij uitgaansverbod en duizenden zwaarbewapende soldaten

Rust terug in Los Angeles
Van onze redactie buitenland

ANGELES - Een algeheel uitgaansverbod en de aanwe-
zigheid van 12.000 zwaarbewapende politiemannen, Nationale
Gardisten en soldaten hebben het afgelopen weekeinde der^st in Los Angeles doen terugkeren. De tweede stad van deverenigde Staten was donderdag en vrijdag het toneel vanernstige rellen, brandstichtichting en plunderingen nadat eenoverwegend blanke jury vier blanke agenten had vrijgespro-ken die zich schuldig hadden gemaakt aan de mishandelingvan een zwarte automobilist.De ongeregeldheden van de afge-
-I(>pen dagen hebben 45 mensen het leven gekost.

De meest getroffen wijken van Los
lagen er gisteren verlaten

bIJ- Gardisten, soldaten en politie-
patrouilleerden door de

straten terwijl naar schatting 2.000
Mariniers en militairen in reserve
werden gehouden. De soldaten wa-ren zaterdag de stad in gestuurd
nadat president George Bush 3.000
1 .en van de 7e infanteriedivisie en

mariniers opdracht had gege-ven de al in Los Angeles aanwezige1 j^anschappente steunen.Gouverneur Pete Wilson van Cali-fornië verklaarde dat het uitgaans-
verbod zeker tot maandagavond
£hjft gelden. De diverse rechtban-ken waren het weekeinde druk met*Jet openenvan de procedures tegene naar schatting 7.000 personen die
"Jdens de rellen zijn gearresteerd.

De brandweer van Los Angeles
maakte melding van slechts een
brand, zaterdagavond in een waren-
huis het oostelijke deel van de stad,
maar beklemtoonde dat daarbij
geen sprake was van brandstich-
ting.

Drie passagiers zwaar gewond

Brandweer tegen
taxi: twee doden

Van onze verslaggever

HEERLEN - Mevrouw R. Slangen-
Moonen (40) en Michel Winthagen
(32), beiden uit Simpelveld, zijn za-
terdagnacht bij een ongeluk in
Heerlen om het leven gekomen. De
taxi waarin zij zaten werd op de
kruising Akerstraat-Ruys de Bee-
renbroucklaan gegrepen door een
brandweerwagen. Deze was, met de
blauwe zwaailichten aan, op weg
naar een containerbrand in de wijk
Grasbroek.
De brandweerwagen greep de taxi
in de flank en sleurde hem enige
meters mee. Door het geweld werd
de rechterkant van de taxi volledig

opengereten. Van de zes passagiers
raakten er een aantal bekneld. On-
middellijk werd alle beschikbare
personeel van de GGD naar de
plaats van het ongeluk gedirigeerd.

Drie passagiers bleken zeer ernstig
gewond. Het betreft een 26-jarige
man en een evenoude vrouw, bei-
den uit Bocholtz en een 28-jarige
vrouw uit Simpelveld. Een andere

passagier, een 44-jarige man uit
Simpelveld, raakte licht gewond en
kon na behandeling in het zieken-
huis naar huis. De 24-jarige Kerk-
raadse chauffeur van de taxi liep
een shock op. t

De doden en gewonden kwamen
van een jubileumfeestje van een
collega in Heerlen. Het waren werk-
nemers en hun partners van druk-
kerij/uitgeverij Coenen BV uit
Simpelveld.
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" Verslagenheidgroot
na dodelijk ongeval

VVDwil donderdag spoeddebat in Kamer

Wao verdeelt PvdA
Van onze parlementair^ redactie

DEN HAAG - Binnen de PvdA is
ernstige verdeeldheid ontstaan over
het standpunt van de Tweede-
Kamerfractie van die partij met be-
trekking tot de wao-maatregelen.
Nadat afgelopen vrijdag PvdA-
staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) zich al verzette tegen de op-
vatting van vice-fractievoorzitter
Leijnse, noemt nu ook PvdA-voor-
zitter Rottenberg het moment 'on-
gelukkig gekozen.

Leijnse liet vrijdag weten dat zijn
fractie niet langer het kabinets-
standpunt steunt dat wao'ers jonger
dan vijftig jaar na verloop van tijd
gekort zullen worden op hun uitke-
ring. Hij meent dat alle bestaande
wao'ers onverkort recht moeten
houden op hun uitkering. Alleen
voor nieuwe wao'ers zou een lagere
uitkering moeten gelden.
VVDer Robin Linschoten wil don
derdag een spoeddebat over de ver

deeldheid in de coalitie en binnen
de PvdA. De woordvoerder van de
VVD-fractie noemde het 'ongeloof-
lijk' dat nu opnieuw onenigheid
blijkt tussen CDA en PvdA, zo kort
nadat een kabinetscrisis over het in-
komensbeleid op het nippertje is
voorkomen.

Vorig jaarzomer ontstond bijna een
kabinetscrisis, nadat er tussen CDA
en PvdA grote onenigheid was ont-
staan over de aanpak van de enor-
me toename van het aantal wao'ers.
Kabinet en CDA-fractie meenden
dat alleen een halt aan die groei kon
komen, als de uitkeringen voor jon-
gere wao'ers gekort zouden worden.
Op die manier zou er voor hen een
stimulans ontstaan om weer aan het
werk te gaan.
PvdA-voorzitter Rottenberg noem-
de de uitspraak van Leijnse op een
'ongelukkig moment' gedaan. Hij
verwacht echter wel dat dit het
standpunt van de PvdA wordt.

D66-leider Van Mierlo verwacht dat
de PvdA grote problemen krijgt
met het CDA. „De PvdA moet het
niet vreemd vinden als het CDA dit
als een soort woordbreuk zal be-
schouwen. Er is zoveel politieke
energie in het afgelopen jaar gaan
zitten in de wao en het land is zoda-
nig op stelten gezet, dat ik me kan
voorstellen dat het CDA razend is",
aldus Van Mierlo gisteren voor de
NCRV-radio.
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" Coalitiepartijen kiezen
positie voorval kabinet

Grote partij
softdrugs

in viskotter
HANSWEERT - De douane
heeft bij Hansweert een partij
softdrugs met een straatwaarde
van enkele miljoenen guldens
onderschept. De drugs werden
aangetroffen aan boord van de
viskotter Harlingen 91. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat het om
een paar ton hasj.

Drie bemanningsleden van het
vissersschip zyn aangehouden
op verdenking van drugssmok-
kel. Ze zouden getracht hebben
de drugs in Nederland in te voe-
ren. Voorlopig mag de Harlingen
91 niet vertrekken. Het schip ligt
bij Hansweert vast aan de kade
van het kanaal door Zuid-Beve-
land.

De douane vond de partij soft-
drugs vrijdagochtend rond 11.00
uur tijdens een controle van de
kotter. Douane en politie zijn af-
gelopen weekeinde intensief be-
zig geweest met het doorzoeken
van het schip.
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Bacterie ontdekt
die cfk’s ’opeet’

" De ravage op het kruispunt Akerstraat-Ruys de Beerenbroucklaan in Heerlen. Foto: CHRISTAHALBESMA
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Spanning
Dc uitvoering van het keuzewerk
'Variations on an Enigna' van dc
Brit Philip Starke door dc Brass-
band Limburg verliep minder goed.
Dat was vooral te wijten aan dc
hoog opgelopen spanning. Het lan-
ge wachten tussen verplicht werk
(opvoering elf uur 's ochtends) en
het keuzewerk (17.00 uur 's mid-
dags) had een negatieve uitwerking
op dc zenuwen van dc Limburgse
muzikanten. „Ik ben zowel teleur-
gesteld als tevreden," luidde dc
reactie van dirigent Maurice Ha-

„Teleurgesteld omdat het keuze-
werk niet goed ging, ondanks het
feit dat het van te voren tijdens de
repetities wel goed zat. Tevreden
omdat de Brassband Limburg al na
enkele jareneen plaats aan de inter-
nationale top heeft opgeëist en liet-
horen deze plaats waardig te zijn.
Dat er geen podiumplaats inzat,
wisten we vooraf. Nog belangrijker
is dat we heel veel geleerd hebben.
Onze op dit gebied onervaren muzi-
kanten kunnen hier veel van opste-
ken. Bovendien wil ik de zeer moei-
lijke voorbereiding als excuus

aandragen. Twee keer veertien uur
in dc bus en dc boot en weinig rust,
zo lever je nu eenmaal geen top-
prestaties."

De Brassband Limburg, die mo-
menteel zetelt in Urmond, werd in
1981 opgericht als een regionaal or-
kest. Na een inzinking nam Maurice
Hamers (29) in 1989 de muzikale lei-
ding op zich. Hij sprokkelde 29 jon-
ge beroepsmuzikanten, talentvolle
amateurs en conservatoriumstuden-
ten bijeen. Met als eerste doel door
te stoten naar de internationale top.

Het ticket voor'Cardiffverdiende de
band onlangs door het behalen van
het Nederlands kampioenschap in
Zutphen. Dat werd gezien als een
sensatie, omdat daarmee de Friese
hegemonie in de Brassbandmuziek
doorbroken werd. Nota bene door
een van de slechts drie Limburgse
brassbands.

Zaterdagavond nam de Brassband
Limburg in Cardiff nog deel aan het
Welsh Challenge Entertainment
Championship. Ook tijdens dit con-
cours gooide het ensemble hoge
ogen. Uitgevoerd werden 'Excerpts
from Scythian Suite Opus 20' van
Prokofieff in een arrangement van
Maurice Hamers, 'Chameleon' van
Maurice Hamers en 'Rockmusic lII
van Goff Richards. Het wedstrrjd-
element bestond eruit dat de pun-
ten van de bands uit Wales opgeteld
werden en die van de brassbands
van het vaste land. De Limburgers
waren bij de winnaars.

" Nieuw ensemble: niet in een Westeuropees vakje onder te brengen. Foto: GPD

Keerder Kunstkamer
CADIER EN KEER - Galerie De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat
10 in Cadier en Keer, toont tot en met 31 mei recente schilderijenvan
Kees de Vries en beelden van Funs Souren. De galerie is geopend
van donderdag tot en met zondag van 13 tot 17.30 uur.

Kees de Vries (1957), wonend en werkend in Amsterdam, maakte na
zijn opleiding in Den Bosch een studiereis naar Afrika en Azië.
Funs Souren (1944), wonend en werkend in Oirsbeek, sloot in 1986
zyn studie af aan de academie van Maastricht.
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DOOR MATHWIJNANDS Ensemble nestelt zich aan internationale top

Brassband Limburg
overtuigt in Cardiff

CARDIFF - De Brassband
Limburg, onder leiding van
Maurice Hamers, heeft tijdens
het Europees Brassbandkam-
pioenschap afgelopen zater-
dag in Cardiff (Wales) een bij-
zonder goede indruk gewekt.
Het nog jonge ensemble wist
tijdens haar eerste serieuze
krachtmeting op internatio-
naal niveau zeker te overtui-
gen. Vooral met het verplicht
werk 'Five blooms in the
Welsh Garden' van de Britse
componist Gareth Wood ver-
rasten de Limburgers de zeer
hoog aangeschreven Britse en
Scandinavische concurrenten.

Een plaats op het erepodium zat er
echter nog niet in. Daarmee werd
ivooraf overigens alrekening gehou-
den, vanwege het feit dat Nederland
en zeker Limburg, nauwelijks een
traditie hebben in de brassbandmu-
ziek.

Aan het Europees kampioenschap
namen zaterdag dertien bands uit
negen landen deel. De moderne
concertzaal St.-David's Hall was
met tweeduizend toeschouwers he-
lemaal vol. De Britannia Building
Society Band onder leidingvan Ho-
ward Schnell behaalde de titel met
193 punten. Op de tweede plaats
eindigde de wereldvermaarde John
Föster Black Dyke Milis Band uit
Engeland met 187 punten en als
nummer drie de Eikanger Bjorsvik
Musikklag uit Noorwegen.

De overigerangschikking werd niet
bekendgemaakt. Wel het aantal
punten. De Brassband Limburg be-
haalde 172 punten. De jury beging
overigens een grove blunder door
bij de Noorse band, de torenhoge
favoriet het puntenaantal van keu-
zewerk te vergeten. Aanvankelijk
eindigde de band als laatste. Pas
laat in de avond werd dat gecorri-
geerd.

" Maurice Hamers.
jfVrchieffoto: DRIES LINSSEN

Fascinerende Chinese
muziek Nieuw Ensemble

DOOR PETER P. GRAVEN
MAASTRICHT - Verrassend en
fascinerend. Zo klonk de muziek
van vijf hedendaagse Chinese com-
ponisten. Het Nieuw Ensemble, ge-
leid door Ed Spanjaard, bracht gis-
termiddag enkele premières en
reprises op het Intropodium te
Maastricht voor een aandachtig ge-
hoor tot uitvoering, al leidde het
regelmatig gekraak van diverse
blauwe stoeltjes in het concertzaal-
tje van de Stedelijke Muziekschool
soms tot onbedoelde concentratie-
stoornissen.
Vijf Chinese componisten met elk
een andere toonspraak; muziek die,
ondanks het feit dat ze op westerse
elementen gebouwd en op westerse
instrumenten gespeeld werd, in
geen enkel Westeuropees vakje valt
onder te brengen. Zo is Fan I en
Fan II van Mo Wuping veelkleurige,
in alle lagen van het muzikaal uni-
versum bewegende muziek, die
voortdurend van kleur verschiet
door de fragmentarische inbreng

van elk van het dozijn instrumen-
ten. Net als bij het Poème Lyrique
'II van Chen Qigang valt hier een ze-
kere vorm van muzikale agressie
op; is het soms een (on)bewust af-
zetten tegen de onderdrukking van
het eigen ik van de kunstenaar tij-
dens de Culturele Revolutie
(1966-1976) en de nasleep voor de
kunst van het bloedbad in Peking
in 1989?

Taivi II voor fluit en band van Xv
Shuya bood een compositievorm,
dieweliswaar al eerder op het Intro-
podium vertoond was, maar toch
bijzonder interessant bleek te zijn
vanwege het (tegen)spel van de
dwarsfluit en de op band opgeno-
men klanken van een tweetal ande-
re fluiten, waaronder de Chinese
Xiao-fluit. Circle van Tan Dun, voor
vier trio's die verspreid in de zaal
staan opgesteld, heeft te maken met
een muzikaal ritueel, waaraan ook
het publiek moet deelnemen; een
ritueel van klank, stilte en ruimte
en gebaseerd op de epitaafvan Sei-
kilos, Griekse muziek uit de eerste

eeuw na Christus. De vier trio's spe-
len muzikale eenheden, motieven,
ritmes naar elkaar toe waarop de
zaal op een teken van de dirigent
reageert. Misschien wel het meest
fascinerend klonk de jammerklacht
van Cai Wenji, in Mist van Qu Xiao-
song; een compositie voor sopraan,
bariton en elf instrumenten, waarin
de lijdensweg van een Chinese
vrouw muzikaal op een indrukwek-
kende wijze gestalte krijgt.

Muziek van Chinese componisten
die leven en werken buiten hun va-
derland. Muziek die de esthetiek
van Chinese muziek integreert met
westerse elementen. Verrassend en
fascinerend.

recept

Varkensfilet met
pittige groenten

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 500 g varkensfïlet, 1 groene
en rode paprika in reepjes, 1 in
ringen gesneden prei, 1 el olie, 1
middelgrote ui in ringen, 1 teen-
tje knoflook, V_ geblancheerde
komkommer, '/_ geblancheerde
bloemkool, 2 struikjes geblan-
cheerde broccoli, peper en zout
en tl kerrie.
Snijs en was groenten, Schil
komkommer, verwijder zaadjes.
Verhit olie in wok, peper vlees
en bak in wok rondom bruin.
Voeg fijngehakte knoflook en
uien toe en fruit omscheppend
mee. Voeg daarna prei en papri-
ka toe en bak geheel al omschep-
pend 4 a 5 minuten.
Voeg geblancheerde komkom-
mer, bloemkool en broccoli toe.
Verhit geheel goed door en
breng op smaak met peper, zout
en kerrie.
TIP: Serveer als garnituur hier-
bij gekookte mie of droge lang-
"graan rijst.

recensie

LSO speelt
Mahler met

toewijding
DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - In de Negend'eSymfonie van Gustav Mahler do)OI
mineren melancholie, Weltsc-hmerz, ironie, afscheidsgevoe,^
lens. Het is de muzikaal nog»
wrang klinkende nalatenschap"
van de grootste symfonicus vat ,
deze eeuw.

Het scheelde maar een haartje d
dit werk had als muzikale zwi~
nezang van het Limburgs Sylß
phonie Orkest kunnen dienel
Minister d'Ancona legde echt»
het advies van de Raad voor dl
Kunst naast zich neer. En du-
weerklonk de Negende van Mah
ler de afgelopen week achtereen-
volgens in Heerlen, Venlo et
Maastricht 'slechts' als laatst^"
abonnementsconcert van de se_.
rie A (het grote romantische re-
pertoire). [Q

Al overschreed de uitvoering it
tijdsduur, zoals we van chefdiri^
gent Salvador Mas Conde gep
wend zijn, ruim de 75 tot 8ta]
minuten die het merendeel vat-
zijn collega's voor 'de Negendeüs
nodig hebben, het iets te trag£l
tempo van beide buitendeletj];
deed geen enkele afbreuk aan d*,.
toewijding waarmee het in uitgefc

breide bezetting optredend*"!
LSO de symfonie ten geho_*(U
bracht. Het 'Klingendes Univer-jesum' van het Andante comodot "werd in melancholieke schoort''1
heid nog overtroffen door d«tli
brede strijkersgroep, die met eefl|(
verzoenende klank de muzikal«L:
bitterheid van het Molto adagiOp
voortdurend versluierde. Ü

lc
Het is best mogelijk dat het ver-U
lossendewoord van Mevrouw dep
minister het aan beide binnende-'
len toegeschreven venijn en snij-lr'
dend cynisme van hun apertep
scherpte ontdaan heeft. Geene
grimmige 'Rücksichtlosigkeit ,m
maar een aanvaardbare, in grotep
lijnen getrokken muzikale droef-p
geestigheid tekende de uitvoe-'r
ring van Mahlers symfonie, za-b
terdag in het zeer goed bezette^;
Theater aan het Vrijthof te Maas-fc
tricht. a

_i

'Levende muziek is als balsertlv
voor de ziel,' las ik onlangs er-|e
gens. Wanneer niet alleen de
handtekeningzetter, . maar ooKt-
elke zich muzikaal noemende in-I,
woner van deze provincie dit zoufy
beseffen, heeft het LSO, voo-&
wat het concertbezoek buiten de ie
Limburgse hoofdstad betreft, bc-)-,
slist één grote zorg minder. 't

Oplossing van zaterdag
meesterwerk., v i f~y...e.0...0.r.J 1
toren, nabloei.*0. .a.u.d.i.p.n.'n
middenweg . v o d j "l
o . y . . . a . . . a . . .fel
r . s u b . riblapje'ia.
g.j.v.e.o.r.o.'iv
ezelinnen, toe. I_]
n ...«...".. . k . y
sjouw, meatgreefjr,
t.m.a.e.t.a.1.--o.bettina.tasj*!
n . e . e . . . a . j . . . f-fc
dar . rooskleurig

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. melkgerecht; 6. loot, stek;
11. strafwerktuig; 12. touw (scheepst.);
14. eenhoevig dier; 16. metalen vaatwerk;
18. voedingsmiddel uit het merg van pal-
men; 19. rivier in Egypte; 21. zandheuvel;
22. vlaag van eigenzinnigheid; 23. onder-
nemingsvorm; 25. modegek; 27. telwoord;
28. heen en terug (afk.); 29. edel; 31. con-
tanten; 32. verheugd; 33. blijk van succes
in een spel of wedstrijd; 35. toestel om te
wegen; 36. niet duurzaam; 37. hetgeen
men veroverd heeft; 39. koning (Perzisch);
42. hevig; 43. opschepper; 45. tijdperk
(lat.); 46. muzieknoot; 47. uitgraving; 48.
aanslag van ijskristallen; 50. titel; 51. on-
bezonnen en driest; 52. heerlijk; 54. fazan-
tehaan; 56. bezieldheid; 57. cilindervormi-
ge buis; 59. stukje hardgebakken spek; 60.
door, met (lat. voorz.); 61. vogeleigen-
schap; 63. dwaas; 64. sierlijke fles.

Verticaal: 2. slotwoord van gebeden; 3
gewicht (afk.); 4. eveneens; 5. wortel; »■
paar; 7. kannetje; 8. Regiment Infanten8
(afk.); 9. land in Azië; 10. netelacht^
plant; 13. slag om de oren; 15. lichaarfl;
17. bereikbaar; 18. soezerig; 20. vernif
22. afgunst; 24. verwijderd; 26. pennetje
waarmee meji een harp of citer bespeel'-
-27. speelgoed; 28. nagerecht; 30. ort1'
vangrijk; 32. kopje; 34. tennisterm; 35-
-verstandig; 37. vak; 38. tijdseenheid; 40-
-deel van het lichaam; 41. vis; 43. iemand
die alles goedvindt; 44. vermogend; 47
nachtkleed; 49. zweertje; 51. donzig waa!
op vruchten flp bloemen; 52. flink, stevifl
53. draad van het hout; 55. vaartuig; 57
biljartstok; 58. korrelig; 60. lood (scheiK
afk.); 62. dieregeluid.

Halewijnprijs

" Een van de eerste officiële handelingen van de vrijdag geïnstalleerde burgemeester
Herman Kaiser van Roermond, was zaterdag in de Oranjerie de uitreiking van de Hale-
wijnprijs. Deze cultuurprijs van de stad Roermond is toegekend aan deHaagse schrijfster
Nicolette Smabers die een geldbedragvan 2.000 gulden, een plastiek van de Roermondse
kunstenaar Dick van Wijk, en een oorkonde ontving. Foto: janpaul kuit

(O Standaard Uilgeveri| Antwerper
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Minister van Ontwikkelingssamenwerking weigert te ’bungelen’

Pronk valt CDA aan
se-____Vanonzeredactie binnenland

re-
[OTTERDAM - Minister'

ij ronk (Ontwikkelingssa-
menwerking) is zaterdag
sgPenlijk de confrontatie
ananSegaan met zowel mi-
i_ ister Van den Broek (Bui-
tenlandse Zaken) als de

in de Tweede
;e>amer. „Als het CDA vindt
delat de financiering van de
iulp aan Oost-Europa uit

doiet huidige budget van ont-
wikkelingssamenwerking
d*noet komen, dan scheiden
je lch onze wegen", aldus de
ic^inister tijdens een discus-
le in Rotterdam belegd

>r
'°or de plaatselijke afdelin-gen van CDA en PvdA.

e-
ij-ronk zei het 'not done' te vinden
teat minister Van den Broek publie-
kelijk 'zon fundamentele aanvalt -1t-egt op beleid dat in het regeerak-
koord is vastgelegd. Binnen zijn
Trhj mag Van den Broek volgens

e' ronk best filosoferen over 'ontwik-
a'e'ingssamenwerking nieuwe stijl',
te-aar dat hij publiekelijk de aanval
s'Pent op 'een minister die toch al isaan bungelen door een rechtse di-kte van de CDA-fractie in denVeede Kamer', dat vindt Pronk te
r'er gaan.e
'adat CDA-woordvoerder De

u J-°op-Scheffer eind maart in de
r weede Kamer Pronk scherp had
g ongevallen over zijn optreden inza-.r de mensenrechtenschendingen, Indonesië, werden op ministerr°nk termen van toepassing als

curatele gesteld' en 'bunge-

j^nister Van den Broek deed afge-
Pen week tijdens een partijbijeen-

JOfnst in Leeuwarden nog een duit
J 1het zakje door de suggestie te«>en al het geld uit het ontwikke-
"?ëssamenwerkingsbudget dat uit-

J _t boven de internationale norm
n.0'7 Procent van het bruto-natio-

-uf prodl»kt te bestemmen voor
C.Puaan oost-Europa. Dat gaat om
j| n bedrag van 1,2 miljard gulden,

ftri_eveer een kwart van Pronks be-foting.

Staatssecretaris
Éatam

n St liet Van den Broek wetenK ete Ontwikkelingssamenwerking
■daan «oor een staatssecretaris ge-
ve,. kan worden die valt onder
Lr "Woordelijkheid van de minis-
heb h Buitenlandse Zaken. „Ik
Paf*/ 161 CDA niet meer als coalitie-
cornn. r herkend", zo luidde het
Öi. i!lentaar van Pronk zaterdag,
pcjj aan toevoegde dat hu' weigert
flip _ Sedragen als een ministerrebungelt.

'anpf is er niet °P teëen de hulp
mil, u°st-Europa, het internationale
k 0 '’üb.eleid, multinationale vrede-
ker .r? ties en opvang van asielzoe-
li n te betalen uit het ontwikke-
lt ?Sarnenwerkingsbudget, maar
ten dget zou dan verhoogd moe-
.^ worden van 1,5 procent van het
cent°7}ationaal inkomen tot 2 pro-
M_n h zei te hopen en te verwach-
HeK de CDA-fractie in de Twee-
staaan_.er °P het standpunt blijft
friet t de hulp aan °ost-EuroPa
Wi- ten koste mag gaan van derarrnsten in bijvoorbeeld Afrika.

President Bush
heeft genoeg

stemmen voor
kandidatuur

WASHINGTON - President
George Bush is officieel verze-
kerd van de kandidatuur voor
het presidentschap namens de
Republikeinse Partij. De be-
woner van het Witte Huis ver-
overde zaterdag in Maine de
stemmen van 22 Republikein-
se afgevaardigden naar de
conventie van de partij deze
zomer.

In de staat Wyoming won Bush, ook
zaterdag, nog eens acht afgevaar-
digden, wat hem op 1.114 stemmen
brengt. Dit is negen stemmen meer

dan hij nodig heeft voor de kandi-
datuur. De conventie van de Repu-
blikeinse Partij wordt van 17 tot 20
augustus gehouden in Houston in
de staat Texas.

In het Democratische kamp ligt Bill
Clinton, met 1.558 afgevaardigden,
een straatlengte voor op zijn tegen-
strever Jerry Brown, die op 321 af-
gevaardigden staat. 379 Democrati-
sche afgevaardigden moeten hun
kandidaat kiezen bij diverse voor-
verkiezingen in mei. Zes voorver-
kiezingen (waaronder Californië)
met in totaal 700 afgevaardigden
vormen op 2 juni de volgende be-
langrijke etappe in de campagne.

Bill Clinton heeft de steun van 2.142
afgevaardigden nodig om presi-
dentskandidaat namens de Demo-
cratische Partij te worden. De
Democraten houden hun nationale
conventie van 13 tot 16 juli in New
Vork.

Militie
De militie, die over duizenden
strijders zou beschikken, is bij
de bevolking gehaat en zou een
belangrijk aandeel hebben ge-
had in de plunderingen die Ka-
boel een week lang in hun greep
hielden. Hekmatyars rebellen in
het zuiden hebben de strijders
van Massud de afgelopen dagen
bestookt met raketten.

Hekmatyar, die zijn basis heeft
in de provincie Logar, beschikt
over tanks, artillerie en lucht-
doelraketten. De Verenigde Sta-
ten leverden hem een grote
hoeveelheid wapentuig en zijn
rebellen veroverden ook wapens
op het Rode Leger, gedurende
de negen jaar dat het voormalige
Sovjet-leger Afghanistan bezet-
te en Najibullah steunde.
Na de val van Najibullah dreigde
Hekmatyar ook al Kaboel aan te
vallen, als de regering van de ge-
vluchte president niet de macht
aan hem zou overdragen.

Sibghatullah Mojadiddi, een pro-
fessor theologie, dievorige week
maandag na een ballingschap
van twintig jaar in Kaboel terug-
keerde, is voor twee maandentot
leider van de voorlopige rege-
ringsraad benoemd. Daarna

moet hij de macht overdragen
aan Burhanuddin Rabbani, een
leider bij Massuds Jamiat-i-
Islami. Over zes maanden moet
een nieuwe raad aantreden, die
aanblijft tot er binnen twee jaar
verkiezingen zijn gehouden.

" Gulbuddin Hekmatyar
Foto: EPA

binnen/buitenland

Erkenning Macedonië wordt niet uitgevoerd

EG staat machteloos
in crisis Joegoslavië

PIMARAES - Terwijl de strijd in
f>snië-Hercegovina onverminderd►orgaat, hebben de ministers van
uitenlandse Zaken van de EG op-puw hun machteloosheid gede-
pnstreerd in de kwestie-Joegosla-,
c- Hun overleg in het Portugese
Himaraes leverde zaterdag geeneuwe initiatieven op. Er komen
ten maatregelen tegen Servië, datft geweld in Bosnië op gang►udt. En Macedonië wordt welis-Bar erkend als een onafhankelijke
»at, maar het aanhoudende con-ct met Griekenland over de naam
■n de nieuwe republiek verhindertt concretiseren van die erken-
K.

6 twaalf besloten alleen om de>or Servië en Montenegro uitge-epen nieuwe Federale Republiek
«goslavië niet te erkennen als de

officiële opvolgervan het oude Joe-
goslavië. Daarover kunnen volgens
de EG alleen afspraken worden ge-
maakt tussen alle republieken van
de vroegere staat. Dat moet dan ge-
beuren op de vredesconferentie
over Joegoslavië, die echter volle-
dig in het slop is geraakt. De EG-
landen hebben geen enkele greep
meer op de gebeurtenissen in Joe-
goslavië.

De twaalfriepen het Joegoslavische
federale leger op zich uit Bosnië te-
rug te trekken. Het volgens de Duit-
se minister Genscher door Servië
betaalde en bewapende leger wordt
als hoofdschuldige van het geweld
in Bosnië aangemerkt. „Maar niet
als enige", zei minister Van den
Broek. „Ook Kroatië maakt zich
schuldig aan provocaties en ge-
weld". Maar het leger verhindert

elke kans op een vergelijk, zei hij.
Omdat de EG met Servië in gesprek
wil blijven, werd nu afgezien van
sancties. «

Het probleem-Macedonië verdeelt
de EG zelf. De andere elfwillen dat
deze kwestie uit de wereld is voor
11 mei, wanneer de EG-ministers
van buitenlandse zaken in Brussel
weer bijeen komen. Maar de kans
daarop is klein, omdat Macedonië
noch Griekenland bereid lijken wa-
ter in de wijn te doen. De elfwilden
zaterdag de Griekse premier Mitso-
takis, die ook minister van Buiten-
landse Zaken is, niet zwaar onder
druk zetten. Hij kon Guimaraes dan
ook bijna triomfantelijk verlaten.
Ook Griekenland is bereid Macedo-
nië te erkennen, mits dat een ande-
re naam kiest. Griekenland meent
het alleenrecht op de naam Macedo-
nië te hebben.

’s Werelds grootste economische blok dichterbij

EG-ministers tekenen
eindelijk EER-verdrag

Van onze redactie buitenland

OPORTO (ANP) - De Europese Eco-
nomische Ruimte (EER) tussen de
EG en de EVA, die moet leiden tot
het grootste economische blok ter
wereld, is zaterdag een belangrijke
stap dichterbij gekomen.

De twaalfEG-ministers van Buiten-
landse Zaken en zeven collega's van
de Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA) zetten zaterdag in het Portu-
gese Oporto hun handtekening on-
der het EER-verdrag, dat drie jaar
onderhandelen heeft gekost en op 1
januari 1993 van start moet gaan. -Namens de EG prees de Portugese
minister van Buitenlandse Zaken,
Joao de Deus Pinheiro, de EER als
'een stabiliserend element in het
nieuwe Europa dat we willen op-
bouwen. Hij verdonkeremaande

echter niet dat het verdrag veel voe-
ten in de aarde heeft gehad, wijzend
op de duur en de moeilijkheden
waarmee de onderhandelingen ver-
liepen.
Afgelopen week nog dreigden enke-
le EG-landen, waaronder Neder-
land, hun handtekening niet te zet-
ten onder het akkoord vanwege
extra Oostenrijkse eisen over het
doorgaand vrachtverkeer; waarover
in een aparte overeenkomst afspra-
ken zijn gemaakt.
Staatssecretaris Piet Dankert van
Europese zaken stond niet echt te
kijken van deze problemen op de
valreep. Het EER-verdrag verdient
volgens hem niet echt de schoon-
heidsprijs. Het is een typisch com-
promisakkoord 'waar soms niet al
te heldere formuleringen in zitten'
zei hij eerder deze week in Luxem-
burg. Dankert weet waarover hij
praat. Hij zat in de nacht van 21 op
22 oktober vorig jaarde vergadering
voor, waarna veel pijn en moeite de
EG en de EVA ook ter elfder ure
pas het principe-akkoord bereikten.
Spannend wordt nu of de ratificatie
van het verdrag door de nationale
parlementen, en niet te vergeten het
Europees Parlement, op tijd voor
elkaar komt voordat de EER straks
op 1 januari van start kan gaan. In
Zwitserland moet er zelfs een refe-
rendum worden gehouden. De an-
dere EVA-landen zijn Oostenrijk,
Finland, Noorwegen, Zweden, IJs-
land en het dwergstaatje Liechten-
stein.

Dankzij het EER-verdrag krijgen
deze zeven landen aansluiting bij de
interne markt, waardoor een grote
vrijhandelszone ontstaat die reikt
van de Noordkaap tot de Middel-
landse Zee met 380 miljoen consu-
menten. De EVA-lidstaten aanvaar-
den daarmee 60 procent van de
EG-wetten op het vlak van het vrije
verkeer van personen, goederen,
diensten en kapitaal. Landbouwpo-
litieke aangelegenheden vallen er
buiten. Voor de twee handelsblok-
ken die economisch toch al sterk
van elkaar afhankelijk zijn, is het
gemakkelijker gemene zaak te ma-
ken tegen handelsrivalen VS en
Japan, zo is de verwachting.

Deetman tegen
samenwerking

met Senaat
DEN HAAG - Voorzitter Deetman
van de Tweede Kamer voelt niets
voor een dialoog met de Eerste Ka-
mer over een vorm van samenwer-
king in moeilijke politieke kwes-
ties. Hij reageerde daarmee op een
oproep van de voorzitter van de
Eerste Kamer Tjeenk Willink van
de Eerste Kamer om voortaan meer
te overleggen over politieke hang-
ijzers.

Politie schiet
op asielzoeker

MIDDELBURG - Een politieman
heeft zaterdagavond laat in Arne-
muiden op een in die plaats verblij-
vende asielzoeker geschoten. De
toestand van de man is volgens de
politie stabiel, de kogel heeft geen
vitale delen geraakt.
De man maakte in zijn woonplaats
amok door met een stuk tuinge-
reedschap op ramen van postkan-
toor, politiebureau en auto's te
slaan. Hij bedreigde ook een voor-
bijganger. Toen de politie arriveer-
de richtte zijn agressie zich tegen
hen.
Een van de politiemannen werd
dermate door de man geslagen en
bedreigd dat zijn collega zich ge-
noodzaakt zag om na een waarschu-
wingsschot gericht op de man te
schieten. Deze is hierna gewond af-
gevoerd naar het gasthuis in Mid-
delburg.

Fundamentalistische rebellenleider eist vertrek militie

Hekmatyar dreigt met
een aanval op Kaboel

Von onze redactie buitenland

SERKHAB - Gulbuddin Hek-
matyar, de leider van de funda-
mentalistische Afghaanse rebel-
lenbeweging Hezb-i-Islami,
heeft gisteren opnieuw gedreigd
met een aanval op de hoofdstad
Kaboel. Hij eist dat de strijders
van Ahmed Shah Massud de sa-
menwerking staken met de mili-
tie van Rashid Dostum, die door
de gevluchte president Najibul-
lah in het leven werd geroepen.
Als de militie niet binnen 'een
paar dagen' vertrekt, wordt Ka-
boel aangevallen, zei Hekmatyar.

De militie bestaat grotendeels
uit leden van de Oezbeekse be-
volking in het noorden en werd
door Najibullah ingezet tegen de
Pathanen, de bevolkingsgroep
waartoe Hekmatyar behoort. De

militie sloot zich bij de rebellen
van Hekmatyars rivaal Massud
aan, wat de val van Najibullah
bewerkstelligde. Massud s rebel-
len en de militie namen de afge-
lopen week de hoofdstad in.
Hekmatyar noemde de machts-
overname echter een 'revolutie
van het volk van Kaboel. Mas-
sud is nu de Afghaanse minister
van Defensie, Dostum kolonel-
generaal.

punt uit

Twijfels
De ondernemingsraad van NS
heeft volgens het NS-bladKop-
peling grotetwijfels over Tarief
21, het plan waarbij de trein-
kaartjes in volle treinen duur-
der worden. De spoorwegen
studeren momenteel op invoe-
ring van ditplan over twee jaar,
maar het personeel lijkt op
voorhand tegen. Volgens de
ondernemingsraad leidt het
plan onder meer tot agressie te-
gen conducteurs, omdat meer
reizigers zullen zwart- en grijs-
rijden. Bovendien zet de onder-
nemingsraad vraagtekens bij
de mogelijkhedenvan het nieu-
we tariefstelsel om het drukke
treinverkeer in de spits beter te
sturen.

Hoxha
Albanese arbeiders hebben
zich gisteren een weg gebaand
door zand, beton en ijzer om
het lichaam op te graven van
de voormalige Albanese com-
munistische leider Enver Hox-
ha. Hoxha en ongeveer tien
andere voormalige communis-
tische kopstukken worden her-
begraven op een gewoon kerk-
hof in Tirana.

Vogelpest
In Heestert in West-Vlaanderen
heeft zich een geval van
pseudo-vogelpest voorgedaan
op een pluimveehouderij met
70.000 kippen. De helft van de
dieren is inmiddels overleden.
De overigen zullen waarschijn-
lijk in het begin van de week
moeten worden afgemaakt. Het
is de tweede keer binnen twee
maanden dat zich in België een
geval van pseudo-vogelpest
voordoet. Eerder werd deKem-
pen getroffen door de ziekte.

Kamergebouw
De publieke belangstelling
voor de nieuwbouw van de
Tweede Kamer heeft zaterdag
geleid tot verbijstering onder
beveiligingsbeambten en Ka-
merpersoneel, dat de eindeloze
stroom bezoekers twee dagen
van informatie voorzag. Aan
het einde van de middag had-
den 100.000 Nederlanders uit
alle hoeken van het land de
nieuwe vergaderzaal en de im-
posante hal van het complex
bezocht.

Schietpartij
Een 41-jarige man is zaterdag
om half twaalf in zyn woning
aan de Stadsgracht in Zevenaar
door een schietpartij om het le-
ven gekomen. De schietpartij
ontstond toen drie mannen aan
de woning kwamen om een za-
kelijk geschil teregelen. Een in
de woning aanwezige bezoeker
werd daarbij bedreigd met een
vuurwapen, waarna een vecht-
partij ontstond tussen de
hoofdbewoner en een van de
bezoekers. Bij deze vechtpartij
viel het dodelijk schot.

Gouden Roos
De Tros heeft zaterdag op het
festival van Montreux in de ca-
tegorie producenten een Gou-
den Roos gewonnen met het
programma TV Masqué. Het
programma werd geprodu-
ceerd, geregisseerd en gepre-
senteerd doorRalph Inbar.

Gevechten
De superprefect van deKoerdi-
sche stad Diyarbakir heeft za-
terdag bekendgemaakt dat bij
gevechten sinds donderdag in
het gebied bij Solhan en in Nu-
saybin 19 Koerdische 'terroris-
ten' zijn omgekomen en zes
militairen.

Strasser
Kapitein Valentine Strasser, de
woordvoerder van de militai-
ren die woensdag in Sierra
Leone de macht grepen, is be^
noemd tot leider van de 23 le-
den tellende Voorlopige Natio-
nale Regeringsraad.

Malaria
Een malaria-epidemie, die
deels wordt toegeschreven aan
het wegvallen van hulp uit de
voormalige Sovjetunie, heeft in
Vietnam vorig jaar4.500 levens
geëist. In 1991 waren 1,1 mil-
joen Vietnamezen met malaria
besmet. Het aantal gevallen
nam sinds 1989 met duizenden
toe.

Groei
Toediening van groeihormonen
is niet alleen nuttig voor kinde-
ren met groeistoornissen, maar
ook voor herstellende ernstig
zieken en volwassenen meteenlangdurig tekort aan eigen
groeihormoon. Dit concludeert
A. Binnerts in zijn proefschrift
'Groeihormoonbehandeling bij
volwassenen' waarop hij op 13
mei promoveert aan de Eras-
mus Universiteit in Rotterdam.

Boeren houden trein tegen

" Honderden boeren
hebben gisteren inRuurlo tijdelijk despoorlijn Zutphen-Win-
terswijk en de Groenlo-
seweg geblokkeerd. Deveehouders en landbou-
wers wilden met deze
actie een duidelijk neelaten horen tegen de mo-
gelijke aanleg van een
stortplaats in het Ruur-
lose Broek. Met tracto-
ren werd de Groenlose-
weg, ter hoogte van de
plek die het Samenwer-
kingsverband Oost-Gel-
derland voor de stort op
het oog heeft, een uur
lang geblokkeerd. Enke-
le actievoerders legden
een trein, die net van
het station in Ruurlo
naar Winterswijk was
vertrokken, stil door
aan de noodrem te trek-
ken. Een drietal trein-
ritten op het traject
Zutphen-W'interswijk
moest hierdoor worden
geschrapt.

Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

WOONBOULEVARD HEERLEN
IS MORGEN, 5 MEI,

DE HELE DAG GEOPEND.
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t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons betekend heeft, geven wij u kennis van
het toch nog vrij onverwacht overlijden, om-
ringd door zijn echtgenote en kinderen, in de
leeftijd van 78 jaar, van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, zwager, oom
en neef

Teunis Martines Hop
echtgenoot van

Maria Russ
In dankbare herinnering:

Brunssum: M.Hop-Russ
Landgraaf: M. Wischmann-Hop

T. Wischmann
Brielle: J.A. Hop

W.B. Hop-van Espen
H.Heide: G. Hop

T. Hop-Lurken
Brunssum: D. Hop

L. Wesselsz
enkleinkinderen
Familie Hop
Familie Russ

Brunssum, 3 mei 1992
Corr.adres: Spoorstraat 37, 6446 TX Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op donderdag 7
mei a.s. in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10, om 13.30 uur.
Er is in het crematorium gelegenheid tot schrif-
telijk condoleren.
Mijn man en onze vader is opgebaard in het
mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum. Gelegenheid tot afscheidnemen da-
gelijk van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen._

m
_____

m
____

m
____

m
___

mm
_

m
_

m
_

m
_

m
_

m
_
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Enige en algemene kennisgeving
t

Op vrijdag 1 mei overleed in het St. Gregorius-
ziekenhuis te Brunssum, gesterkt door het h.
sacrament der zieken, op de leeftijd van 74 jaar,
mijn dierbare man, onze schoonbroer, oom en
neef, de heer

Karel Palm
echtgenoot van

Maria Hubertina Schormans
De bedroefde familie:
FamiliePalm
Familie Schormans

Corr.adres: Schoolstraat 31
6374 GD Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 5 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozefte Waubach, waar-
na aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Voor vervoer wordt gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, bezoektijd dagelijks tussen 17.30 en 18.30
uur.
Heden 4 mei om 18.40 uur rozenkransgebed,
aansluitend h. mis in voornoemde kerk.

f
Diepbedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis dat na
een langdurige ziekte op de leeftijd van 34 jaar
is overleden

Syben Annema
* 10-08-1957 t 02-05-1992

Valkenburg a/d Geul: C. Annema-Sijbesma
Schaesberg: Hessel
Maastricht: Carien en Torn

Valkenburg a/d Geul: Maarten
Valkenburg a/d Geul: Jochem

Bunde
"Geuloord"
Corr.adres: Seringenstraat 9,
6301 XD Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben donderdag 7 mei
a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joseph te Broekhem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de
aanvang van de uitvaartdienst in de kerk.
Voor de zielerust van de overledene zal woens-
dag 6 mei om 19.00 uur de avondwake worden
gehouden in voornoemde kerk.
Syben is opgebaard in mortuarium Smeets,
Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul. Bezoek
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat ge-
heel onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, mijn lieve Peter, onze onvergetelijkevader
en opa

Peter Essers
echtgenootvan

Maria Lucia Jansen
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Heerlerbaan: M.L. Essers-Jansen
Heerlen: Wilma en Ger

Francois
Peter enBrigitte

Heerlen: Ria en André
Sitges.Sp.): Jos en Wil

Familie Essers
Familie Jansen

6418 TR Heerlen, 2 mei 1992
Rukkerweg 57
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 6 mei a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Andreas, Palestina-
straat te Heerlen-Heerlerbaan, waarna aanslui-
tend crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium'te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene dinsdag 5 mei om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

_

Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
werd geroepen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, in de gezegende leeftijd van 91 jaar,
mijn broer, onze zwager, oom en neef

Guillaume Houtvast
weduwnaar van

Wilhelmine (Mina) Philippen
In dankbare herinnering:

Sittard: Familie Hochstenbach-Houtvast
Oirsbeek: Familie Houtvast

FamiliePhilippen
1 mei 1992
Corr.adres: Bellenkampweg 43
6438 XE Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 6 mei
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Lambertus te Oirsbeek.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven is er geen condoleren.
Avondwake dinsdag 5 mei a.s. om 18.30 uur in
de kapel van bejaardenhuis Elvira te Amstenra-
de.
Gelegenheid tot afscheidnemen in een der
rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek, dagelijks van 14.00 tot 15.00
uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plot-
seling overlijden van ons bestuurslid, de heer

Jacques Tummers
Cellis-Chor
Geleen

Enige en algemene kennisgeving
Na een kortstondig ziekbed, ons achterlatend
met een gevoel van dankbaarheid, is in de leef-
tijd van bijna 85 jaar,van ons heengegaan, onze
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Martha Hoffmann
weduwevan

Jan van Wezel
De bedroefde familie:
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, 2 mei 1992 - Herlongstraat 35
Corr.adres: Hodgesstraat 33, 6418 AM Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 6 mei a.s. om 10.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 10.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

t
Je hebt nu rust gevonden
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien
niet afdoende kunnen helpen
dat was onze grootste smart.

Tot onze grote ontsteltenis is, volkomen onverwacht, van ons heen-
gegaan, onze lieve dochter, zus, schoonzus, kleindochter, tante en
nicht

*
Carina Vrolings

Zij overleed in de leeftijd van 25 jaar.

Heerlen: Thei en WillyVrolings-Paternotte
Heerlen: René enDoortje Vrolings-Goertzen

Davy, Mandy
Oma Vrolings-Koonen
Opa Franke
Familie Vrolings
Familie Paternotte

6413 BZ Heerlen, 30 april 1992
Bronkstraat 37
Wij nodigen u uit Voor de plechtige eucharistieviering op dinsdag 5
mei om 11.00 uur in de parochiekerk H. Cornelius te Heerlerheide,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Rozenkransgebed heden maandag om 18.45 uur, waarna aansluitend
de avondmis zal plaatsvinden in eerdergenoemde kerk.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
annonce als zodanig beschouwen.

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat hij voor
ons betekend heeft, delen wij u mede dat heden, na een moedig en
waardig strijden van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
in de leeftijd van 72 jaar, mijn lieve man, onze dierbare vader,
schoonvader en opa

Joannes Wilhelmus
(Wim) Beugels

echtgenootvan

Anna Maria Lenders
Oirsbeek: A.M. Beugels-Lenders

Hoensbroek: Marij Gans-Beugels
Wieher Gans
Roger

Nijmegen: Marion Beugels
Anouk

Amstelveen: Paul Beugels
Gineke Sietsma
Floor
Familie Beugels
Familie Lenders

2 mei 1992
Provincialeweg Zuid 83, 6438 BC Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 7 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Lambertus te Oirsbeek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

f ï
VOORBIJ

* 22-04-1955
t 01-05-1992

Nico Willems
Aadje Willems-Reijmers enKoen

Pa en Ma Willems-Baggen
Ellie en Paul Verbunt-Willems
Tiny en Armand Hennekens-Willems
Jack en Jos Willems-Daelman
Jules en Armelies Willems-Heijnen

Familie Willems
Familie Reijmers

1018 ZT Amsterdam, 1 mei 1992
Overhaalsgang 4
Corr.adres: Prins de Lignestraat 19

6161 CX Geleen
De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 6
mei a.s. om 11.45 uur in crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.

V J

t
,£lechts over blijft de herinnering
van hoe ik leefde op aarde
en voor degene die achterblijft -1
heeft dat de meeste waarde."

Vol bewondering voor haar wilskracht en warmte hebben wij af-
scheid moeten nemen van onze allerliefste moeder, schoonmoeder
en oma

Maria Houppermans
* 30 dcc. 1910 t 1 mei 1992

,^ij zalaltijd bij ons zijn"
weduwe van

Karel Marx
en van

Juul Van Kan
Valkenburg a/d Geul: Hub Marx L

Lity Marx-Lamerichs V
Maastricht: M.Marx 'lValkenburg a/d Geul: Willa v/d Hurk v

Valkenburg a/d Geul V
Muntstraat 2 n
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben woensdag 6 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg a/d Geul. V
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor de aanvang van de uit-
vaartdienst. T
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 5 mei om 19.00 uur u
de avondwake gehouden worden in voornoemde kerk. °cDe dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoor-
laan 29, Valkenburg a/d Geul. Bezoek dagelijks van 17.00 uur tot f18.00 uur. t

-m~-—mmm----------------wm-_mm-m_--_-_-_mwm------m_^_-m__-_-_-_w__ m_-_m-w, _.
1 z

Pijn is jou niet meer horen praten.
Pijn is jou niet meer horen lachen. f
Jou missen, is onze grootste pijn. _
Jou vergeten kunnen wij niet.
Wij leven dan ook met een stil verdriet. ,

Rust zacht _ . s

lieve oma .
r
1

Carlo, Patrik, Mischa, Christiaan en Eliza i' ::
i :Tot ons grote verdriet is op 1 mei 1992 overleden 1

Maria Houppermans
mede-oprichtster van restaurant 'Calypso' ;

Wij wensen haar familie veel sterkte toe.
Alle medewerkers van restaurant 'Calypso'
Valkenburg a/d Geul - 1

Diep ontroerd en met grote verslagenheid hebben wij afscheid moe-
ten nemen van onze lieve vriendin

Maria Houppermans
Wij zullen haar missen.

Al je vrienden in Benidorm

s-
Dag lieve vriendin

Maria
Alicante: Consuelo Domingo

_^-
Onze hartelijke dank aan de directie en medewerkers van bejaarden-
huis 'Oosterbeemd' voor de liefdevolle verzorging en verpleging van
onze dierbare

Maria Houppermans
Familie Hub Marx, X

Abusievelijk hebben wij in de overlijdensadvertentie van

Bèr Lahaije
vergeten te vermelden:

Valkenburg aan de Geul: Piroska

--

BEVRIJDEND NIEUWS...
r"""'r:_s'"~'~__ I%** / r;:-^_~~-_

\ tn^j AN Roosmalen /
Wanneer u op 5 mei bij ons een auto koopt

van boven ’ 7.500,—, krijgt u van ons
TWAALF MAANDEN GARANTIE GRATIS!

Dat is toch zeker een bevrijdende gedachte ...!?

□'
van ROOSMALEN KÜ I
MAASTRICHT-GULPEN _______

Wilhelminasingel58-62, Maastricht, tel. 043-215154 Rijksweg 113, Gulpen, tel. 04450-1450 i

■—

■^^^^ Ijm m
_

an Reuma betekent pijn.
|f^ t__ I Hl 'c unt (-'rmee 'eren leven, maar

H^^F I Ifl _V^___H mm <Seen moment van de dag
I ■ I 'aat et 'os- cc' reumapatiën-

| |^^C ■ ____■ _^ ten dragen hun
omdat hun handicap niet zicht-

j^^^■ __[ I I H^^^ff I I baar is. Stilte, die écht pijn doet.
_^_M U kunt er wat aan doen.

| I |B H 111 w sec 'can voor een reuma"

H^V |^-_ _^_^m __ I^^^^^^^H I ._T__ patiënt direct omgezet worden
wm^ __^^ "* verlichting. Door revalidatie,

hulpmiddelen en onderzoek.
2 § Het Reumafonds helpt daarbij.

È M * Helpt u het Reumafonds?

/^—■-^^^ " REUMABESTRIJDING(Q Hr- J) )i jl MÓÉT DOORGAAN

■ iiilA- G/JM>]R.
__________

Knuuil Reumate..!-., Sui-nl_n 128. 2582GW Den H__g B_nk._k.nr: 70.70.70.848.Giro:324. V__2§&"__ J?H ;|i
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Bidden
~e zon probeert zichvan haar beste* Kant te laten zien, ook al gaat ze in

' augescnonden delen van LA schuil
Id° i

rde macaDere rookwolken. InJe kerken wordt gehuild om het ge-
oeurde en gebeden om wat er nun.oet gebeuren. Naarmate de dag
ordert, stijgt de buitentempera-

*Uu.r tot zon 22 graden. Maar hetKWik van de emotionele thermome-
jer schommelt nog by velen op de

grens van het kookpunt.

j^etde armen beschermend om cl-i Kaar heen geslagen staan Myrna en, j-'avid Rivera tussen de zwartgebla-kerde skeletten van wat ooit hun~*°tse bandenhandel en autogarage
Zes jaar hebben ze gespaardn. een eigen zaak te kunnen begin-gen. ledere cent is erin gestopt. Innauwelijks een uur verwoestten dejammen hun toekomst. David:

''"* zaak begon juist lekker te lo-
Pj^n. We dachten voor het eerst aan~en korte vakantie. Nu kunnen we.ergens meer aan denken", zegt hij,
ïerVf»\ hy zijn vuisten balt.

en paar kilometer verderop in Ko-
eatown is Sang J. Oh bezig de

lnhopen van zijn winkeltje in

Afgegrendeld
Het is een hele onderneming om in
de getroffen wijken van Los Ange-
les te komen. De wyk Watts, het
ghetto van zwart LA van waaruit de
vlam in de pan sloeg, is hermetisch
afgegrendeld voor iedereen die er
niets heeft te zoeken. En dat zijn er
nu nog meer dan voorheen. Maar
ook andere stadsdelen zijn gedeel-
telijk afgesloten door de politie.
Discussies worden niet gevoerd. Op
verzoek worden omleidingsroutes
aangegeven.

Dank zy een lift vanaf de luchtha-
ven worden de stadsdelen bereikt,
die weliswaar niet helemaal onge-
schonden zijn gebleven, maar wel
weer toegankelijk zijn. Benjamin
Lauter moest op het vliegveld een
familielid ophalen, die in de nacht
van zaterdag op zondag arriveerde.
Het was de eerste nachtvlucht, die
weer op Los Angeles werd uitge-
voerd. Het vliegverkeer was de af-
gelopen dagen tamelijk chaotisch
vanwege de hinder, die de giganti-
sche branden veroorzaakten. Van-
uit de lucht lijkt de stad totaal niet
op een spookstad. De miljoenen
brandende lichtjes doen sprookjes-
achtig aan. Alleen in het hart bran-
den geen lampjes meer, maar wordt
een groot gapend gat zichtbaar.
Het kostte Lauter aanzienlijk meer
tijd om het vliegveld te bereiken
dan onder normale omstandighe-
den. Hij was verplicht bepaalde
routes te mijden omdat daar een
uitgaangsverbod van kracht was. In
overleg met de politie kwam hij tot
een alternatieve route. Overigens
noemt hij de situatie vanafzaterdag
rustig. Eenzelfde situatie schetsen
de autoriteiten, hoewel nog wel
melding werd gemaakt van enkele
kleine branden en een incidentele
schietpartij. Maar dat beeld wijkt
niet echt af van een doorsnee-dag,
legt Lauter uit.
Sinds de komst van de door presi-
dent Bush gestuurde federale troe-
pen wordt het nachtelijk uitgaans-
verbod nageleefd. Duizenden mili-

tairen patrouilleren op straat,
terwijl de dodelijk vermoeide poli-
tiemensen voor het eerst sinds da-
geneen paar uur kunnen slapen. De
korpschef van de politie in Los An-
geles verwacht dat de spanningen
de komende dagenverder zullen af-
nemen en dat de federale troepen
over een dag of drie, vier weer naar
hun kazernes kunnen terugkeren.
Over de geweldsexplosie zegt Lau-
ter hooguit een indirect verband te
zien met de vrijspraak van de vier
politiefunctionarissen. „Die vrij-
spraak heeft alleen maar het lont in
het kruitvat doen ontsteken. Net als
een kwart eeuw geleden, toen het
ook tot een soortgelijke uitbarsting
in 'The Watts' kwam. Het verschil
met toen was echter dat het geweld
destijds niet over andere delen in de
stad uitwaaierde."
De computer-salesman is - achteraf
gezien - niet verbaasd over de re-
cente ontwikkelingen. „De situatie
was al weer jarenlang explosief.
Maar iedereen probeert dat te ver-
dringen door de kloof tussen zwart
en blank in het dagelijks leven zo-
veel mogelijk te negeren. Want een
droom is in de regel prettiger dan
een nachtmerrie. Nu is iedereen
weer eens wakker geschud."

" Een Koreaan taxeert de schade die de afgelopen dagen aan
zijn winkel is aangericht. Foto: afp

" Een blanke en een zwarte man ruimen in Los Angeles samen de chaos op die is ontstaan nadat de stad drie dagen werd ge-
teisterd door plunderingen en vernielingen. Foto: reuter

binnen/buitenland

Angst en agressie woekeren onderhuids voort

Los Angeles: stad
der vertwijfeling

DOOR ROB HIRDES

J-"OS ANGELES - Cynischer had de zwarte grondstewardessvan North-West Airlines het niet kunnen zeggen. Met eengood flight to paradise' bracht zij de passagiers van de nacht-Vlucht Minneapolis-Los Angeles aan boord van het vliegtuig,voor enig paradijselijk gevoel is in Los Angeles geen ruimte"leer. De Stad van de Engelen is verworden tot een stad van°e wraak. Het was er het afgelopen weekeinde betrekkelijk
rustig, maar onderhuids woekeren vertwijfeling en agressievoort.

. och doen de bewoners van de ge-loften wijken hun uiterste best deonderlinge relaties te herstellen,
tank en zwart zyn gezamenlijk be-gonnen de puinhopen op te ruimen,

"and in hand werken ze aan de her-
at °Pbouw van de verwoeste bedrij-. en. Ook de Koreanen, die hetzwaarst getroffen werden en zich

dagen geleden nog massaalRapenden om brandstichters enPjunderaars van de straat te schie-pen, roepen nu in grote demonstra-ues op tot vrede en verbroedering.
Aan de rand van de door brand-juchting en plundering geteisterde
*"*.oenenstad is nauwelijks ietsJtterkbaar van de dagenlange nacht-merrie. Maar de nog steeds boven
iif_ nart van Los AnBeles hangende
sj i,t2warte rookkolom vormt het
tule bewijs van de orgie van tome-

"j °°s geweld. Het openbare leven
é *on_t slechts langzaam weer opsang. Het straatbeeld wordt innoofdzaak beheerst door federalePolitie-eenheden, gespecialiseerd ineilenbestrijding, en door midden-standers die elk hun eigen Ameri-an Dream in enkele uren tij ds

sterven.

huishoudelijke artikelen op te rui-
men. Hij is daar al vanaf zaterdag
druk mee. Bij de pakken neerzitten,
ligt niet in zijn aard. Hy vindt dat
hij aan zijn klanten verplicht is op-
nieuw te beginnen. Als het kan op
dezelfde plek waar hij twaalf jaar
geleden een nieuw bestaan begon
op te bouwen, na met zyn gezin uit
Zuid-Korea te zijn geëmigreerd.

Bijna dertig Vlaamse betogers opgepakt

Schermutselingen
in de Voerstreek

Von onze verslaggever

VOEREN - Een demon-
stratieve mars op Voeren
van het Taalactiecomité
(TAK) is zaterdagmiddag
uitgelopen op schermutse-
lingen tussen de 400 beto-
gers en de rijkswacht. Bijna
dertig mensen, onder wie
een parlementslid van de
Volksunie, werden aange-
houden. Zij zijn echter de-
zelfde dag nog vrijgelaten.
De tocht was opgezet om
aandacht te vragen voor de
achterstelling van deVlaamse Voerenaren. Bur-
gemeester Droeven had
geen toestemming verleend
voor de 'wandeling.
De actievoerders kwamen rond
het middaguur met negen bus-
sen in Noorbeek aan. Via de
Schoppemerheide en het ge-
hucht Schoppem trokken de
wandelaars richting 's Graven-
voeren. Daar wilden zij op het
kerkplein uiting geven aan hun
grieven om vervolgens in het
Vlaamse café Wijnants de mars
af te sluiten. Het gemeentebe-
stuur staat echter sinds 1988 niet
meer toe dat er zonder vergun-
ning in Voeren wordt gedemon-
streerd.

Bij binnenkomst in 's Graven-voeren stuitten de betogers opeen cordon van rykswachters.
Tijdens het kat- en muisspel dat
volgde, probeerden kleine groep-
jes demonstranten alsnog via

omwegen het kerkplein en het
café te bereiken. Een tiental be-
togers klom op het dak van een
nabij gelegen sacristie en gooide
met autobanden en een ladder
naar de rijkswachters. Daarby
kwam het tot enkele korte char-

ges en werd het waterkanon in-
gezet.

Uiteindelijk bereikten de meeste
demonstranten toch hun doel en
kwam er rond half vyf een vre-
dig einde aan de mars." Betogers van het TAK op weg naar 's Gravenvoeren.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Vanaf het dak van de
sacristie wierpen demon-
stranten autobanden en
een ladder naar de rijks-
wacht.
Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

Coalitiepartijen kiezen
positie voor val kabinet

DOOR HENRI KRUITHOF

DEN HAAG - CDA-fractie-
voorzitter drs. Elco Brinkman
heeft wel erg snel gelijk gekre-
gen. Vorige week beklaagde
hij zich erover dat het CDA
vaak de enige is die moeilijke
kabinetsstandpunten steunt.
De PvdA zou eens wat vaker
van harte achter de besluiten
van de ministerraad moeten
gaan staan, zo meende hij.

Zijn uitspraak was nog geen twee
dagen oud, of PvdA-vice-fractie-
voorzitter Frans Leynse onder-
steunde die uitspraak van Brink-
man met wel een heel pregnant
voorbeeld. Leijnse haalde het zo
moeilijk bevochten compromis
over de arbeidsongeschiktheid on-
deruit; een compromis dat bijna tot
een kabinetscrisis had geleid en de
PvdA in grote moeilijkheden heeft
gebracht.

Partijvoorzitter Felix Rottenberg
had gelyk toen hij reageerde dat het
moment van deze uitspraak erg on-
gelukkig was gekozen. Het kabinet

heeft zojuist weer op het nippertje
een crisis over de begroting voor
volgend jaaroverleefd. Om dan bin-
nen enkele dagen de verhoudingen
opnieuw op scherp te zetten is tac-
tisch niet erg handig, tenzij....
Tenzy de PvdA de eigen gelederen
langzaamryp aan het maken is voor
eenkabinetscrisis. De laatste peilin-
gen tonen een onverminderd gerin-
ge steun van de kiezers voor de
PvdA, terwijl het CDA ondanks (of
juist dankzy) de harde standpunten
na een korte inzinking weer aan het
terugkomen is.

Campagne
Inkomensbeleid en de positie van
uitkeringsgerechtigden zijn van
oudsher goede onderwerpen voor
de PvdA om een verkiezingscam-
pagne op te voeren. Weliswaar is de
partij er in woorden op uit om ook
by de middengroepen wat meer
aanhang te verwerven, maar dat
lykt niet erg te lukken. Om niet ook
nog de traditionele achterban hele-
maal kwijt te raken, zou het heel
goed kunnen zijn dat de PvdA het
op deze punten maar eens hard gaat
spelen.

De sociaal-democraten weten heel

goed dat het CDA het nooit zal ac-
cepteren dat het wao-besluit van
vorig jaar onderuit gehaald zal wor-
den. Maar als daarop (en eventueel
op het inkomensbeeld voor volgend
jaar) een kabinetscrisis ontstaat,
heeft de PvdA een heel goed onder-
werp voor de campagne die op die
crisis volgt. Het lijkt zo langzamer-
hand dat de PvdA dit nog de enige
mogelijkheid vindt om enigszins te-
rug te keren in de kiezersgunst.
Als de PvdA ditvan plan is, moet ze
die actie echter wel beter coördine-
ren. Staatssecretaris Ter Veld rea-
geerde stomverbaasd op de uitspra-
ken van haar partijgenoot Leijnse.
Zij hield onverkort vast aan de ka-
binetsbesluiten van vorig jaar. Zij
kon ook moeilijk anders. Als zy ook
zou gaan twijfelen aan de besluiten,
die zij letterlijk huilend heeft ge-
accepteerd, zou het kabinet deze
week al onderuit gaan.
Hierdoor ontstaat echter wel het
beeld van een verdeelde PvdA. Dat
beeld moet snel worden wegge-
werkt, wil de PvdA deweg omhoog
weer kunnen vinden. Kiezers hou-
den niet van partijen die al te open-
lijk twijfelen aan de eigen stand-
punten. De WD heeft daar in 1989,
tijdens de crisis over het reiskosten-
forfait, duidelijk leergeld mee be-
taald.
Niet alleen de PvdA, ook het CDA
houdt ernstig rekening met een cri-
sis. Brinkman heeft met zijn uit-,
spraken van de afgelopen weken
over de inkomensverdeling voor
volgend jaar duidelijk gemaakt dat.
.het CDA kiest voor 'werk boven in-
komen. Daarmee verweet hij de'
PvdA impliciet dat juist niet te
doen. Brinkman weet heel goed dat!
in zijn achterban niet al teveel uit-
keringsgerechtigden verkeren. Hij
moet het juist van de middengroe-
pen hebben, die zonder uitzonde-;
ring vinden dat zij de laatste jaren'
teveel 'gepakt' zijn.
Nu de discussie tussen CDA en
PvdA alleen nog maar plaatsvindt!
via de media, wordt het tijd om,
weddenschappen te gaan afsluiten
over het tijdstip van de kabinetsval.
De vraag öf het kabinet zal vallen is
al lang niet meer interessant. Het
gaat er nu alleen nog maar om wan-
néér.

Voor de coalitiepartners zelf is de
vraag ook nog relevant wie de
schuld zal krijgen van een kabinets-
crisis. Het antwoord op die vraag is
echter niet moeilijk te geven. Het
oeroude spelletje 'Zwarte Pieten'
wordt door het CDA al veel langer
gespeeld dan door welke andere
partij in ons land ook. Het CDA
heeft dat spelletje nog nooit verlo-
ren, en zal het ongetwijfeld ook de-
ze keer weer winnen.

Man neergestoken
in volle tram

ROTTERDAM - Een 45-jarige Rot-
terdammer is zaterdagavond in een
volle tram van lijn 4 in Rotterdam
met een mes in zijn borst gestoken.
De man stapte met zijn vrouw op de
Westzeedijk in en wilde gaan zitten.
Dit werd verhinderd door vier jon-
gens, die hun benen op de bank
legden. Toen de man daar wat van
zei, ontstond een vechtpartij waar-
bij de man werd gestoken en uit de
tram rolde. De hevig bloedende
man is in het Dijkzigt-ziekenhuis
opgenomen.
De Rotterdamse politie vindt het
opmerkelijk dat niemand in de vol-
le tram een hand uitstak. Zij is op
zoek naar de daders.
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Vredesoverleg
Ondanks de oplaaiende gevechten
lijken nieuwe vredesinitiatieven te
worden onplooid. De Armeense
president Levon Ter-Petrosjan zou
binnenkort een ontmoeting hebben
met zyn Azerbajdqaanse ambtge-
noot Jagoeb Mamedov, zo is uit ver-
scheidene bronnen vernomen.

De verschillende Russische persbu-
reaus meldden gisteren dat de voor-
zitter van de vredesconferentie over
Nagorno-Karabach, de Italiaanse di-
plomaat Mario Rafaeli, morgen van-
uit Minsk naar Bakoe (Azerbajdz-
jan), Stepanakert en Jerevan(Arme-
nië) wil reizen. De vredesconferen-
tie over Nagorno-Karabach waartoe
eind maart in Helsinki is besloten,
staat onder auspiciën van de Confe-
rentie over Veiligheid en Samen-
werking in Europa (CVSE). Het
Azerbajdzjaanse persbureau Assa-
Irada berichtte dat CVSE-waarne-
mers zondag zyn aangekomen in
Agdam, aan de grens met Nagorno-
Karabach.

Championteelt
verliesgevend

Van onze redactie economie

HEERLEN - De bedrijven met
championteelt in Nederland
boekten in 1990 gemiddeld een
negatief bedrijfseconomisch re-
sultaat. De opbrengsten bleven 7
procent achter bij de kosten. Het
jaar daarvoor in 1989 was er nog
een positief verschil van 1 pro-
cent. Het totale gezinsinkomen
per ondernemer voor aftrek van
belasting bedroeg 102 duizend
gulden.

Het lagere resultaat in 1990 werd
veroorzaakt door hogere arbeids-
en rentekosten. En de lagere op-
brengstprijzen. De gemiddelde
bedrijfsgrootte is met 3 procent
toegenomen.

Opvallend in deze bedrijfstak is
het hoge investeringsniveau per
bedrijf. Gemiddeld bedragen die
investeringen 160 duizend gul-
den.
Dit alles blijkt uit de definitieve
cijfers van het Landbouw-Eco-
nomisch Instituut.

Leger
Mobutu staat, na de rellen vorig na-
jaar in Kinshasa, onder grote druk
de macht te delen met de binnen-
landse oppositie. De steun van het
leger, dat fikse salarisverhogingen
eist, is voor hem onontbeerlijk om
politiek te overleven. Omdat de eco-

nomie van het land helemaal kapot
is, laat de Nationale Bank van Zaïre
nu op grote schaal geld bijdrukken
in het Duitse München.

In Oostendse luchthavenkringen
werd dit weekeinde gezegd dat dit
het derde geldtransport in korte tijd
is geweest. Ontkend werd dat de
Boeing 707-F al lang niet meer vol-
doet aan de veiligheids- en milieu-
eisen die de EG stelt aan vliegtui-
gen voor ze mogen landen. Het
vliegtuig moest vrijdag overigens
op zn retourvlucht rechtsomkeerd
maken toen een onbekend gebleven
islamitisch-Afrikaans land weigerde
toestemming te verlenen voor een
vlucht boven haar grondgebied.

Offensief ingeleid met langdurige beschietingen

Azerbajdzjanen openen
aanval op Stepanakert

Van onze redactie buitenland

MOSKOU/JEREVAN
Azerbajdzjaanse eenheden
hebben gisteren een groot-
scheepse aanval geopend
op Stepanakert, de hoofd-
stad van de Armeense enc-
lave Nagorno-Karabach.
Dat heeft het Russische
persbureau ITAR-TASS ge-
meld.

Azerbajdzjaanse militieleden, on-
dersteund door Mi-24 helikopters
en twintig pantservoertuigen na-
men vanuit de omgeving de stad
onder vuur. Als gevolg van de be-
schietingen zouden al zeker dertien
mensen om het leven zyn gekomen.

Het Russische persbureau Interfax
berichtte dat de aanval begon nadat
Azerbajdqaanse eenheden enkele
hoogten ten zuidwesten van de stad
hadden veroverd. Vandaar rukten
zy op richting het centrum van Ste-
panakert. Armeense strijders zou-
den moeite hebben de aanval af te
slaan. Ook zouden Azeri's vanuit
Sjoesja, zuidoostelijk van Stepana-
kert, optrekken.

Het Azerbajdzjaanse offensief werd
zaterdag ingeluid met langdurige
artilleriebeschietingen. Vier vrou-
wen en twee babys werden gedood
toen een raket insloeg in een kli-
niek. Azerbcrjd^jaanse stryders be-
schoten tevens in het noorden van
de enclave de plaats Sjaumjanovsk.

Ongeveer 5.000 inwoners van Stepa-
nakert verlangden zaterdag van het
stadsbestuur betere bescherming
tegen de aanvallen van de Azeri's.

Volgens waarnemers heerst in de
hoofdstad van Nagorno-Karabach
een tekort aan voedsel en medicij-
nen. Voorts is er geen gas, water en
electra meer.

Voor president Mobutu
gaat geld voor hulp

Van onze correspondent

OOSTENDE - Nieuw versgedrukt
geld heeft voor de Zaïrese president
Mobutu voorrang boven hulpgoede-
ren. Mobutu blijkt op grote schaal
bankbiljetten te laten drukken in
Duitsland, en vervoert dat via het
vliegveld van de Belgische kust-
plaats Oostende naar zijn land.
Transporten van onder meer medi-
cijnen moeten daarvoor wijken.

Dat is dit weekeinde aan het licht
gekomen, toen bekend werd dat
een Zaïrese Boeing 707-F donder-
dag in Oostende zes peperdure
privé-auto's van de Zaïrese presi-
dent heeft gelost en voor ruim 31
ton aan nieuwe bankbiljetten in-
nam. Op de luchthaven ligt nog
ruim 200 ton andere vracht te wach-
ten op transport naar de voormalige
Belgische kolonie.

Een fotograaf van een Vlaamse
krant die het geldtransport fotogra-
feerde, is enige tijd achtervolgd
door veiligheidsagenten van Mobu-
tu. Volgens onbevestigde berichten
zou de lading die moest wijkenvoor
het geldtransport, hebben bestaan
uit voedsel. In oktober moest al 6,8

ton geneesmiddelen tegen cholera
van Artsen zpnder Grenzen wijken
voor een soortgelijk geldtransport.

De zes privé-auto's, Mercedessen
waarvan sommigen met gouden
wieldoppen, zijn donderdagnacht
overgebracht naar het Zwitserse
Genève, waar de president van Zaï-
re een privé-verblijf heeft.

extra

Met militaire korpsen uit zes landen

Afcent viert kwart
eeuw in Brunssum

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Met veel muziek
zal in juni het feit gevierd wor-
den dat Afcent 25 jaar geleden
naar Brunssum kwam. Militaire
muziekkorpsen uit België, Duits-
land, de USA, Groot Brittanië,
Nederland en Frankrijk hebben
toegezegd op 27 juninaar Bruns-
sum te komen om het zilveren
jubileum van Afcent in Neder-
land luister bij te zetten.
De muziekkorpsen trekken 's
middags door de Brunssumse
straten en concerteren in het Vij-
verpark. Ook fanfare St. Barbara
en showkorps Jong Leven uit

Brunssum doen daaraan mee

Er wordt ook een historische
wandeltoch gehouden door
Brunssum, een viswedstrijd, een
duik-demonstratie in de grote

vijver achter het bestuurscen-
trum, er komt een fïetsrollen-
bank en er worden instructies
gegeven om te surfen. De Bruns-
sumse schutterij St. Gregorius
de Grote organiseert koningsvo-

gelschieten. Verder wordt er nog
een speciale enveloppe en post-
zegel verkrijgbaar en uiteraard
wordt er voor drank en voedsel
gezorgd.

Tevens wordt een foto-wedstrijd
gehouden.

Afcent vindt dat het een feest
moet worden waarbij Afcent
Limburg ontmoet. Dat is ook het
thema vorhet zilveren jubileum.
„De activiteiten moeten een dus-
danig karakter hebben dat zowel
de Afcent-gemeenschap als de
Limburgse- en met name de
Brunssumse gemeenschap daar-
aan kunnen deelnemen."

Spaanse minister Corcuera mikpunt van kritiek

Emoties lopen hoog op
na dood stierenvechter

Van onze correspondent
BARCELONA - De dood van de
'banderillero' Manuel Calvo Boni-
chon, vrijdagavond in de arena La
Maestranza van Sevilla, heeft in
Spanje de discussie heropend over
de wijze, waarop stieregevechten
worden gehouden. Maar - jammer
voor de tegenstanders van de 'corri-
da' - de discussie heeft niets te
maken met de vraag of stierege-
vechten al dan niet afgeschaft moe-
ten worden. Want hoe afschuwelijk
de doorboring van de 38-jarige Bo-
nichon ook is, dat wil niet zeggen,
dat de liefhebbers van de corrida
het nu plotseling geheel eens zijn
met iemand als Brigitte Bardot, die
vindt dat de stieregevechten in
Spanje door de EG verboden moe-
ten worden.

Nee, waar de 'aficionados', de lief-
hebbers, zich pas echt over druk
maken, is de nieuwewet op het stie-
regevecht, die sinds enige weken
van kracht is. Deze wet, genoemd
naar de verantwoordelijke minister
van Binnenlandse Zaken, Corcuera,
heeft de activiteiten van de 'picado-
res' aan banden gelegd. En dat
wordt niet door alle liefhebbers ge-
waardeerd en ook de picadores zelf
zijn er niet gelukkig mee.
De 'picador' is al vele jaren de

meest omstreden persoon by de
corrida. Gezeten op een goed be-
schermd paard mag hij enige keren
de stier met een scherpe lans in de
rug steken, voordat deze door de
matador wordt gedood. Het vele
bloed dat hierbij vloeit en de gerin-
ge artisticiteit maken de picador tot
een weinig populair figuur. Daarom
besloot minister Corcuera het aan-
tal keren dat depicador mag toeste-
ken, tot twee terug te brengen,
schreef hij voor dat de punt van de
lans korter moest worden en werd
het gewicht van paard en berijder
aan een maximum gekoppeld. Met
als gevolg, zoals vrijdag in Sevilla
bleek, dat de picador metzyn paard
makkelijker door een stier omver
kan worden geduwd.

Staking
Vandaar dat de picadores zaterdag
in Sevilla en Madrid in staking gin-
gen en zy een beroep hebben ge-
daan op minister Corcuera, de pre-
sident van Andalusië en andere
vooraanstaande liefhebbers van het
stieregevecht om de nieuwe wet in
te trekken. Sommige picadores be-
weerden zelfs dat de dood van Bo-
nichon mogelijk te wijten was aan
de nieuwe wet.

De dood van deze Bonichon - beter
bekend als Manolo Montoliu - was

g
vrijdag rechtstreeks op de televisi'^te volgen. Al bij de eerste stier, Cal
batisto genaamd, ging het verkeerd \
Montoliu plaatste als eerste van d',
drie 'banderillero's zijn twee gepun-
te stokken in de rug van de stierc
maar sprong net iets te laat naaic
achteren. Met fatale gevolgen, wan' g
de stier trof hem met zijn linker-
hoorn diep in de borst en doorboor- *de daarbij eerst een long en vervol-1
gens het hart. Montoliu wer-
onmiddellijk naar een ziekenhui* t
.afgevoerd, maar daar kon no. rslechts de dood worden geconst-H
teerd. Ondertussen gingen de sttë j
regevechten in La Maestranz*c
gewoon door. Pas toen er al tv/ets
stieren gedood waren - waarondes
Cabatisto - werd bekend gemaaK'2
dat Montoliu gestorven was. Hierop
verliet het massaal opgekomen Se-
villiaanse publiek zonder protesten.
de arena, maar niet, nadat het hel'
slachtoffer met een langdurig ap
plaus had herdacht.

Gisteren besteedden alle Spaan_4S
kranten uitgebreid aandacht aan d**
dood van Montoliu, terwijl de tele-*
visie de fatale stoot van de stie'£
Cabatisto een groot aantal keren I
herhaalde. Maar het was vooral mi-
nister Corcuera die het moest ont-"
gelden. Want, zo meende een pica-
dor, 'als de stier was toegetakeld,
zoals dat in het recente verleden ge-
beurde, was Montoliu nooit gestor-
ven'.
De meeste deskundigen zijn echter
van mening, dat een stier die nie'
door een picador tot bloedens tcrf
met een lans is behandeld, minde'
getergd aan zijn gevecht met d«
banderilleros en de matador begin'
dan in het verleden het geval waS-
Daarom moet de wet-Corcuera ge-
woon blijven. En misschien is he
zelfs beter, als de picadores hele-
maal uit de arena's verbannen wor-
den.

Zo ver is het echter nog lang niet e"
gisteravond was alles in La Mae-
stranza weer normaal. Dat wil du-
zeggen: een uitverkochte arena, eef
rechtstreekse uitzending op de tv,
picadores en zes gedode stieren. Ef
natuurlyk voor Montoliu een mi'
nuut stilte. Vandaag zullen de pica-
dores een gesprek hebben met
minister Corcuera over hun klach-
ten.

Zuid-Afrika gaat rol
van politie bij

geweld onderzoeken
Van onze correspondent

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse regering staat onder toene-
mende druk om een onafhankelijke
onderzoekscommissie in te stellen
die de rol van de politie in het ge-
weld in de zwarte woonoorden
moet onderzoeken. De druk is dit
weekeinde opgevoerd, nadat twee
prominente rechters de afgelopen
week de politie publiekelijk aan de
schandpaal hadden genageld. Rech-
ter Didcott verklaarde in een toe-
spraak aan de universiteit van
Witwatersrand in Johannesburg dat
de politie moorden heeft beraamd
en gepleegd.
Hy zei zijn uitspraken te baseren op
voor iedereen toegankelijke versla-
gen van rechtszaken. Zijn collega
Wilson had eerder de pogingen van
politiemannen om een onderzoek
naar de moord op elf mensen door
een politiekapitein te saboteren, in
de scherpst mogelijke bewoordin-
gen veroordeeld. Hij heeft een onaf-
hankelijk onderzoek naar het
dwarsbomen van dit onderzoek ge-
ëist.
Politieminister Kriel heeft zaterdag
een intern politie-onderzoek naar
de beschuldigingen van Didcott
aangekondigd. De hoogste politie-
officier, commissaris Van der Mer-
we, verklaarde ondanks de zeer fel-
le aanval van Wilson eveneens te
kunnen volstaan met een intern on-
derzoek. Het ANC en de liberale
Democratische Partij (DP) hebben
al laten weten daarmee geen genoe-
gen te zullen nemen. Ook in com-
mentaren in de regeringsgezinde
pers wordt op een onafhankelijk
onderzoek aangedrongen om te
voorkomen dat de toch al geringe
geloofwaardigheid van de politie
verder wordt aangetast.

Wilson heeft donderdag j.l. kapitein
Brian Mitchell ter dood veroordeeld
omdat hij in december 1988 elf
mensen door ondergeschikten heeft
laten vermoorden. Mitchell verkeer-
de in de onjuiste veronderstelling
dat zij ANC-aanhangers waren. Het
proces tegen Mitchell leverde voor
het eerst het onomstotelijke bewijs
op dat de politie is betrokken bij

het geweld in de zwarte woonoor-
den. Het heeft ook de verdenking
versterkt dat een 'derde macht' van
elementen uit leger en politie het
geweldin de townships aanwakkert
om de positie van het ANC te on-
dermijnen. Mitchell beschouwde
het ANC als de staatsvijand die ten
gunste van de Zulu-beweging In-
katha uit de weg moest worden ge-
ruimd.

Gesprek over
conflict in
Duitsland

BONN - Onderhandelaars namens
de federale overheid, de deelstaten
en de gemeentelijke overheden en
vertegenwoordigers van de vakbon-
den gaan weer rond de tafel zitten
om een oplossing te zoeken voor
het arbeidsconflict in de publieke
sector.

Een loonbod van 4,8 procent van de
zijde van de werkgevers moet een
einde maken aan de stakingsacties
die al een week onder andere het
openbaar vervoer en de vuilnisop-
haaldienst lamlegt.
Dat heeft Richard Klein, onderhan-
delaar namens de gemeentelijke
overheden, gisteren bevestigd te-
genover het dagblad Die Welt.

De werkgevers zouden al vandaag
of dinsdag met vertegenwoordigers
van de ambtenarenbond ÖTV de
besprekingen willen heropenen.

De ÖTV liet gisteren weten de sta-
kingsacties op te voeren om de
looneis van 9,5 procent kracht bij te
zetten.

Onder grote druk

" President Mobutu, omringd door lijfwachten Foto: Archieffoto LD

ISËÉËËËËË___i^^
Complete verzorging van uw administratie

Ook advisering over bedrijfsstructuur, organisatie
en fiscale aangelegenheden. Tel. 045-271213

Maandag 4 mei 1992 "6Hmburgs dagblad

(ADVERTENTIE)
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Ook jij kunt in de prijzen*
vallen, want

krantenbezorgers krijgen
behalve een ruime

vergoeding ook nog kado's.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

LimburgsDagblad



Verbod
looi netto bedrijfsresultaat over
*a«l komt uit op 90,5 miljoen gul-den, een stijging van 2,6 procent.
ev

26 iWinst gaat naar de schatkiste_ enals honderd miljoen guldeneraan belastingen.
Jj. e süchting noemt de eerste resul-

taten van het beleid ter voorkoming
van overmatig spelen „positief.
Vorig jaar vroegen 1112 bezoekers
vrijwillig een entreeverbod en 260
mensen beperking van hun bezoek.
„Kennelyk is een weg gevonden die
het probleemspelers gemakkelijker
maakt zich tegen de risico's van het
spel te beschermen. Dit kan overi-
gens alleen effectief zyn als de ille-
galiteit geen uitweg biedt", aldus
het jaarverslag.

Valkenburg neemt met 396.316 be-
zoekers in 1991 de vierde plaats in
na Scheveningen (699.656), Rotter-
dam (486.642), Amsterdam (460.519)
en Breda (421.580). De omzet in Val-
kenburg is eveneens goed voor een
vierde plaats.

Containerbrand bleek achteraf loos alarm

Verslagenheid groot
na dodelijk ongeval

Vervolg van pagina 1

len _
Het ongeluk van

___
v raagnacht waarbij twee inwoners
m SlmPelveld om het leven kwa-

. u,en' neeft grote verslagenheid te-_ _»!*__ gebracht by de Heerlensen urandweer en in Simpelveld.

b. !?et onBeluk werd door de
''ov °_veer van Heerlen nagepraat
aJ p^r hetgeen er gebeurd was. Dat

_f_furde onder begeleiding van
veiHXSCh deskundieen- In Simpel-
at».

k°n men gisteren nauwelijks
dat twee dorpsgenoten zov uit het leven waren weggerukt., e grote vraag is, hoe het ongelukK°n gebeuren.

egen half twaalf rukte de spuit-«uto van de Heerlense brandweer
"p- Verkeerslichten in de buurtvanJ*e kazerne gaan in zon geval alle-maal op rood en zetten het verkeer,l°p. Maar het verkeerslicht op deJ^uising Akerstraat-Ruys de Bee-

jnbroucklaan valt daarbuiten. Het'yft normaal doorwerken. Maar za-■^dagavond werkte het niet. Hetfe'e licht knipperde. In dat geval
/jfigeert de Ruys de Beerenbrouc-

die overgaat in de St. Fran-'scusweg, als voorrangsweg.

P die weg bevond zich de brand-weerwagen voorzien van blauw
De taxi, een grotere wa-

*en waarin meerdere mensen ver-
oerd kunnen worden, reed vanuit

A*t centrum van Heerlen over de
?^erstraat richting Kerkrade. Ver-
_a°tdel^k heeft de chauffeur Se"
r_ cht dat de Akerstraat de voor-
,ai*gsweg is.

oor de enorme klap werd de taxi

op de stoep van het kantoor van de
Unie BLHP geworpen. Daar wer-
den ook de gewonden neergelegd
die uit het wrak van de taxi werden
gehaald. Meerdere ambulances van
de GGD waren snel ter plekke en
het crash-team van het Heerlense
ziekenhuis ook. Verpleegkundigen
renden af en aan en de brandweer
liet een wagen aanrukken om de
plek des onheils te verlichten, zodat
er beter hulp verleend kon worden.
De omvangvan de ramp werd spoe-
dig zichtbaar. Voor twee mensen
die in de taxi zaten kwam alle hulp
te laat, Michel Winthagen (32 jaar)
en de 40-jarige mevrouw R. Slan-
gen-Moonen overleden ter plekke
aan hun verwondingen.

Op de stoep van de kruising die
door politie en marechaussee was
afgezet, werd al het mogelijke ge-
daan om de zwaar gewonden, waar-
onder deechtegenote van de overle-
den Michel Winthagen, te verzor-
gen. De gewonden werden naar het
ziekenhuis in Heerlen vervoerd
toen hun toestand enigszins stabiel
was. Toen de zwaar gehavende
brandweerwagen werd weggereden
werd goed zichtbaar dat de rechter-
kant van de taxi totaal was wegge-
rukt.

De verkeersdienstvan deHeerlense
politie is zaterdagavond meteen be-
gonnen met een nauwkeurig onder-
zoek. De politie is nog op zoek naar
eventuele getuigen van het onge-
luk.

De containerbrand die in Gras-broek werd gemeld bleek achteraf
ook nog eens vals alarm. De brand-
weerwagen uit Hoensbroek die erheen ging keerde onverrichterzake
terug naar de kazerne.

Monument
Eyserlinde
op televisie

WITTEM - Een reportage over
het monument op de Eyserlinde
vormt vanavond een belangrijk
onderdeel van de televisie-uit-
zending bij gelegenheid van de
nationale dodenherdenking. Het
monument is ontworpen en ge-
maakt door pater Gerard Mathot
van de paters Redemptoristen
van Wittem. Op 3 mei 1951 werd
het beeld onthuld door de toen-
malige gouverneur Houben.

Pater Mathot, die thans woont in

het Nebo-klooster in Nijmegen,
werd vorige week onderscheiden
als Ridder in de Orde van Oranje

Nassau, vanwege zijn vele en
veelzijdige kunstwerken in heel
Nederland.
Het monument op de Eyserlinde
kreeg als titel 'Den Gevallenen.
Pater Mathot droeg het werk op
aan alle gevallenen, en metname
aan Jezus Christus.
Daarom is op het monument de
afname van Jezus van het kruis
afgebeeld, waarbij moeder
Maria, de apostel Johannes en
Maria Magdalena aanwezig zijn.

Verkeerslichten
blijven defect

HEERLEN - De verkeerslichten
op de kruising Ruys de Beeren-
broucklaan-Akerstraat in Heer-
len blijven defect. Het is gisteren
niet gelukt de installatie te her-
stellen. Zonder driekleurige ver-
keersregelaars is de kruising
uitermate gevaarlijk. Zodoende
is de politie gistermiddag het
verkeer er persoonlijk gaan rege-
len. Toen ze ermee ophielden
gebeurde er prompt weer een
auto-ongeluk, dit keer alleen met
blikschade. Op verzoek van de
politie heeft de gemeente de
kruising extra beveiligd. Er wer-
den gisteravond borden neerge-
zet, die het verkeer op de Aker-
straat belemmeren vryuit de
kruising op te rijden. Ook wer-
den er extra stopborden neerge-
zet. De politie hoopt dat de ver-
keerssituatie zo duidelijker is.

P.J. Harvey
op Pinkpop

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De veelbelovende
nieuweEngelse popgroep P.J. Har-
vey is toegevoegd aan de lijst van
groepen dieopTweede Pinksterdag
spelen op het Pinkpopfestival in
Landgraaf.

P.J. Harvey is de band rond zange-
res Polly Harvey, die al veelvuldig
is vergeleken met Patti Smith. De
debuut-cd Dry voert momenteel in
Engeland de alternatieve cd-hitpa-
rade aan. De onder voorbehoud
aangekondigde optredens van P.J.
Harvey in het voorprogramma van
Nick Cave & the Bad Seeds in Para-
di-fb gaan vanwege het Pinkpop-
optreden niet door.

De andere groepen van Pinkpop dit
jaar zijn: Lou Reed, The Cult, Pearl
Jam, David Byrne, Soundgarden,
The Family Stand, Rowwen Hèze,
Buffalo Torn en Hallo Venray.

Recordbezoek
aan Lentebeurs

MAASTRICHT - Met precies
100.137 bezoekjers heeft de 36ste
Lentebeurs het absolute bezoekers-
record van het Maastrichtse MECC
verbroken. Gedurende de elf beurs-
dagen is voor 4,5 miljoen gulden
uitgegeven aan kleine huishoudelij-
ke artikelen. Aan consimpties werd
nog eens anderhalf miljoen gulden
besteed. Zeven procent van de be-
zoekers kwam uit België en vier
procent uit Duitsland.

Limburgs

Bijna 400.000 bezoekers in Valkenburg aan de Geul

Casinobezoek blijft stijgen
VALKENBURG - Het casinobezoek in ons land blijftstijgen. Vorig jaar werden de acht legale casino's ruimsi^.o miljoen maal bezocht, tien procent meer dan in 1990.

*m het Valkenburgse casino steeg het bezoekersaantalr. van 346.000 in 1990 naar 396.316 vorig jaar. Dat komtovereen met de landelijke stijging. De gemiddelde beste-
ding per bezoek steeg met een gulden tot 137 gulden. De
Jomzet in Valkenburg bedroeg in totaal 51,9 miljoen gul-
er. aen, een gemiddelde besteding van ongeveer 133 gulden
jpPer bezoek. Dit staat in het jaarverslag 1991 van de stich-
ojang Holland Casino's.
"___
°<r_6 stlchtin8 schrijft het toegeno-men casinobezoek aan de grote toe-
ie A

op naar het nieuwe casino in
en de groei van het

e«|j^Psbe2oek in alle vestigingen.
e'sj . de opening van het eerste ca-
kL no \n Zandvoort, 15 jaar geleden,

b__ h
casino's 24-4 miljoen maal

_>_

Moulin Blues in Ospeldijk een feest
Sfeer, bier en

dan pas muziek
DOOR JAN HENSELS

OSPELDIJK - Als stadsmens ben
je er niet zo op bedacht. Maar als je
uit je auto stapt en meteen tot aan
de enkels in de koeiestront staat
ben je in ieder geval gewaarschuwd.
Het Moulin Blues Festival in Ospel-
dijk, gemeente Nederweert, vindt
plaats in een niemandsland waar
agrariërs en natuur het voor het zeg-
gen hebben. Slechts een keer per
jaar wordt de rust verstoord. Dan
komen er enkele duizenden blues-
liefhebbers uit alle windstreken
naar dit evenement. En ook dit jaar
werden weer nieuwe records gebro-
ken.

Met 4800 bezoekers kwamen er za-
terdag tijdens de zevende Moulin
Blues 300 meer dan verleden jaar.
En de bierverkoop overtrof weer al-
le verwachtingen. Alleen muzikaal

beleefden we al eens betere edities.
Het mocht eigenlijk een wonder he-
ten dat om twee uur 's nachts nog
zoveel mensen in de festivaltent wa-
ren, mensen die bovendien fysiek in
staat bleken gezellig mee te zingen
en te klappen op de muziek van slo-
tact Canned Heat.

Voor een vrij groot deel van het pu-
bliek is de muziek echter slechts
bijzaak, zo lijkt het. Voor hen is
Moulin Blues vooral een groot feest
waar het motto 'laissez les bon
temps roulez' hoog in het vaandel
staat. Na meer dan twaalf uur blues
doet de muziek er voor de meesten
nauwelijks meer toe. Anders kan
niet verklaard worden dat de jam-
sessie van de op roem uit het verle-
den terende Canned Heat nog zo-
veel bijval oogste.

Blues is eenvoudige, eerlijke, emo-
tionele muziek. Tijdloos. Wel ligtbij

dit genre al gauw het gevaar op de
loer dat er platgetreden paden be-
wandeld worden. Een val waar za-
terdag een aantal acts bewust of
onbewust intrapten.

De 12-jarige Guitar Jake Andrews
uit Texas kun je dat niet kwalijk
nemen. Geen kippevel bij zyn in-
strumentale gitaarescapades. Het
meest verbazingwekkende was ei-
genlijk hoe zelfbewust en lakoniek
hij stond te spelen. Zijn meegereis-
de ouders leken meer onder de in-
druk van de bijval dan deknul zelf.

Meivin Taylor miste denodige diep-
gang. Razendsnel en met dank aan
Jimi Hendrix. De cover Machine-
gun van Hendrix mocht dan niet
byster origineel zijn, maar door de
rebellie in Los Angeles wel actueel.
De zaal was na dat staaltje acroba-
tiek op de gitaar niet meer stil te
krygen. Technisch knap speelde
ookAustraliër Dave Hole. Agressie-
ve slidegitaarsolo's ten beste ge-
vend en als een kangoeroe op en
neer huppend was hij voor velen
een ware revelatie.

Het Belgisch/Amerikaanse gezel-
schap Blue Blot leverde met haar
allegaartje van disco, blues en funk
eigenlijk de meest onderhoudende,
want minst voorspelbare prestatie.
Een donkerbruine stem, kwelende
zangeressen, maatpakken, mes-
scherpe solo's en zuigende ritmes.

" Blue Bot, het meest onderhoudende gezelschap. Foto: JANPAUL KUIT

Limburg in
eigen land

in trek
Van onze verslaggever

VALKENBURG - Het aantal
vakanties van Nederlanders in
Limburg steeg van 1,6 miljoen in
1990 naar 1,8 miljoen vorig jaar.
Het aandeel van Limburg in de
binnenlandse vakanties steeg
hiermee van 11,0 naar 12,4%. De
meeste toeristen kwamen uit

Noord-Holland, Zuid-Holland en
Gelderland.
Populair in onze provincie was
vooral de korte vakantie (2 tot 4
dagen). Het aantal lange vakan-
ties liep iets acheruit.

Uit voorlopige cijfers van het
CBS blijkt dat Limburg op de
eerste plaats staat bij de binnen-
landse overnachtingen. Bij het
totaal aantal overnachtingen
(binnenlandse en buitenlandse)
neemtLimburg de tweede plaats
in met een marktaandeel van
16%. Het aantal buitenlandse
overnachtingen steeg vorig jaar- volgens voorlopige cijfers van
het CVBS - met 19%.

Wedvluchten vanafEpernay en Compiègne

Moeilijk karwei
voor de duiven

Van onze medewerker
FONS VAN OPHUIZEN

LANDGRAAF - Gisteren moesten
de duivenna een aantal gemakkelij-
ke vluchten op eigen kracht naar
huis. De snelheden lagen dan ook
tussen de 65 en 70 kilometer per
uur. R. Janssen uit Stem klokte de
snelste duif van het Phoenix con-
cours dat in het Franse Compiègne
gelost werd. Ger Niesters uit Roder-
land was deze keer derapste van de
CLBvP-convooi dat in Epernay op
de wieken ging. Tot een uitzonder-
lijke prestatie kwam Nico Rama-
kers uit Epen met de eerste drie
pryzen. In Echt nam L. Thoolen de
eerste twee pryzen voor zijn reke-
ning.

De uitslagen:

Wedvlucht Compiègne:
Maaskant: 1. R. Janssen 12.41 uur, snelheid:
20.43.41; 2. G. Hendriks; 3. J. Vaessen; 4. R.
Vijgen; 5. Scheepers + d.

CC Zuid: 1. B. Martens en zn. 12.44
5.20.10.62; 2. L. Meyers; 3. L. Janssen en zn.;
4. T. Bours; 5. G. Frederiks.

Combinatie '90: 1. G. Wetzelaer 12.53 s.
20.04.95; 2. G. Hemen; 3. J. Schils; 4. B.
Raets; 5. Poutsma.

Wedvlucht Epernay:
Roderland: 1. G. Niesters 13.06 s. 19.49.09;2.
T. Hanen,; 3. A. Bertrand; 4. Hendriks-
Degens; 5. Gebr. Pouwels.
Landgraaf: 1. G. Erkens 13.11 s. 19.39.57; 2.
L. Lutjens; 3. en 5. P. Hoekstra 4. Elzinga
Deguelle.

Oude Mijnstreek: 1. Stevelmans Theunis-
sen 13.13 5.19.39.32; 2. D. Gimbott; 3.4.5. M.
Evers.

in volle vlucht
Simpelveld: 1. Juul v.d. Weyer 13.04
5.19.34.10; 2. Wierts Pelzer; 3. W. Degens; 4.
G. en V. v. Didden; 5. L. Luyten.

't Zuiden: 1,2 en 3. N. Ramakers 12.57
5.19.20.06; 4. Wijzen Deben 5. J. Kurvers.

Zuid Oosthoek: 1. en 3. L. Heyenrath 13.03
5.19.12.44.; 2. H. Kirscher; 4. J. Deüege; 5.
G. Lindelauf.

Heerlen: 1. Vrosch Vorage 13.06 5.19.32.59;
2. G. Postma; 3. F. Slijpen Braam; 4. J. The-
wessen; 5. H. Bekkers.

Heerlerheide: 1.4 D. Gimbott 13.12
5.19.19.33. 2.3.5. H. Merkens.

Maastricht: 1. L. Roselle 12.57 5.19.24.01.2.
Gijselaars Zinzen; 3. M. Ummels; 4. A.
Muytjens; 5. G. Smeets.
Valkenburg: 1. L. Crutsen 13.01 5.19.15.67;
2. J. Weustenraad; 3. J. Steyns 4, 5. L. Rou-
wette.
Beek-B.U.G: 1. G. Gelissen 13.08 5.19.13.68;
2. J. Limpens; 3. W. Cleuskens; 4. J. Dries-
sen; 5. J. Bovendaard.
Geleen Middenrif: 1. J.Neis 13.125.19.13.86;
2. L. Cloots; 3. Gebr. Renkens; 4. N. Cor-
vers; 5. F. Vankan.
Sittard: 1. Cremers Smeets 13.17 5.19.10.53;
2.5. J. Smeets; 3. H. Honnef; 4. J. Verjans.
Echt: 1.2.L. Thoolen 13.255.19.06.53; 3.4. L.
Verstraeten; 5. Gebr. Koenen.

Suchan Kinoshita
genomineerd voor

Prix de Rome
MAASTRICHT - De jury van de
Prix de Rome heeft acht beeldende
kunstenaars genomineerd voor de
Prix de Rome. Het gaat om Suchan
Kinoshita (31) uit Maastricht, Mark
Manders (23) uit Arnhem, Noor de
Rooy (27) uit Breda en Marijke van
Warmerdam (33) uit Amsterdam die
zyn genomineerd in de categorie
Beeldende Kunst en Openbaarheid.
Verder zyn Karin Arink (25) uit Rot-
terdam, Torn Claassen (27) uit Bre-
da, Joep van Lieshout (28) uit Rot-
terdam en Mariene Staals (30) uit
Amsterdam genomineerd in de ca-
tegorie Beeldhouwen.
In augustus worden de prijzen toe-
gekend. In beide categorieën is er
een eerste prijs van 40.000 gulden,
een tweede prijs van 20.000 gulden
en zyn er twee basisprijzen van
10.000 gulden. De uitreiking van de
prijzen is in september tydens de
opening van de tentoonstelling van
het werk dat de deelnemers de ko-
mende drie maanden zullen ver-
vaardigen in de eindronde.

Gevonden vrouw
niet vermoord

HEERLEN - De 25-jarige vrou\
die op Koninginnedag dood wer
aangetroffen in de Geleenbeek i:
Prickenis bij Heerlen, is niet vei
moord. Dat heeft de sectie die o]
het stoffelijk overschot werd vei
richt duidelijk gemaakt. De vrouw
CV. uit Heerlen, werkzaam al
prostituee, is aan een overdosis
harddrugs gestorven, 'al dan niet
gecombineerd met verdrinking', al-
dus het rapport van de Heerlense
politie. Het recherche bijstands-
team werd ontbonden toen vast
kwam te staan dat er van een mis-
drijf geen sprake was.

Prijs voor
’Limburgs

Landschap’
BORN - Stichting 'Het Limburgs
Landschap' kreeg dit weekeinde de
'Ons Limburgprijs 1992' uitgereikt.
De prijsuitreiking vond plaats in de
feesttent op de markt in Bom tij
dens het 80-jarig jubileumsfeestvar
de vereniging 'Ons Limburg.
Behalve een oorkonde kreeg vice-
voorzitter Matti van 'Het Limburgs
Landschap' een cheque overhan-
digd van 25 mille. De prijs werd
overhandigd door vice-voorzittei
Billekens van de vereniging 'Ons
Limburg.

Ook gouverneur Emile Masten
broek keerde niet met lege hander
huiswaarts. Hij kreeg van de jubile
rende vereniging een cheque over
handigd van 12.5 mille. Het geldbe
drag is bedoeld voor het Rampen
fonds Limburgse Aardbeving.

(ADVERTENTIE)

8 xVers-voordeel!
Halskoteletten g >^~lhelekilo nuO.yU
Gehakt cordonbleu A IZCï
± 110 grper stuk. Nu 3 voor T".OU
Slagersknakworsten g ~r*
Nu 5 stuks voor O.UU
Hollandse andijvie 1 Q/T1 kilo nu L.sD

<flffi? Spitskool i QrB^J»||< 1kilo nu L.sO
gÉsS^ Grove uien IOC__J72 kilo nu L.yO

Grote 7 Cf)abrikozenvlaai 027cm nu f .OU
Alt Berliner leverworst 1 QC150 gram nu !"/J

Aktiesgelden van maandag 4- t/m woensdag6 mei 1992

Janlinders
t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

I " Het beeld van pater Mathot. Foto: frits widdershoven

Dodenherdenking
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TT. L imburysDugblaJgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door niet,

> niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CaO__c_.St_mii-_.3c_a.wf 079

Personeel gevraagd
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn:

een fuil-time hulpkok
Enige ervaring gewenst, en een .

part-time restaurantbediende
leeftijd tot 30 jaar (MA/).
Schrift, soll. sturen naar:

RESTAURANT "BELGE", Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen.

Restaurantmedewerkster gevr.
g 0949-241.13553.

Met spoed gezocht
Kok M/V productiekeuken

Geboden wordt:
* een full-time contract

* goed salaris
" geen gebroken diensten

* prima werksfeer

Gevraagd wordt:
' 100% inzet

* enige ervaring

Reacties naar 045-443711, vragen naar dhr. A. Kleinjan
chef-kok of dhr. A. de Bruin.

Buschauffeurs
gezocht voor direkt.

Wij bieden u een interessante geregelde lijnwisseldienst
interne scholing.

Schloemerreisen, Maurerstrasse 37, D-5110 Alsdorf.
Tel. 0949-240421036.

Civil Mode
zoekt voor haar filiaal in Hoensbroek

een ervaren zelfstandige "
parttime verkoopster

voor plm. 20 uur per week. Leeftijd 20 tot 30 jaar.
Schriftelijke sollicitatie met recente pasfoto aan:
Civil Mode, Beatrixplein 21, 6129 BG Urmond.

CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 Of 09-32.11771622.
Club Rustica Kerkrade/
Spekholzerheide vraagt
DAMES voor 's avonds en/Of
overdag. Werktijdeagaran-
tie in overleg. 045-412762.
Party-centrum OVERSTE.
HOF zoekt * werkster " part-
time kok met ervaring in
koude buffetten * enkele
kelners/serveersters. Per-
soonlijk melden Overstehof-
weg 14, Landgraaf. Tel.
045-320032.
STUCADOORS en metse-
laars gevr. voor Aken 046-
-525658/09-49-241-562914.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481
MEDEWERKER inpakploeg
Vleeswaren gevraagd voor
38 uur per week, voorko-
(nende werkzaamheden:
verpakken van vleeswaren,
pnderhoud magazijn en
koelcellen, poetsen van ge-
bruikte materialen, helpende
hand bieden aan collega's
Slagers. Vakkennis niet ver-
eist, werken in teamverband
leeftijd 18-35 jaar, woon-
plaats Hoensbroek. Bent U
geïnteresseerd neem dan
telefonisch contact op met
slagerij van Melick, Hoofstr.
78 Hoensbroek 045-212651
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
LASTECHNIEK Bloemberg
BV zoekt voor langere ter-
mijn pijpfitters, grondwer-
kers, bankwerker, A en E
lassers. Tel. 045-271791.
Zonder kapitaal 'n uitste-
kend INKOMEN opbouwen!
Snel groeiend discountbe-
drijf zoekt ondernemende
personen. Info-avond 8 mei
i. Maastricht. Bel voor info:
043-638442 en 046-523887

MEISJES gevr. voor club of
privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406
Weg. enorme drukte nog
enkele meisjes en jongens
gevraagd voor PRIVÉ en
escort. Bel voor info 045-
-274587.
Best Western Hotel Walram
Valkenburg vraagt KAMER-
MEISJES, met ingang van
direkt. Tel. 04406-42061,
mevr. Hambeukers.
Transportbedrijf Coumans
Nuth B.V. vraagt ONDER-
HOUDSMONTEUR of leer-
ling-monteur voor het ver-
richten van onderhouds-
beurten en div. kleine werk-
zaamheden. Voor meer ml.
en soll. kunt u kontakt opne-
men met: René Coumans,
tel. 045-243100.
SCHEREN Kunststoffen.
Part-time hulp gevraagd
voor het plaatsen van kunst-
stof kozijnen en rolluiken.
Tel. 045-315244.
„I_■■■'----------mui

_________________ .
Te huur gevraagd

Te huur gevr. voor ca. 1V_-2
jaar gemeubileerd woning
huur tot ca. ’ 2.000,- p/mnd.
max. 25 km gelegen va.
GELEEN. Aanbiedingen tij-
dens kant, uren 046-769938

Onroerend Goed

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

opp. 822m2. Voor info:
V.O.C. 045-740900.

Grouwels/ Daelmans.
Tel. 043-254565

Bouwkavels
in B.P. Vrusschemig gel.
a/d Zandweg te Heerlen

opp. v.a. 746m2.
Prijzen va. ’ 102.500,-v.o.n.

Inl. V.O.C. 045-740900.
Grouwels Daelmans.

Tel. 043-254565.
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. Na kan-
tooruren dhr J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Wilt U zekerheid bij de ver-
koop van uw huis? Bel vrij-
blijvend. Wijman & Partners
Vastgoed Heerlen Tel. 045-
-728671.

OG te huur
Valkenburg-Houthem, Half-
vrijst. WOONHUIS met kl.
voor-en achtert, 3 slpk.,
badk., kelder en zolder.

’ 950,- excl. Br.o.nr.
B-1457, LD , Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Kamers
HEERLEN-C, kamer in stu-
dentenhuis per 1-6-92.
043-251634 na 19.00 uur.

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

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop HOOI. Hobbelrade
63, Spaubeek. Tel. 04493-
-1313.
Zware kiepwagen, ’ 1.250,-
-en diverse kleine TFIACTO-
REN. Tel. 045-224899.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

Bouwen/Verbouwen
Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.

Transacties
* 00628. Te koop Sauerland
(BRD): Groot hotel in zeer
touristisch gebied. Inl.
H.C.R. Bern. 05130-10565.

Auto's

Ruud Tiems
Zaanstraat 18, Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010.

Vandaag geopend van
10.30-17.00 uur

Seat Ibiza GL, diesel 07-1987
Daihatsu Charade, diesel 1984/1983
VW Jetta CL, diesel 01-1989
Mitsubishi Lancer 1.3 EL 02-1989
Opel Kadett 1983
Suzuki Alto GL 1987/1988
Daihatsu Cuore 1989/1990
Ford Escort 1600L 10-1982
Citroen AX 07-1987
Peugeot 309 GL Profil 06-1986
Jeep Wrangier 4x4 08-1989
Honda Prelude, automaat 09-1983
Suzuki Jeep SJ 410, hardtop 1983
Suzuki bus, pers.uitv 1981
Daihatsu Rocky 4x4, zeer veel extra's diesel 1986
Daihatsu Feroza 4x4 09-1989
Daihatsu Charade 1.0 1990
Daihatsu Charade 1.3 TXi 1990/1989
Daihatsu Charade automaat 08-1981
Nissan Sunny 1.4SLX 06-1989
Nissan Cherry 1.3Trend 03-1986
VW Passat 5-drs 05-1987
Hyundai Pony 1.5GL 01-1990
Daihatsu Charade GTTi 1991
Suzuki Swift 1.3 GL 1985
Peugeot 205GL 1990

G3DAIHATSU
Honda Prelude 2.0 EX nw. type '89 1e eig. ’ 24.500,-; Pre-
lude EX '84/'B7 va. ’ 8.750,-; Aerodeck 2.0 EX '88 1e eig.

’ 19.500,-; Accord 2.0 87.88 va. ’ 12.500,-;Accord EX
aut. '84 ’ 6.750,-; Jazz 1.2 '85 ’ 7.950,-; Mazda 626 GLX
2.0 combi aut. '89 1e eig. ’ 21.000,-; 626 GLX Hatchback
'88.90 va. ’ 14.000,-; 626 GLX D '88.89 va. ’ 13.750,-;
323 GLX '85.87 va. ’ 6.500,-; Nissan Bluebird 2.0 GLD

combi '86 ’ 11.750,-; Bluebird 1.8 GL '88.89 va. ’ 12.000,-
Silvia Turbo '86 ’ 11.500,-; Micra '87 1e eig. ’8.000,-;

Sunny combi D '86 ’ 6.500,-; Toyota Supra 3.0i'88 1e eig.

’ 33.500,-; Celica '84 ’ 6.750,-; Camry aut. '84/'BB va.

’ 5.000,-; Corolla coupé '83 ’ 3.250,-; Mitsubishi Galant
GL Hatchback '89/'9O 1e eig. ’ 18.750,-; Galant GLX turbo
D '90 1e eig. ’ 21.000,-; Galant GL'Sedan '88 ’ 16.500,-;

Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Saporro GLX '83’ 6.750,-;
Lancer GLX '84 ’ 5.500,-; Suzuki Alto GL '88 ’ 8.750,-;

Hyundai Stellar '85 ’ 4.500,-; Opel Omega 2.4iCD '90 1e
eig. ’ 25.750,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 Gü aut. '87/"90 va.

’ 12.500,-; Veetra 1.8 GL Hatchback '89 1e eig. ’ 22.750,-
Kadett 1.7 D combi '89 ’ 18.750,-; Kadett 1.3 S combi '88

’ 14.500,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6D'84/'9O va. ’4.500,-;
Corsa '84.88 va. ’ 6.500,-; Ascona 1.8 '83.89 va.

’ 4.000,-; Senator 3.0 '83 ’ 7.500,-; Ford Scorpio 2.4 GLi/
2.9 GLi '89/'BB 1e eig. va. ’ 16.750,-; Scorpio 2.0i'86.90

va. ’ 11.500,-; Siërra 2.3 DL combi '89 1e eig. ’ 19.500,-;
Siërra 1.6/1.8/2.0i '84.90 va. ’ 6.000,-; Escort 1.3/1.4/1.6/
1.6D '81.89 va. ’ 2.750,-; Escort KR 3i '85 ’ 9.750,-; Orion

D '86 ’ 8.750,-; VW Passat 1.8 CL '88.89 1e eig. va.

’ 13.750,-; Golf GTd '85 ’ 12.500,-; Golf CLd '85A89 va.

’ 9.000,-; Golf 1.3/1.8 '84.90 va. ’ 8.750,-; Polo Fox 1.3 i
'90 1e eig. ’ 14.500,-; Jetta '81/'B6 va. ’ 2.250,-; Audi 80 S

'88/'B9 1e eig. va. ’ 19.500,-; 80 Turbo D '88’ 22.500,-;
100 cc '86’ 11.500,-; BMW 316/320 '84.89 va. ’ 8.750,-;

525E/524 TD '84 va. ’ 7.000,-; Mercedes 230 TE combi '88
1e eig. ’ 43.500,-; 200 D '82 ’ 8.250,-; 280E'83 ’ 9.500,-;
Peugeot 405 SR turbo D '89 1e eig. ’ 22.750,-; 405 GRD

combi '89 1e eig. ’ 21.750,-; 405 GR '88/90 va. ’ 16.000,-;
205 KR '85.89 va. ’ 7.000,-; Citroen AX I.OE '88 1e eig.

’ 9.750,-; BK 1.4/1.6/1.9D/Break '84/'B9 va. ’ 4.000,-; BK
Turbo D '88 1e eig. ’ 17.750,-; Visa '85.87 va. ’ 4.250,-;

CX Turbo '86’ 11.000,-; CX GTi '84 ’ 7.500,-; Rover 2000
'84 ’ 3.750,-; Renault 25 TX '88.90 1e eig. va. ’ 14.750,-;
25 TS '88 1e eig. ’ 12.500,-; 25 V6aut. '89 1e eig. 50.000
km. ’ 29.750,-; 19 GTX '89 20.000 km. ’ 17.750,-; 21 GTS

Nevada '88 1e eig. ’ 16.500,-; 21 TS/GTL '87/'B9 va.

’ 9.000,-; Volvo 240 DL combi '88 1e eig. ’ 22.000,-; 440
GL '88 1e eig. ’ 17.500,-; 480 Sport '87’ 20.750,-; 740
GLE '85/'BB va. ’ 10.000,-; 240 GL '82.85 va. ’ 3.750,-;

360 GLT '83/'B5 va. ’ 5.500,-; Alfa Romeo 75 1.8 '87

’ 12.750,-; 33 1.5 '87 ’ 9.000,-; Sprint '85 a.nw. ’ 8.500,-;
Lancia Thema i.e. '87 ’ 12.500,-; Ypsilon '86’ 8.250,-;

Fiat Tipo i.e. '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda/Uno '86.89 va.

’ 4.750,-; Regatta '85 va. ’ 4.000,-; Lada Samara 1.3 '88
1e eig. ’ 7.500,-; Skoda 105L'87 ’ 3.500,-; Daihatsu
Rocky Softtop '86 ’ 17.500,-; Pontiac Grand AM '88

’ 23.750,-; Plusm. 30 goedkope inruilauto's va. ’ 250,-.
Direkte financ. en leasing mogelijk.

Han van St. Maartensdijk.
Trichterweg 109, Brunssum. 045 - 22 90 80.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87
Audi 80 '85t/m'BB

Daihatsu Charade TX '90
Fiat Ritmo 60cc '87

Escort '86-'B9
Orion 16 CLX '91
Siërra '87t/m'9o
Honda Civic '88
Mazda 323 '88

Ascona '84t/m'BB
Corsa '85t/m'9o
Kadett '85t/m'9l
Omega '87t/m'B9
Rekord '83-'B6
Veetra '88t/m'9l
Peugeot 309 '91
Suzuki Swift '89
Volvo 340 '88

Volvo 440 '89-'9O
VW Jetta '86

E

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in- voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto, U belt, wij kopen!!
045-427671 ook 's avonds.
Auto KALDEBORN wij beta-
len de hoogste prijs voor uw
auto!!! Bel 045-411572
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
PEUGEOT 305, Select, bwj.
'85. APK, div. extra's, vr.pr.
’4.700,-. Tel. 043-620924
b.g.g. 04,3-612131.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.

’ 500,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.

Te k. Fiat UNO 1000 Si, bwj.
29-6-'9O, km.st. 17.000,

’ 14.000,-. Tel. 045-427427
Koopje! Te k. CITROEN BK
16 TRS, bwj. eind '83, duur-
ste uitv., met APK, i.z.g.st.,
redelijke pr. Heerlerweg 78,
Voerendaal.
Hoensbroekse AUTOCEN-
TRALE, Wijngaardsweg 62a
(voorkant Carglass) te
Hoensbroek. Tel. 045-
-222455 b.t.k.a. Uno 45 '85;
Corsa '85 en '86; Kadett
st.at.car '85; Mazda 323 '85
en '89; Escort 1.6 i '88; Es-
cort 1.3 L '83; Golf diesel
'88; Golf 1.3 '85; Citroen BK
1.6 TRi '86; Citroen BK stat.
car '86; Galant diesel '84;
Mazda 626 coupé '83; VW
Jetta '87; Audi 80 CC '87 en
'88; Lada 2105 GL '88; Sko-
da 120L '86; Charade diesel
'85; Horizon GLS '82; Fiat
Croma diesel '88; Seat Ibiza
VAn '86; Seat Terra diesel
'91; Opel Ascona '84; Opel
Kadett GSi '85; Citroen GSA
'83; Renault 4 bestel '84;
BMW 528i '83.
Te koop Opel KADETT 1.3
S bwj. '85 LPG 3-drs.
’4.700,-; Panda 34 kl.wit
bwj. '85 ’4.250,-; Ford
Fiësta 1300 S bwj. '79
’1.650,-; Mitsubishi Tredia
1400 4-drs bwj.'B3 ’2.950,-
Golf 1300 bwj. '79, GTi-look
’2.250,-; Golf D bwj. '82
5-bak ’3.750,-; Fiat 2000
Iniezone bwj. '82 met veel
ace. ’ 1.850,-; Mazda 1.3
SN 3-drs. bwj. '80 ’1.650,-;
3x Lada bwj. '85 '81 '85,
2104 stationcar 1.3 L
’2.750,-; 2105 69.000 km

’ 1.450,-’ 1.200,- ’1750,-
Mini Metro Surf bwj. '85
3-drs. 6.800 km ’4.250,-;
Citroen BK 14 E in nw.st.
bwj. '88 km.st. 86.000

’ 9.450,-. Tel. 04498-54319
Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.

Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Volvo 740 GL div. ace. '89
’29.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT autom '89 ’ 29.500,-;
Renault 25 TX '90
’25.750,-; Ford Scorpio 2.9
i Ghia aut. '88 ’21.750,-;
Ford Scorpio 2.0iCL Sedan
'90 ’31.000,-; Ford Scorpio
2.4iGL 88 ’ 20.750,-; Ford
Siërra 2.0 i CL 3-drs. '90
’19.750,-; Ford Siërra 2.0
Sedan Spec. '89 ’19.750,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 19.500,-
Ford Escort 1.4 CL '91

’ 22.500,-; Opel Omega
2.0 i LS 6.000 km '91
’37.500,-; Opel Omega 1.8
LS '90 ’24.750,-; Opel
Omega 1.8LS stationcar '89

’ 24.750,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Peugeot
205 XS div. acces. '90
’21.000,-; Peugeot 405
SRi div. access. '89

’ 25.750,-; Peugeot 405 SR
'89 ’ 20.750,-; Peugeot 309
GL profit 5-drs '89
’15.750,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’22.500,-; Mazda
626 LX 4-drs '89 ’16.750,-;
Lancia VlO Elite '89
’12.000,-; VW Passat 1.8
CL '88 ’23.750,-; VW Golf
1.3 C div. ace. '87

’ 12.500,-; Opel Rekord 2.0
'83 ’3.750,-; Renault 9 '83
’2.900,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729
Te koop gevr. AUTO'S alle
bwj. met of zonder APK.
Tel. 045-420572.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. Ford Escort 1300L,
bwj. '81, APK, veel extra's,
vr.pr. ’3.250,-. W.de Rijke-
str.ll, Landgraaf.

IMoJJOP?*01
Machinestop?

Natuurlijk naar van Dooren!
Een begrip in machines, onderdelen én oplossingen.
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"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj.
'82 t/m '87. Contant geld! Tel
046-518401.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Ford ESCORT 1.1 model
Laser '85, APK, 5-bak, z.
mooi, ’ .5750,- 045-454087
Te koop Ford SIËRRA 2.0
Laser en sunroof, bwj. '85.
Tel. 045-424569.
Te koop Ford ESCORT XR3
kenteken '84, Alpine install.
Tel. 046-529061.
Opel KADETT GSi 2.0, bwj.
'87, wit, 55.000 km, schade-
vrij. Tel. 04450-4560.
Opel ASCONA S record
uitv., bwj. '83, z.g.st. Koopje!
Tel. 045-420048.
Te koop ASCONA 1900, bwj
'79, vr.pr. ’1.850,-. Tel.
045-426029.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK 11-92, uiterste pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-211311.
Als nieuw KADETT 12 S, '83
groenmet., APK gek., vr.pr.
’3.750,-, mr. mog. Arienstr.
2, Kakert/Schaesberg.
KADETT 1.3 S '86 sportw.
en winterwiel. sunr., vele ex-
tra's ’ 8.950,- 045-424128
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.800,-. Tel. 04454-2092.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'85 nw. mod. APK 4-93 nw.
st. ’ 5.750,-. 045 -453572.
Te k. VW JETTA 1600, bwj.
'87, mr. mog. Te bevr. Tank-
station Brouwers, Heerler-
baan, tel. 045-454852.
VOLVO 360 GLE Sedan '84,
veel extra's, ’4.000,-. Tel.
046-522689.
Te koop VOLVO 340 DL,
bwj. '84, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-317151 na 19.00 uur.
Te koop VOLVO 343 L, i.z.g.
st., APK 9-92. ’950,-. Tel.
045-253075.
VOLVO 340, '84, 5-drs.
sunroof, i.pr.st. ’4.150,-.
Tel. 046-512138.
VW GOLF model 1.3CL, '85
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Opel Kadett 13 S 11-
-'B5; Fiat Panda 34 '85; Ford
Escort 13 L 1 eig., '84; 2 x
Opel Kadett 13S '82-'B3;
Volvo 240 GL dies. '84; VW
Passat 1.6 GLS m'81; Volvo
360 5-bak '84; Rover 3500
Van der Plas '83; Honda Ci-
vic '82; VW Jetta '82; BMW
318iautomaat '81; Ford Ca-
pri 2.8 S Lz.g.st. '80; Mitsu-
bishi Saporro 2.0 GSR '80;
Audi 80 GLS '80; Datsun
Stanza 1.6 GL '82; Toyota
Corolla 1.3 DX liftback '81;
Opel Kadett 12S combi '79;
Nissan Sunny '83; BMW 315
'83; Mini 1000 '81; Opel As-
cona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop fi-
nanciering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Geo-
pend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.

Te koop Ford ESCORT 1,1
L, bwj. '84, APK tot 4-93,
5-drs, 5-bak, ’5.250,-. Tel.
04454-2092.
Te k. Mitsubsihi TREDIA 14
GLX, 4-drs, model. '84, APK
goed onderh., ’3.750,-. St.
Martinusstr. 31,Kerkrade.
Opel KADETT Coupé, bwj.
'78, prijs ’ 1.500,-. Rozenstr
7, Bocholtz.
Te k. Opel KADETT special,
Lz.g.st., APK, ’ 15.000,- bwj
'87. Tel. 045-220529.
Te k. Opel KADETT 1.25,
HB, bwj. '83, 1e lak, APK 3-
93, ’ 3.600,-. 045-218925.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Te* koop Fiat PANDA 45,
bwj. '81, APK. Tel. 045-
-310349.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458| HOENSBRDEK

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop, en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, " coniferen,
heesters, heide, de zomer-
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige lies-
jes en begonia's enz. Jawell.
Tel. 045-256423.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Brom)fletsen
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945

Motoren
Te k. HONDA VF 750, okt.
'85, zeer goede staat! pr.n.o.
t.k. Tel. 045-421586.

Vakantie; i—_
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv. en Pinkst.
va. ’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk- 2 wkn. ’595,-; Juni
’425,- p.wk. -2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen
08376-14130/14121.
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WCm/, 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’275,-; Mei
’325,- p.wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’345,- p.wk. -
2 wkn. ’598,-. Keijman
Reizen, 08376-14121/
14130.
DUITSLAND, Saarburg/
Hünsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p. wk. -
2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,-
-w.pk. - 2 wkn. ’ 675,-. Keij-
man Reizen, 08376-14130/
14121.
FRANKRIJK 4-pers app.
balkon op Zuiden, uitz. over
meer v Genève 045-711386
Sint MAARTENSZEE. Bun-
galow, gratis zwemparadijs,
weekend-midweek en voor-
seizoen. Tel. 02246-3109.

(Huisdieren
Te k. BERNER SENNEN-
pups met stamb., ontw. en
ing., ’750,-. 04136-9313
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. BRIARD reu, 6 mnd.
oud, weg. omst. Tel. 045-
-225241.
Te k. Ouessant DWERG-
SCHAAP lammeren, vader
ned. kamp.'9l. 045-352942.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te k. CESKY-TERRIËR-
PUPS met stamb., ing. en
ontw. Tel. 04498-53188.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIERS pups met ta-
toeage te bevr 046-520981
——i

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
6 Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding mogelijk.

Computers

Te koop AMIGA 500, prijs

’ 1.150,-. Tel. 04405-3868.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
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 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Pracht, eiken TOOGKAST,
’1.275,-, (nw. pr. ’2.900,-,
1 jr. oud); eik. salont. met
plav. ’ 175,-. 045-323830.

Zonnebank/-hemel
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met rechi
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur

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

TV/Vldeo
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

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

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.

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

Diversen

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

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

BARBEQUES, gas lava- Gebit gebroken? Tandtech-
steen, voor part. en prof. ge- nische praktijk HOONHOUT
bruik. Ook geschikt voor in- voor nwe gebitsprothese en
bouw. Reker, Kluis 28, Ge- reparaties. Akerstr. N. 328,
leen, 046-740785. Hoensbroek. 045-228211.

06-lijnen

** De Wiplijn **
***06*9555***

Snelste versierlijn van Ne-
derland:voor 'n discr. af-
spraakje of 'n haat sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 75 et. p/m

**De Wipkrant**
** 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
75ct. p/m.

***Hoge nood***
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 et. p.Vfem.

***Telekrant***
06-320.320.89

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-
zoek. Succes is op deze lijn

verzekerd, ’ 1,- p/m.

Overdag elegant en chique.
's-avonds als een... 35 plus

sex. 37,5 cphm

06-320.323.56

37,5 cphm RIJPE donkere
vrouw! Ze draagt graag rosé

doorzichtige slipjes!
06-320.323.46

Ruige wilde Sex!

06-320.320.53
HARD rooie lampen sex!, Doorzichtige lingerie!

37,5 cphm

06-320.320.52
Sexy meisjes 18 jr., 37,5 c p
h m. Strakke dunne lingerie.

Lesbische
meisjes 18

37,5 cphm 06-320.320.37
Hete sexmeisjes

37,5 cphm. Kom je spelen
06-320.320.22
Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.
06-320.325.00
**Wip-dating**
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 et.p. Vim.

~,.,, ~rt

*%_§Ê^ O^rafioio-t! *^|pr -
Hartelijk Gefeliciteerd met

jullie 30-jarig huwelijk.

_-___l__^ W
_M_ ___^_M B-fe ____£.
Corrie, Tonie, Henk, Auke, Carla, Rob, Ria en kleinkindj

Proficiat Reageren op
50 Jaar advertenties onderJ

_^_ BRIEFNUMMER
___M___i*___ Stuur uw briel (voldoen*

_^_&Y'■mr^wße*i gefrankeerd) naar hel -

#■■__*■ I Heerlen en vergeet niet W ■*■Jj onder op de enveloppe W J
nummer uit de advertenW j

è' te vermelden.

/ . E' _fl I Van maandag t/m vrij* _
D__4V _______ I van 8.30 tot 17.00 uur, _ .Mm-_V ___.<____■ u vvv PICCOLO telefoni* C

Jo opgeven. Tel. 045-71996*

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken .

50 cpm
06-320.327.55

GAY-TALK
Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

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

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

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

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

Studentensex ... 327.56

’ 1,-p.m. Pb. 75141 Adam

Top Sex
2 handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25

S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op

de Box. Durf je!37,5 cphm
06-320.320.65

Straatmeiden. Handwerk en
Frans. 37,5 cphm

06-320.320.77
Grieks Zappen! Van achter-

kant naar achterkant!
37,5 cphm

06-320.327.17
Telezoenen

kan Live! Lekker live tele-
zoenen tot diep in de nacht

met Anneke, Dominique,
Anita en Dolores?

06-340.340.50 (75 cpm)

Tele (live)
Massage? Lekker live een

massage met Desiree, Carla
Inge of Joyce door de tele-

foon? Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

245 hete
meisjes geven hun telefoon-
nummer aan je door en wil-
len graag 'n (sex)afspraakje

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Sexy GrlQks

Marcha v. achter, 50 ep V_m

06-9618
Sexlijn 10

Jarretels.. 06-320.320.10
Ruige Sex.. 06-320.320.50
Ondeugend. 06-320.321.10

Call me 50 c.p.h.m.

Adres privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tel.nr.

06-9685 - 100 et p/m

Ik
Geef je mijn telefoonnum-

mer, geef je mijn adres, ver-
tel wat over mezelf, wacht

dat jij me belt. 06/100 et p/m
320.322.23
Nu al: 610!

vrouwtjes vertellen wie ze
zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

Chantage,
de blonde vrouw knielt voor

een jongenom te...
06-320.321.32 (50 ct.p.Vam)

Doe het, ik wil het.
Grieks.

Lia met 2 ruwe knullen.
06-320.323.85 (50 ct.p.Vzm)

Lesb. SM.
Aan de ringen, de kaars, de

zwartleren gordel en..
06-320.340.88 (50 ct.p.Vzm)
De vrouw doet zonder slipje
het vogelnestje.

Kom maar Hans. Voel maar.
06-320.340.55 (50 ct.p.Vzm)
Een donkere man leert haar

plots het angstig heerlijke

van Grieks.
06-320.340.45 (50 ct.p.Vam)

Ada 3j. getr. Van een jong* \<
krijgt ze eindelijk c
een grote.. r06-320.340.33 (50 Cl.p.Vtf,

De sextafel.
Als ze erop vastligt ondef'

gaat ze een sensatie.
06-320.340.22 (50 ctp. 1/^
Na dewijn zwicht ze. Wiltë'

jullie dat ik buk
voor Grieks?

06-320.340.01 (50 ct.p.Wj

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 Ct p/g,
Een leerling doet het met &

vrouw van de leraar.
oh wat groot! j

06-320.329.25 (50 et.p.1/_g

Een meisje
met prachtbenen laat de H
raar haar tanga losmaken-

-06-320.326.92 (50 ct.p.Vgg

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontaW
06-32032036 - 75 et p^

300 meiden
zoeken een heet slippe .*
06-320.321.44 -75 et p/g,

Volop Live
Tele/vrijen

met Joke, Vanessa en
Jenny. Lekker 100% liveü
06-320.320.84 (75 cprri^
Sex voor twee

direkt kontakt met meide"
en hete huisvrouwtjes

06-320.330.46 - 50 et p/g,

Sex-kontakt?JTrek in een afspraakje red-
een meisje die graag ee^middag of een avondje ïï&

de (B ) bloot gaat? \
06-320.320.87 (75 ct.p/rft

Gewillige meisjes en
huisvrouwtjes willen allesI
met jou doen. Vraag na-J
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 et p/ft

Pak ons live!
Wij zijn Angel, Amanda
Jenneferen wij zijn gek of
pure sex! 06-320.320.86

(100 cpm) __
Nieuw

Gay Boys privé
Ben je op zoek naar eed
heet afspraakje met een

lekkere jongen? Of voorJlopwindend gesprek met o®
lekkere knul. Bel snel
06-9614- 50 et p/m^

Zin in een AVONTUUR?
Vrije vrouwen & meisjes -T
op zoek naar een avontuij
op sex/gebied! Heb jij od*-

zin? 75 et. p/m
06-340.340.95.

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/g.
Onderdanige jongensbel^

met strenge meesters.

S.M. voor 2
06-320.329.99 - 75 Ct p/ftJ

]
Meisjes

Willen sex-ervaring opdoe'v
06-320.330.43 (75 cprn).
Sexafspraakje

met 'n meisje. Vraag ha-^
tel.nr. Elei. 06-9502

75 cpm y

Homokontakt ;
Zoek je 'n hete jongen?

06-32033018 - 50ct p/g.
Stiekem Livevrijen. Tot d^

in de nacht lekker 100% W
/Vrijen met Debby, Myra <*

Joan? Bel dan snel. 75 ep"

06.340.340.1 Qv
**06-9603**

Er zijn genoeg meiden dj*
ook het bed in willen. 75^v
Vanavond al een afspraak

Altijd succes JBel voor een leuke vriendl'
Afspreeklijn 06-9533

75 et p/m S

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voC
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnumme ■Bel nu 06-9661 (75 cgrjV
Voor Piccolo's

zie verder pagina 1Q
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Jacqueline Palmen
nieuwe meikoningin

__ Von onze correspondent

SCHINVELD - Ook na 39 jaar
zijn de meifeesten in Schinveldnog springlevend. Klokslag drieuur zondagmiddag brak de voor-
zitter van de Jonkheid, Danny
Goossens de spanning onder het
Publiek voor het gemeentehuis
en riep Jacqueline Palmen uittot nieuwe meikoningin v__i deSchinveldse Jonkheid.
Samen met de 23-jarige Arjen
Tissingh vormt de 18-jarige
MDGO-studente het nieuwemei-
Paar, dat ditmaal letterlijk de
lente naar Schinveld bracht. On-

dereen stralende zon maakte het
paar een rijtoer door het dorp,
nadat de Jonkheid een denne-
boom voor het huis van de mei-
koningin in de Heidestraat had
geplant. Op het gemeentehuis
ontving burgemeester Vincent
Ritzer van Onderbanken de 'ko-
ninklijke' gasten. Met het tradi-
tionele meibal besloot de Jonk-
heid het driedaags meifeest, dat
werd voorafgegaan door de tra-
ditionele dennestryd tussen
Jonkheid en getrouwden in de
Schinveldse bossen. Het vreed-
zame gevecht om de mei-den
werd dit jaar gewonnen door deJonkheid.

" Meikoningin Jacqueline Palmen en Arjen Tissingh
brachten de lente in Schinveld Foto: DRIESLINSSEN

Autodieven
botsen tegen
politiewagen

HOENSBROEK - Twee autodie-
ven zijn vrijdagnacht letterlijk in de
armen van de politie gelopen. Zere-
den met hun net gestolen auto na-
melijk tegen een burgerwagen van
deHeerlense politie. De agentendie
daar in zaten konden de autodieven
snel overmeesteren.
De botsing vond plaats op de Am-
stenraderweg in Hoensbroek. De
wagen van de politie werd aangere-
den en de twee inzittenden van de
auto gingen toen ze zagen dat er po-
litie in die auto zit, als hazen van-
door. Toch wisten de agenten ze te
achterhalen. De bestuurder, een
23-jarige Hoensbroekenaar was niet
in het bezit van een rijbewijs en hij
had teveel gedronken. Zijn 19-jarig
maatje uit Heerlen werd eveneens
ingerekend.

Autobanden lek
HEERLEN - In de Heerlense wij-
ken Aarveld en Weiten zijn zater-
dagnacht van zeker twintig auto's
één of meer banden lekgestoken.

Uitzendingen
Omroep Nuth

NUTH - De Lokale Omroep
zendt iedere zaterdag

°m 19 uur uit op kanaal 49+
«v-gazet). Elke eerste zater-
dag van de maand is er een
"euw programma, de andere
zaterdagen wordt dat pro-
Sramma herhaald, tenzij ac-tuele gebeurtenissen aanlei-
S"ng zijn tot aanpassingen.ue LON zoekt nog nieuwe
medewerkers. Aanmelden
fan bij Henk Heinetel: 04405-2380

Spanning
Hij kijkt met een zekere gespan-
nenheid naar het programma.

Stukken ervan heeft hij al ge-
zien, maar het hele programma
nog niet. De medewerkers heb-
ben bij het Creativiteitscentrum
in Heerlen en bij de lokale om-
roep Start in Geleen de kneepjes
van het vak geleerd. Nadat zedaar de cursussen hadden ge-
volgd, kon met het eerste pro-gramma worden begonnen.
Zeker 250 uur is er gestoken in

die eerste uitzending. „De mon-
tage vergt vooral veel werk. Deopnames dat gaat wel, maar hetsamenstellen van het uiteindelij-
ke programma, daar gaat veeltijd in zitten".

Het sportprogramma wordt geïn-
troduceerd door een juffrouw
die ook in het café zit. Elke uit-
zending wordt een in Nuth beoe-

fende tak van sport voorgesteld.
Er komt ook een jongerenpro-
gramma dat gaat luisteren naar
de naam 'Cabad'. Nuth kent die
naam nog niet, logisch. Als het
aan de LON ligt komt daar snel
verandering in. Het journaal
brengt de kijker naar bejaarden-
centrum het Panhuys waar nieu-
we faciüteiten te bewonderen
zijn. Gemengd koor Orpheus

komt in de schijnwerper en we
beleven de verhuizing van Huize

Op den Bies van Schimmert
naar Landgraaf mee. De verkie-
zing van de sportploeg, -vrouw
en -man wordt vertoond, alsook
de uitreiking van de lintjes op
Koninginnedag.

„We willen herkenbare televisie
maken. De buurman of buur-
vrouw moet te zien zijn, mensen
die in Nuth bekend zijn en plaat-
sen die te herkennen zyn. De
mensen moeten zich in het pro-
gramma kunnen herkennen",
zegt Nico Ploeg enthousiast.Aan
het eind van het programma
neemt hij een plantenbak in ont-
vangst van de kastelein, die het
kennelijk best prettig vindt dat
de LON in haar etablissement
een thuis heeft gevonden, hier is
in een zijzaaltje namelijk ook
studio en kantoor gevestigd.

Ploeg is tevreden en zijn 'ploeg'
kennelijk ook. „Er is natuurlijk
altijd iets te verbeteren, maar ik
dacht dat we er in geslaagd zijn
een goed opgezet programma te
maken," meent de voorzitter. De
eerste reacties zijn gunstig. Men-
sen hebben met plezier gekeken.
Hier en daar zijn opnamen tech-
nisch van mindere kwaliteit,
vooral het geluid laat het soms
afweten, vooral in het journaal
als een gebeurtenis direct opge-
nomen moet worden. Andere
momenten geven een bijna pro-
fessionele weergave. Het is in
geen geval amateuristisch ge-
klungel. 'Wapperende beelden,
zoals vaak by home-video's' te
zien zijn, ontbreken. Al met al is
de Nuther lokale omroep zeer de
moeite waard; wie wil niet iets
uit zijn directe omgeving terug-
zien opzijn eigentv.
Nuth bijt in deze in deOostelijke
Mijnstreek het spits af. Initiatie-ven voor lokale omroep in Heer-
len en Kerkrade zijn in een ver-
gevorderd stadium en kunnen
waarschijnlijk in september dit
jaarvan start. In de jaren vyftig
ging een complete straat televi-
sie kijken, anno 1992 is die straat
zelf op tv.

oostelijke mijnstreek

Hogere eisen vragen om extra financiële steun

VVV-Nuth heeft
meer geld nodig

. Van onze verslaggever

NUTH - De WV in
Nuth heeft jaarlijks vier-duizend gulden extra
nodig om te kunnen vol-
doen aan de hogere eisen
die vanaf 1993 aan VW-kantoren worden gesteld.
Het college van Nuth
vindt dat de VW het
geld moet krijgen, omdat

het kantoor in een grote
behoefte voorziet. In 1991
bezochten 3019 mensen
de WV.

Het VW-kantoor in Nuth is teklein
om als zelfstandige vestiging te
kunnen bestaan. Daarom is het aan-
gewezen op samenwerking met een
groot kantoor, in dit geval de VW
in Heerlen. Nuth gaat dan gebruik
maken van een bepaalde service
van Heerlen en moet daarvoor vier-
duizend gulden betalen. Krijgt de
VW het geld niet van de gemeente,

dan verliest het kantoor het VW-
logo.
Ook heeft het toeristische informa-
tiepunt geld nodigvoor de drukvan
nieuwe folders en fiets-wandelkaar-
ten. De laatste folders dateren im-
mers uit 1983. Het college wil hier
2500 gulden aan spenderen. Dins-
dag beslist de gemeenteraad of de
WV het geld krijgt.

Eerste uitzending met veel belangstelling gevolgd

Televisie Nuth de moeite waard
. DOQR WIM DRAGSTRA

NUTH - Het tafereel dat zater-
dagavond plaatsvond in café De

in Nuth zou zo naar
de jaren vijftig verplaatst kun-nen worden. Toenkwamen men-
Sen ook bij elkaar in één huis
Waar een televisie stond, om sa-men naar een bepaald program-ma te kyken. Dat gebeurde toen
°n_dat niet iedereen een televisie
*)a«- In Nuth gebeurde het zater-
dag omdat bestuur en medewer-
?.ers van de Lokale Omroep
jvuth(LON) het maar wat gezel-
_n Vonden om samen naar hun

uitzending te kyken.

Terwijl tegenover het café deeuren van de kerk opengaanoor de zaterdagavondmis
café De Raadskelder vol

met allerhande lieden die op één
1 andere manier iets met de lo-

£~e televisie van doen hebben.e kastelein maakt een nieuwe«oos glazen open en spoelt ze al-
bast om. Hoog op de gokkast

°°nt het apparaat waar straksave ogen op gericht zullen zijn:
,Te televisie. Vandaag extra inte-

Ssant omdat Nuth voor het
Z^rst een lokaal programma te
ke, n kl_gt, gemaakt door de lo-
cale omroeporganisatie LON.

Tegen zeven uur verschijnt de
vooraankondiging op het kanaalwaarop normaal TV-Gazet wordtuitgezonden. Op slag van zeven
gaat het programma van start,
het café zit dan stampvol en er
wordt her en der geroepen om
stilte, 'want we willen wel het
programma goed kunnen vol-gen. Daar zitten ze dan, de pre-
sentatrices, cameramannen, be-
stuursleden, redactieleden, ge-
luidtechnici en ze kijken met
spanning naar hun produkt dat
wereldkundig gemaakt wordt.

De lokale televisie geeft eerst
uitleg hoe de LON ontstaan is enhoe de organisatie is opgezet
Het blijkt dat in 1989 al begon-
nen is met het werk en dat in
juni 1991 de zendmachtiging er
kwam. De gemeente Nuth geeft
60.000 gulden voor de eerste
twee jaar. Het geld komt uit het
potje van de gemeentelijke an-
tenne installatie. Via die installa-
tie (kabelnet) krijgen de bewo-
ners van de gemeente Nuth het
programma ook in huis. De LON
heeft een representatieve pro-
grammaraad waarin alle geledin-
gen van de Nuther bevolking
vertegenwoordigd zijn. Er is een
bestuur van zes leden en er zijn
zon 30 tot 35 medewerkers die
de programma's maken. „Wij ho-
pen dat we de bevolking van
Nuth warm krijgen voor de loka-
le televisie, zodat ze kijken na-
tuurlijk, maar ook dat we betrok-
ken worden bij gebeurtenissen
in Nuth," zegt de 31-jarige LON-
voorzitter Nico Ploeg.

" LON-medewerkers in de
studio in Nuth bijeen na het
bekijken van de eerste uit-
zending. Geheel rechts voor-
zitter Nico Ploeg.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Dodenherdenkingen in Oostelijke Mijnstreek
HEERLEN - In heel Nederland
worden vanavond ,pm acht uur de
gevallenen van de Tweede Wereld-
oorlog herdacht. De namen van
'hen die vielen' zijn nog steeds be-
kend en worden niet vergeten. De
idealen en het gedachtengoed waar-
voor zij hun leven lieten, zoals bij-
voorbeeld het leven in vrijheid met
het recht op een eigen mening, blij-
ven actueel. Het herdenken van de
gevallenen is tegenwoordig meer
een bevestiging aan elkaar dat za-
ken zoals discriminatie, geweld,
ongerechtigheid, machtsmisbruik
en willekeur geen ruimte meer mo-
gen krijgen binnen onze samenle-
ving. Het Nationaal Comité 4 en 5
mei brengt deze nieuwe inhoudvan
de herdenking reeds enige jaren
naar voren.

In LANDGRAAF worden vandaag
de dodert herdacht in de dekenale
kerk waar om 19.00 uur een dienst

gehouden wordt. Om 19.40 uur
vindt bij het monument naast de
kerk een herdenkingsplechtigheid
plaats.

In NIEUWENHAGEN is deze her-
denkingsplechtigheid om 19.30 uur
by het monument aan de Beuteweg.

In RIMBURG is vanaf 19.30 uur een
stille tocht naar de St.-Jozefkapel.
Een en ander met medewerking van
de oud-strijders Rimburg, fanfare
St.-Elisabeth en Mannenkoor Land-
graaf.

In HEERLEN is de plechtige do-
denherdenking om 19 uur in de hal
van het stadhuis. Na afloop (19.30
uur) vertrekt een stoet naar de Ge-
dachteniskapel 'Voor hen die vie-
len' aan de Akerstraat voor een stil-
le herdenking om precies 20 uur.

De Overleggroep Mondiale Vor-

ming Heerlen herdenkt de gevalle-
nen met een bijeenkomst in het
Missionair Centrum aan de Gast-
huisstraat. Om 16.15 uur is de verto-
ning van de film The Wave. Nader-
hand sluit de overleggroep aan bij
de stille tocht naar het herinne-
ringsmonument aan de Akerstraat.
Leerlingen van het Bernardinuscol-
lege houden om 12.30 uur een her-
denkingsdienst in de aula van de
school. Een uur later vindt een
kranslegging plaats bij het oorlogs-
monument op de algemene begraaf-
plaats aan de Kampstraat in Heer-
lerheide.

De zes Britse militairen van de
Royal Air Force die op het grondge-
bied van WIJNANDSRADE in
WO-II het leven lieten krijgen ty-
dens de dodenherdenking in het
dorp bijzondere aandacht. De
plechtigheid begint om 19 uur in de
H. Stephanuskerk en na afloop is er

een bijeenkomst bij de gedenksteen
aan de kerkhofmuur.

In EYGELSHOVEN is er na de H.
Mis van 19 uur in de H. Johannesde
Doperkerk een stille tocht naar het
kruisbeeld op het kerkhof. Na de
kranslegging wordt deLast Post ge-
speeld.

In de Nederlands Hervormde Kerk
aan de Pastorij straat in NUTH be-
gint om 19 uur een oecumenische
gebedsdienst waarin dominee Van
de Pol en pastoor Van Heijst voor-
gaan. Aansluitend vertrekt een stil-
le stoet naar het monument voor de
gevallenen nabij het gemeentehuis.

De dodenherdenking in SCHIN-
VELD begint om 19 uur in de Eli-
giuskerk. Even voor acht uur gaat
een stille tocht naar het kerkhof
voor de herdenking en kransleg-
ging.

Burgemeester Mans van KERKRA-
DE onsteekt rond acht uur het her-
denkingsvuur bij het Vredesmonu-
ment. De kranslegging gebeurt
door enkele atleten van Achilles
Top. St. Lambertus zingt het Wil-
helmus en de eucharistieviering is
daarna in de kapel van de Witte
Zusters.

De herdenking in VOERENDAAL
begint om 19 uur met een dienst in
de Laurentiuskerk. Daarna is er een
samenkomst bij het verzetsmonu-
ment met het gemengd koor Inter
Nos en schutterij St. Sebastianus.

Op het Brits militair kerkhof in
BRUNSSUM is om 19.55 uur een
kranslegging. De byeenkomst voor
belangstellenden is om tien minu-
ten eerder by de St. Gregoriuskerk.
De plechtigheid wordt opgeluisterd
door de zangvereniging Aurora.

In SIMPELVELD begeeft men zich
om 19.50 uur vanaf de Markt in een
stille stoet naar het gevallenen-
monument op het Oraryeplein. Hier
legt het gemeentebestuur een
krans.

Twee dieven
aangehouden

HOENSBROEK - Twee mannen
uit Hoensbroek van respectievelijk
19 en 20 jaarzijn door de Heerlense
politie aangehouden omdat ze er-
van verdacht worden een aantal
inbraken te hebben gepleegd. Het
duo werd vrijdagmiddag in de
kraag gegrepen op de Hommerter-
weg in Hoensbroek. In die buurt
hadden ze weer een kraak gezet,
maar dat had iemand gezien. Die
kon de politie een goed signalement
geven en daarop werd het tweetal
opgepakt. Beiden bekenden tot nu
toe acht woninginbraken in Heerlen
en Brunssum en diverse inbraken
in schuren in Hoensbroek en een
aantal inbraken in auto's.
Van het gestolen goed, meestal geld
en sieraden, vond de politie amper
wat terug.

Ondanks rijverbod
toch achter stuur

LANDGRAAF - Omdat hij on-
danks een opgelegd rijverbod, toch
weer achter het stuur kroop, zal een
35-jarige inwoner van Obbicht zich
binnenkort voor de rechter moeten
verantwoorden. De man werd 'ge-
snapt' by een alcoholcontrole die de
politie van Landgraaf vrijdagavond
hield in de buurt van het Sun-plein.
De Obbichtenaar kreeg een rijver-
bod. Hij kroop echter toch weer in
zijn wagen, want zaterdagmorgen
werd hij in Brunssum gesignaleerd.

De politie daar was op de hoogte
gesteld van de Landgraafse maatre-
gel van de nacht ervoor en hield de
man aan. Hij zal nu voor de rechter
moeten verschijnen vanwege twee
misdrijven. Bovendien is hij nu zyn
rijbewijs kwijt.

Zestig maal
blaastest

KERKRADE - De politiekorpsen
van Kerkrade, Landgraaf en Sim-
pelveld hebben gistermiddag tus-
sen 17 en 19 uur een alcoholcontrole
gehouden. Zon zestig bestuurders
werden aangehouden en moesten
een blaastest ondergaan. In een aan-
tal gevallen werd er proces-verbaal
opgemaakt.

. limburgs dagblacTl
Maandag 4 mei 1992 "9

Gebed tot Maria

" Het Maria-
kapelletje van
Leenhof-Schaes-
berg staat deze
maand weer vol-
op in de belang-
stelling. De mei-
maand is tradi-
tioneel de Maria-
maand en daar-
om worden er in
deze Maria-kapel
tot en met de laat-
ste dag van deze
maand missen
opgedragen. Ter
gelegenheid van
het begin van de-
ze Maria-vierin-
gen droeg mgr
Gijsen er gister-
morgen de mis
op.
Jongeren uit de
Mijnstreek waren
zaterdagavond al
bij elkaar om te
kijken naar een
film over de strijd
van bisschop Ro-
mero in El Salva-
dor, dat gebeurde
in de Pius K-kerk
op de Molenberg.
Later op de
avond gingen de
jongeren met fak-
kels naar de Ma-
ria-kapel om er
een avondwake te
houden en ook
gistermorgen wa-
ren ze weer ter
plekke om het be-
gin van de Ma-
ria-maand mee te
vieren.

* Foto: DRIES
LINSSEN.



" | 06-llJnen
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 (75 cpm)

06-9511

i Duik in bed
! met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. 75 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haarrokje liet

zakken! 06-9530 - 75 Ct p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Op ze Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 75 cpm

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

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

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

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

Suzanne heeft hele grote...!
06-9667

Wie wil ze vasthouden.
75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (75 cpm)

Debbie's
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 et p/m .

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via^o4s-719966.

Kontakten.Klubs

Club Rustica Kerkrade
v.d. Weyerstraat 9, Spekholzerheide.

Tel. 045-412762 ma. t/m vrijd. 11-24 uur.
Vakkundige erotische massage.

Voor een goed vermaak naar Ohé en Laak.

*** Riversideclub ***
A2afslag Echt / Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. Open
v.a 14.00 t/m 02.00 uur. Weekends gesloten. Tel. 04755-

-1854. 100 meter voorbij Camping de Maasterp.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Jacky's escort
is nu

BELINDA'S ESCORT
verschillende dames aanwezig.

Tel. 06-52981664
Geopend van 17.00 uur tot 06.00 uur. Dinsd. gesloten.

Sauna Club Eden
_le dagen geopend vanaf 19.00 tot 05.00 uur. Nu met 4
neuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade.

Tel. 045-462084
Sacha's Escort

Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 tot 05.00 uur. Spe-
:iaal tarief als het echt gezellig wordt.

Bel. 06-52980255
Porky's Pretpark!!
g 045-228481

!Nieuw! Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the Best

Superstunt
Op alle trio's", o.a. lesbisch, bi- en trio-koppel, nieuw
coppel aanwezsig! Diverse shows en massages mog. met
i bloedjonge meisjes (v.a. 18 jaar). Alles mog. bv. soft en
larde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook
ïanw. bij boy! Nieuw, bloedjonge jongens (vanaf 18 jaar)
'oor alles in, ook transsexueel en travestiet.

Bel voor info _5? 045-274587
Wegens drukte, leuke jonge meisjes en jongens gevraagd.
Geopend van 11.00-02.00 uur 's nachts, zondags gesloten

SEX-O-THEEK LIBERTA
Susteren

Privé Club met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in
Lingerie, Tangaslip en Topless

Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines, Elke, Brigitte, Marcia
en Kristen. Rosie lang, slank en getint. Nadin halfbloed
met grote borsten, Anna lekker mollig. En onze franse

sterren Chantal en Sofie (DD-cup).
Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes voor
een all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of

privé kamer met bubble bad of spiegels. Alles kan.
Maand, dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en vrij-

dagvan 12-18 uur. Info: 04499-4346. Privé parking.
Maaseikenweg 24, Susteren.
VISA/EUROCARD welkom.

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 0932-11766494.

Openingstijden v.a. 07.00 uur tot? Weekend gestoten.
Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle

Club Amorosso
Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Nieuw privé Candy
Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd.

Lenie 24 jr.
Bel haar thuis op voor
een heet sex-gesprek

06-320.324.96 (75cpm).

Peggy privé en
Escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
Ma-vr. 11.00-22.30

HO. tot 19.00 u. 046-374393

SM Rachel
Tel. 045-274810

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

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

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Nieuw LOES uit
Voerendaal en Birgitte
11-23 u. 045-254598.

Club Sans Soucis Tegelen.
Een van de betere, zoekt

Leuk meisje
Vrijblijvend info: 077-
-736086 na 17.00 uur.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

huis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tej. 045-422685

Maastricht
Privé

'n goed
, idee
Ons adres:

Jodenstraat 2
tussen WV en Kesselkade

043-254183
Privé

Heerlen-Centrum van 11.00
tot 18.00 uur 045-714707.

Nieuw Escort
Kimberty snel bij u

thuis of in hotel
g 045-418606
Nieuw escort

van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Shirley privé
045-727538.

Privé Daisy
Geen woorden, maar daden
Nieuw: Diana en Nicky. Tel.
045-229091. Melanie voor

erotische massage.

Contactburo PrivéenEscort l_f_l J 1 _^_ .JA _ 1 P_f. ____
Qit+arH Anita IM-J IJI i II] IJ [Ci-_l
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_
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t/m zaterdag 9 mei a.s. 20% korting. Ga dus snel naar eenvan onderstaande, artie
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Kerkstraat 11-13,Brunssum. Rijksweg Centrum 73, Geleen. Homerusplein 3, Heerlen. Beethovcnstraat 2, Kerkrade. 58 B
Brugstraat 3, Brusselse Poort 8, Maastricht. Paradijsstraat 12,Sittard. Depots: Wolwinkeltje Mia, Hoensbroek, Berg a/d B: Do

Maas, Brunssum Noord, Eygelshoven, Eys, Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, Landgraaf, Maastricht, Schinveld. 23 S
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2-4 en DINSDAG 5 MEI

★ 65 STERRENOCCASIONS VAN A TOT Z o.a.
★ Mercedes 190E89-1990
★ Mercedes 190Ddiv. uitvoeringen 88-1989
★ Mercedes 250D schuifdak, metalic 88-1989
★ Mercedes 560SEL alle opties 1987
★ JaguarXJ6 3.6 Sovereign 1987
★ Chrysler Le Baron Turbo metalic 1991
★ Chrysler Voyager 3.0iLE, luxe uitv 1990
★ Lancia Thema 2.01E 16V, antr.metalic 1991
★ BMW 316imetalic, ww-glas 1988
★ BMW 730i5-bak, metalic, 31.000 km 1989
★ BMW 524 TD schuifdak, metalic, Im-velgen 1990
★ Opel Omega 2.41 schuifdak, metalic 1990
★ Opel Kadett 16i Cabrio 1990
★ Volvo 740GLE automaat, nw.staat 1989
★ Porsche 944kleur rood 1983
★ Mazda Miata MXS Airbag, automaat, airco 1990
★ VW Golf GTi Im-velgen, verlaagd, metalic 1990
★ VW Passat 18GL div. uitvoeringen 1989
★ Citroen KM diesel, metalic 1991

BIJ AANKOOP GEDURENDE STERRENDAGEN
RADIO/CD-SPELER GRATIS

J__\\/ I
_w

' ' -mmtÊk PERSONENAUTO'S
Heerlenseweg 200, Landgraaf. Tel. 045-728484. Geopend 9.00-17.00 uur

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 3848

1 'Gazonmaaien was nog
nooit zo gemakkelijk

Gazonmaaien ziet mendoorgaansals een noodzakelijk
kwaad. Met de gazonmaaiers van Yamaha gaat u de
zaken anders zien. Deze vergen minder onderhoud,
zijn makkelijker bedienbaar

YAMAHA

Bekijkbijvoorbeeld eens de VT 3600zitmaaier metzijn
zeer geluid-en onderhoudarme8,8 kW Yamaha OHV
motor (12 DIN PK). Enkele opvallende pluspunten
van deYT3600: " hydrostatische transmissie " lOOcm
maaibreedte " .naaiwerk electrisch in- en uitschakel-
baar " eenvoudig tebedienen ♦ zuinig in gebruik-
Of bekijk de Yamaha loopmaaierseens:
Met de 242/342 lijn (in de walsmaaier-versie) krijgt u
een opmerkelijk 'Wembley'-resultaat. Alle modellen
loopmaaiers zijn zowel leverbaar als duw- of zelfrij-
dende maaier.

o_n Ulij Nusterweg 90
s_F_P__l l__ki lnd' park Noord
MOIIC- 6136 KV Sittard

SITTARD? TeL 046"51 "80
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Nederland 2
VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.50 Santa Barbara. Soapserie.
17.35 ("".TT) Baanbreker. Voorlich-

tingsprogramma, (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.15 De heiligekoe. Auto- en motor-

magazine.
18.45 "" Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.25 Nieuwslijn documentaire, por-

tret van de Amsterdammer Henk van
Moock die 11 concentratiekampen
overleefde.

19.55 Nationale herdenking.
20.10 'n Hondenleven voor twee,

Amerikaanse animatiefilm uit 1982
van Martin Rosen. Rowf, een zwarte
bastaard Dalmatiër en Snitter, een
zwart/witte Fox Terriër, slagen erin,
na een reeks bloedstollende experi-
menten te hebben ondergaan, uit een
onderzoekscentrum te ontsnappen.
Rowf is de zwarte bastaard-dalmatiër
die in het laboratorium is geboren en
een traumatische angst heeft voor
water na een proef in een grote wa-
tertank om zijn overlevingsreflexen te
testen. Snitter heet de zwart/witte fox
terriër. Deze is neurotisch geworden
door een operatie in zijn hersenen,
maar is in tegenstelling tot Rowf ge-
wend als huisdier te leven. Eindelijk
in vrijheid leren zij van een vos hoe
zij moeten jagen en doden om te
overleven, waarmee zij zich de woe-
de van de plaatselijke schapen- en
kippeneigenaars op de hals halen.

21.50 RUR, talkshow met Jan Lenfe-
rink.

22.25 Midnight cowboy, Amerikaan-
se speelfilm uit 1969 van John Schle-
singer. Met: Dustin Hoffmann, Jon
Voigt, e.a. De geboren verliezer Joe
Buck hoopt in New Vork een beter le-
ven te krijgen. Hier sluit hij vriend-
schap met de kleine oplichter Ratso
Rizzo, wiens wens het is naar het
zonnige Miami te vertrekken. Joe
slaagt er uiteindelijk in genoeg geld
bij elkaar te stelen om buskaarten
naar Miami te kopen.

00.10-00.15 "" Journaal.

Duitsland 1
"00 Tagesschau.
"03 ML - Mona Lisa."45 Medizin nach Noten VIII. 1.
"00 Tagesschau.
03 Weltspiegel.

"45 Fall auf Fall - Jedem seintecht! Juridisch magazine."00 Tagesschau.
"03 "" wetten dass...? Spelpro-
)ramma. Herh."55 ARD-Sport extra. WK ijshoc-key: Polen-Duitsland. In de pauzes:-e 13.40-13.45 Tagesschau; ca.[4.35-14.48 Wirtschafts-Telegramm.'"25 Ein Kind wie Alex, (Kids likeJïese), Amerikaanse speelfilm uit987 van Georg Stanford Brown. Het; 5| .gen van een kind met het Down-i syndroom is aanvankelijk een schokj'oor Bob Goodman en zijn vrouw

Ze besluiten Alex thuis op tegoeden.6-58 Hoogtepunten EINS PLUS"^oor komende week.
100 Punkt 5 - Landerreport.7-1 S Tagesschau.
'■25 Regionaal programma
"35 Latimer gegen Latimer.

jj-30 Hier und Heute, actualiteiten.P-45 Vogel & Osiander, serie."00 (T) Tagesschau.
r%15 "" Dingsda. Gasten: Jürgen
jyon der Lippe, toneelspeelster Ute

Tina Ruland e.a.
"i__ Ta9esthemen-Telegramm.
h « Kontraste.:45 Miami Vice. Amerikaanse poli-
"eserie. Afl.: Todesspiel. Switek heeft
9rote speelschulden en wordt door
'n criminele schuldeisers zwaar on-baer druk gezet.

.3 n_ la9esthemen.Ia9esthemen.

>"
u Jatort. Serie misdaadfilms. Afl.:

ont_ pf- Herh- De man van de
■voerde miljonairsvrouw Marion

Qei_9er betaalt vijf miljoen aan los-
mo h Commissaris Haferkamp ver-
wedt dat de failliete aannemer
kar.enhart de ontvoerder is, maar
h

n niets bewijzen. Degenhart heeft
0 9eld nodig om zijn faillissement
sluit kunnen heffen- Haferkamp be-

Bo 3!I "i de verstopte buit te posten.
■H)3__f__. gesschau-

henT 40 Zuschauen - Entspan-
do_ :,Nachdenken. Bashos Reise in®n Norden: In Nikko.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie

met poppen van Jim Henson. Afl.:
Anfange. Herh.

14.10 Kampf ums überleben. Docu-
mentaireserie over Indianen in het
Amazone-gebied en hun overlevings-
strategie tegenover de moderne
maatschappij. Afl.2. Herh.

14.55 Matlock. Am. serie. Afl.2: Die
Akte Gentry: Der Bandenkrieg.

15.40 Vorsicht, Falie! - extra. Tips ter
voorkoming van misdrijven. Vandaag:
Urlaubsganoven.

16.00 Heute.
16.03 Sternensommer. Serie. Met:
Roger Hubner, Oliver Korittke e.a.

16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 (T) Ein Fall für zwei. Duitse

misdaadserie. Afl.: Countdown. De
40-jarige Jochen Hartwig lijkt alles
mee te hebben, maar is toch wanho-
pig. Hij wendt zich tot zijn vriend dr.
Renz. (Ca. 18.10: Programma-over-
zicht. (VPS 18.50)

19.00 Heute.
19.25 Zelleriesalat. Sketches met
Dieter Hallen/orden.

19.30 lm Dunstkreis. Tv-film van
Berthold Mittermayr. Peter Kolb isdoor zijn ouders, de liberale profes-sor Ludwig Kolb en zijn vrouw Vere-na, heel vrij opgevoed. WanneerLudwig het vermoeden krijgt dat Pe-
ter betrokken is bij de neo-nazisti-sche Nationale Aktion probeert hijmet hem te praten.

21.00 Auslandsjournal. Reportagesvan buitenland-correspondenten.
21.45 Heute-journal.
22.15 ZDF Sport extra. Tennis: Duit-

se open kampioenschappen voor
heren, samenvatting.

22.25 Montagskino im ZDF: Die Jagd
nach dem Teufelsrubin, (Why me?),Amerikaanse speelfilm uit 1989 van
Gene Quintano. In Los Angeles duikt
plotseling de sinds eeuwen verdwe-
nen ring het Byzantijnse Vuur op, een
gigantische robijn. De ring moet te-
ruggegeven worden aan Turkije.

23.50 Apropos Film. Filmmagazine
00.20 Heute.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
Jui Arour>d the world in 40 days.
ac*!* Verne-verfilming was in 1956
_T° voor een flink aantal Oscars,
rf special effects doen nu wat ge-

«eerd aan, maar curieus blijft het.
rv 9|e van Michaël Anderson, metuavid Niven, Shirley MacLaine.
BBC 1
2-00 Grease 11. Ongelukkig ver-

'9op razend populaire muziek-
Ji dansfilm. Jonge student ziet
'chzelf als de nieuwe John Travol-

n en wordt verliefd op het vriendin-
'°'je van een zanger, Tsja. In 1982
smaakt door Patricia Birch, metmaxwell Caulfield, Michelle Pfeiffer.
BBC 1
tan The muPPets take Manhat-
Q}- Uitzinnige poppenfilm van be-
-IJ__ _m regisseur Frank Oz uit

«4. Miss Piggy verovert hoe dan
Broadway.

BBC1
°-10 Zulu. Avonturenfilm uit 1964

"fn Cy Endfield. Handjevol Engel-
*9 soldaten in de bush tegen Afri-

kaanse krijgers. Met Stanley Baker,
Jack Hawkins.
BBC 1
19.05 The Poseidon adventure.
Rampenfilm van Ronald Neame,
met Gene Hackman, Ernest Borg-
nine. Luxe cruise-schip kapseist.
Alle hens aan dek. Uit 1972.

Nederland 2
20.12 The plaque dogs. Animatie-
film over honden die uit een testla-
boratorium ontsnappen. Men ver-
moedt dat ze zijn besmet met
builenpest en een klopjacht volgt.
In 1982 gemaakt door Martin Ro-
sen.
BRTN TV 2
22.00 Bloodbrothers. Zoon van
bouwvakker wil in de kinderoppas.
Sociaal drama uit 1978 van Robert
Mulligan, met Richard Gere, Paul
Sorvino.

Duitsland 2
22.25 Why me? Misdaadkomedie
uit 1989 van Gene Quintano. Chris-tophe Lambert en ChristopherLloyd zijn kleine boefjes tot ze per'
ongeluk een heel kostbare diamant
stelen. Matig.
Nederland 2
22.30 Midnight cowboy. Prachtige
film van John Schlesinger uit 1969.
Jon Voight trekt als naieve platte-
landsjongen naar New Vork in de
hoop op avontuur en vrouwen. Hij

ontmoet sjacheraar Dustin Hoff-
man, die hem een paar keer flink te
pakken neemt. Er ontstaat toch een
vriendschap. De sterfscène aan het
eind is memorabel.

# Dustin Hoffman en Jon Voight in 'Midnight Cowboy.
(Nederland 2 - 22.30 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.55 (TT) Ruimteschip aarde, afl.4.
17.25 Britse en Amerikaanse litera-
tuur, afl.4.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
18.55 (TT) Nationale herdenking
vanuit Nieuwe Kerk in Amsterdam.

19.30 (TT) Onbekend monument.
Documentaire over een verzetsgroep
in het Limburgse Wittem, welke twee
maanden voor de bevrijding werd op-
gerold.

19.45 (TT) Nationale herdenking
vanaf de Dam, vervolg.

20.30 Hartzeer, korte speelfilm van
Jan van den Berg. Na een aantal
zware operaties heeft een echtpaar
moeite hun seksleven weer op gang
te brengen.

20.55 Droom & daad, Hanneke
Groenteman in gesprek met twee
gasten.

21.30 Varen, watersportcursus.
22.00 "" Journaal.
22.10 Studio sport journaal.
22.30 NOS Laat, achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen.

23.00 Databasemanagement, afl.3.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Nelly Frijda in 'Klasge-
noten. (RTL4- 21.35 uur).

RTL 4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws;.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Herh.
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.04 RTL4Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Gezondheid. Herh.
11.15 Teletext.
12.40 Souvenir. Amerikaanse speel-

film uit 1989, gebaseerd op de best-
seller The pork butcher van David
Hughes. Regie: Geoffrey Reeve. Een
ex-nazi keert, na 40 jaar, terug naar
Europa om de band met zijn dochter
te versterken.

14.10 De draagmoeder. Compilatie.
15.00 De draagmoeder. Telenovela.
15.30 The bold & the beautiful.
15.55 Telekids. Kinderprogramma.
16.50 Liefde op het eerste gezicht.

Spelprogramma. - herh.
17.25 Wie is wie. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel-

letje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.48 Het weer door JohnBernard.
19.50 Veilig via de overkant. Deel 1.

Veilig via de overkant is een kortte
documentaire over de crèche tegen-
over de Hollandsche Schouwburg in
Amsterdam. Deze werd in de Twee-
de W.O. gebruikt als tijdelijke verblijf-
plaats voor joden die op transpoit
werden gesteld.

20.00 Dodenherdenking.
20.02 Veilig via de overkant. Deel £!.
20.10 Goede tijden, slechte tijden.
20.35 De vakantieman.
21.35 Klasgenoten. Vanavond is dait:

Nelly Frijda.
22.35 C.A.T. Squad-Phyton wolf.

Am. speelfilm uit 1988.
00.15 Laatste nieuws.
00.30 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
00.55 Bagdad café. Comedyserie.
01.20 De draagmoeder. Herh.
01.45 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus biologie. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben. Braziliaanse serie.
Afl. 130. 12.15 Reportage over kunst-
matig voedsel in de volgende eeuw.
13.00 In Zukunft. Wetenschappelijk
magazine. Herh. 13.30 Documentaire
serie over belangrijke uitvindingen.
13.45 Filmportret van de schrijver Mar-
tin Kampchen. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Hier und
heute unterwegs. 15.55 Sport aktuell.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Omaruru.
serie. 16.30 Schooltv. 17.30 Cursus
geschiedenis. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Babar, Franse tekenfilmserie.
18.30 (T) Lindenstrasse. Serie. 19.00
Aktuelle Stunde. Reg. magazine met
sport en om 19.45 Raamprogr. 20.00
Filmportret van de historicus Hans-
Ulrich Wehler. 20.30 Auslandsreporter.
21.00 VIP-Tip. Magazine. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Medizin-Magazin. 22.30
Drei vor Mitternacht. 00.15 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Af1.50. 08.30
Cursus geschiedenis. 09.00 Schooltv.
10.20 This Week. 10.35 Actualités.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 14.00

'Schooltv. 15.00 Hallo wie geht's? Van-
daag: Gezond op de werkplek. 15.15
Unterwegs. Herh. 16.00 Harald und
Eddi. 16.30 Solo für 12. 17.00 Cursus
geschiedenis. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Geschichten von anderswo.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Hallo, wie
geht's? Vandaag: Rondom de huid.
19.15 Auslandsgeschichten. Vandaag:
De metro in Parijs. 19.30 Teleglobus:
Reportage over de gevolgen van het
pesticidengebruik in de Colombiaanse
bloemenindustrie. 20.00 Lindenstras-
se. Serie. 20.30 Perspektiven. 21.00
Nws. 21-15 (ZW) Max Ophüls:Liebelei.
Duitse speelfilm uit 1933 van Max Op-
hüls. 22.40 Serie over staatshoofden in
Latijns-Amerika. Afl.: Fidel Castro.
22.55Filmportret van de regisseur Max
Ophüls. 00.25 Kontraste. Herh. 01.10
Aktuell. 01.15 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Ontbijt-magazine.
09.00 Wie das Leben so spielt (As

the world turns), Am. soap-serie.
09.50 Reich und schön. (The bold

and beautiful), Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Am

serie. Afl.: Ein alter Kampfer.
11.10 Lassie (New Lassie), Am. serie

Afl.: übersinnliche Fahighkeiten.
11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig. Magazine.
12.50 Eine schrecklich nette Familie»

(Married ... with children), Am. serie.
13.20 California Clan (Santa Barba-

ra), Amerikaanse serie.
14.10 Die Springfield Story (The gui-

ding light), Amerikaanse serie.
14.55 Der Chef (Ironside). (herh.).
15.45 Chips, Am. serie. (herh.).
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Glück am Drücker. Spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team, Amerikaanse se-

rie. Afl.: Kopfgeldjager. (herh.).
20.15 Mord ist ihr Hobby (Murder

she wrote), Am. misdaadserie.
21.15 Der Kohlrabi - Apostel. Klucht;

van Erfried Smija.
23.00 10 vor 11. Cultureel magazine:

Vandaag: Killing boxes, film van Ray
Troppman over de Golfoorlog.

23.25 Mannermagazin M
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf, Am. serie. (herh.).
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wisei-

guy), Amerikaanse serie. Afl.: Wozu
hat man Freunde? (herh.).

01.45 Twilightzone, Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Einer zuviel an Bord.
(herh.).

02.05 Haute Tension: Schatten der
Erinnerung (Secret de familie), Fran-
se misdaadfilm uit 1990 van Danièl<=i
J. Suissa. Met: Bibi Andersson, Mi-
chaël Sarrazin, Mare de Jonge, e.a.

03.35 Valley girl, Amerikaanse kome-
die uit 1982 van Martha Coolidge..
Met: Nicholas Cage, Deborah Fore-
man, Elizabeth Daily, e.a. (herh.).

05.00 After hours, Amerikaans maga-
zine.

05.15 Elf 99. Magazine, (herh.).

Super Channel
23.00.The big lift. Drama over de
luchtbrug op Berlijn, net na de
Tweede Wereldoorlog. Amerikaan-
se piloten worden verliefd op Duit-
se vrouwen. Met Montgomery Clift,

Paul Douglas. In 1950 gemaakt
door George Seaton.

BBC 2
23.05 The emerald forest. Zoon
van Amerikaanse ingenieur ver-
dwijnt in het oerwoud en wordt
opgevoed door indianen. Goed be-
doeld, maar de film komt niet echt
uit de verf. Regie in 1984 van John
Boorman, met Powers Boothe,
Meg Foster.

televisie en radio maandag

Nederland 1
K>-13.12 Nieuws voor doven en
ïchthorenden.
>9 Goud en nieuw. Frank Mas-
Bijer ontvangt in hoofddorp beken-£i artiesten, zoals de groep Timeless
Partners, de Goudzoekers, Conny
-ndenbos, Dennis Franke uit Eelde
< Freddy Breek. (herh.).
)0 "" Journaal.
)5 Tekenfilmfestival.
*° (TT) Servicesalon, gevarieerd
iddagprogramma. Presentatie o.a.
manda Spoel.
22 De roze panter, (herh.).
29 Winnie the Pooh, kinderserie.
Bnavond: De schoenen van Teigetje
"> Wat is het hier donker, (herh.).
61 De roze panter, (herh.).
58 Boggle, woordspel. Presenta-

-16: Dodi Apeldoorn.
23 Sport op 1, sportprogramma
48 (TT) Weg van de snelweg Ne-
tland, serie toeristische routes.
J" Walcheren. Naast zon, zee en
■frand biedt Walcheren natuur, cul-
ur en historie.13 De Geuzen, serie documentai-
'S- Afl.: Zij waren de eersten..., over
3 geschiedenisvan de verzetsgroep
e Geuzen, het eerste georganiseer-
B verzet tegen de Duitse bezetting
1ons land.
§5 Nationale herdenking vanafIe Dam.
1° (""+TT) Journaal.30 Jessica Fletcher (Murder she
,r°te), misdaadserie. Jessica heeft
'et dr. Hazlitt een etentje in Boston,
'e een telefoontje verdwijnt HazlittDeens spoorloos.
rj7 Hier en nu, actualiteitenrubriek.f52 (TT) Prettig geregeld, comedy-
[erie. Afl.: Hoe meer vreugd, hoe
Peer zielen, (herh.).
■24 Muziek tussen vier en vijfmei,
Nditatief programma met cantor Lu-f*ig van Gijsegem en het Haagsptrijkers Ensemble.r§4 Dokument: Een tweede leven,
pcumentaire over onderzoek naar
PUna-dood-ervaringen. Presentatie:V' Dijckmeester.
'"35-23.40 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
15.00 Fysica: Klassieke mechanica.
17.30 De dag dat Anton....Duitse

jeugdserie. Afl.6: ....de kerstman te-
genkwam.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 124.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The
bold and the beautiful). Af1.416.

18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours). Af 1.840.
19.25 Paardenkoersen, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Zeg 'ns Aaa. Nederlandse co-

medyserie. Af 1.86.
20.30 TVI - Denksportkampioen.
21.10 Vrij als een vogel (111 fly away),

Amerikaanse serie. Af1.15.
22.00 Op dekoop toe. Consumenten-

magazine. Vandaag: o.a. beauty-
farms en kleinbeeld kleurentv's.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Liberale
Televisie- en Radio-Omroep.
Aansl.: Baraka-uitslagen.

23.30-23.35 Coda. Hedwig Speliers
leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 La vie quotidienne, reeks

waarin gespeelde situaties uit het da-
gelijks leven aan de werkelijkheid
worden getoetst.

19.30 Het Capitool Amerikaanse se-
rie. Af1.397. Thomas wil geen toe-
schouwers wanneer hij na het falen
van de vorige dag opnieuw zijn be-
nen wil testen.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Programma van deKatholieke

Televisie- en Radio-omroep.
21.00 Veiliger wonen, serie.
21.10 Noordstraat 17, serie rond de

problemen van defamilie Borremans.
Afl.9: Hoe bouw je een tuinhuisje?
21.30 Journaal en Sport. Aansl.:
Baraka-uitslagen.

22.00-23.50 Bloodbrothers Am.
speelfilm uit 1978 van Robert Mulli-
gan. Met: Richard Gere e.a.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Verliebt in eine Hexe. Amerikaanse co-
medy-serie. 09.00 SAT 1 NEWS. 09.05
Kmo News. 09.20 Sonntagstiere. Herh.
09.45 Vorsicht Kamera. Herh. 10.20
Feuerwerk. Duitse speelfilm uit 1954.
11.55 Glücksrad. 12.40 Tip des Tages.
12.45 Tele-Börse live. Aansl. Sat 1
News. 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens, Amerikaanse familieserie. 14.30
Bezaubernde Jeannie, Amerikaanse
serie. Aansl. Sat 1 News. 15.05 Falcon
Crest, Amerikaanse serie. 16.00 Mac-
Gyver, Amerikaanse serie. Aansl. Sat 1
News. 17.05 Geh auf's Ganzeü 17.45
Regional Report. 18.15 Bingo. 18.45
SAT 1 News. 19.20 Glücksrad. Aansl.
WetterNews. 20.15 Dr. Kulani - Arzt
auf Hawaii, Amerikaanse serie. 21.15
Wenn der weisze Flieder wieder blüht.
(1). Duitse speelfilm uit 1953. 23.05
SAT 1 News. 23.15 Kanal 4 vor Ort.
00.55 MacGyver. Herh. 01.50 Pro-
grammaoverzicht/Teletext.

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

Radio 1 radio7.05 NCRVs hier en nu (7.30 Nws.
8.55 Woord onderweg. 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 13.45 Ken. vandaag.
14.03 Veronica nieuwsradio.

(17.30 Nws). 19.02 4 Mei pro-
gramma 1992. 20.00 Stilte op de
Dam. 20.02 Wilhelmus. 20.04 Ver-
volg 4 mei programma. 20.30Klas-
se. 21.02 KRO's Jazz cortnection.
22.02 Op de eerste rang. 22.50
Boekenwijsheid. 23.05 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. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
for the music. 16.04 Open huis ont-
moeting. 16.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 17.04 Het leeuwen-
deel. 18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo
Nederland. 18.50 De grabbelton.
19.04 Waar waren we ook'al weer.
19.20 Licht op jongerenkoren.
19.38 Hemelsbreed. 19.57 Inlei-
ding stilte op de Dam. 20.00 Stilte
op de Dam. 20.02 Wilhelmus, ca.
20.04 Nieuws, ca. 20.06 Van u wil
ik zingen. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio1.

Radio 3
6.02 Wakker. 7.02 Wakker. 8 02
Popsjop. 10.04 Dolce vita. 12.04
Een... 13.04Popparazzi. 15.04 Pa-
perclip. 17.04 Basta. 18.04 De
avondspits. 19.04 Forza. 19.57 In-
leiding Herdenking op de Dam.
20.00 Stilte op de Dam. 20.02 Wil-
helmus, ca. 20.04 Nieuws, ca.

20.06 Paperclip-magazine. 22.04
Rock City. 23.04-24.00Liefdeslijn.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws), 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek. Gustav Mah-
ler. 12.00 In antwoord opuw schrij-
ven. 13.00 Nws. 13.02 KRO-Klas-
siek. I. Ork. .Capitole Toulouse. 11.
Koor en Ork. Radio France met
sol. 16.00Zin in muziek. 17.00 Ar-
thur Honegger. 18.00 Nws. 18.02
Requiem opus 5, Berlioz. Div. ko-
ren en Symf. Ork. van Londen o.
Iv. Colin Davis'met sol. 19.35 De
klassieken. 19.57 Dodenherden-
king. 20.00 Stilte op de Dam. 20.02
Wilhelmus, ca.20.04 Nws. ca.2o 06
De VARA matinee: Radio Filh. Ork.
met mezzo-sopraan. 22.00Jazz op
vier - Aad Bos. 23.00-24.00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en uitge-
breid weerbericht. 8.30 IKON
vroeg. 9.00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30
Grensgevallen. 10.00 Faktor 5.
12.00 Nws. 12.05Het 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 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Even muziek. 18.20 Uitzen-
ding van de PvdA. 18.30Overzicht.
18.40 7e Dags adventisten. 18.55
Nieuws en actualiteitenrubriek in

het Turks. 19.30 Nieuwsen actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers (19.57 Inleiding Herden-
king op de Dam. 20.00Stilte op de
Dam. 20.02 Wilhelmus) 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Achtergrondre-
portages. 21.30-22.20 Scoop

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 . Vendetta,
serie. 13.00 Journ. 13.35 The chase,
Am. speelfilm uit 1965 van Arthur
Penn. Met: Marion Brando e.a. 15.45
Télétourisme. 16.20 Autovision. Aansl.:
Clips _ la Une. (onder voorbehoud).
16.40 Nouba nouba. 17.35 Supercop-
ter (Airwolf), Am. misdaadserie. 18.25
Full house, Am. serie. 19.00 Ce soir.
19.30 Journ. 20.05 Milou en mai, Fran-
se speelfilm uit 1989 van Louis Malle.
Aansl.: Discussie. Thema: Testaments,
successions et héritages. 23.20 Laat-
ste nws. 23.40 Bourse. 23.45-23.55
Baraka-trekking.

België/Télé 21
14.00-15.30 Schooltv. 17.10 Ciao ami-
ci. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus
Engels. 19.00 Radio 21. 19.30 Journ.
20.00 Documentaire over Am. invloed
op Trinidad en Tobago. 21.00 Sindbad.
Magazine v. N.afrikaanse immigranten.
21.30 Laatste nws. 22.05 1966: Roger-
la-Honte, Franse speelfilm uit 1966 van
Ricardo Freda. 23.45-00.10 Ce soir.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.55 Weerbericht, Affiches
en Clin d'oeil. 19.00 Carré vert. Natuur-
magazine. 19.30 Zwitsers nws. 20.00
Enjeux le point. Actualiteiten. 21.00
Nieuws en Eur. weerbericht. 21.30Tous a. la Une. Amusementsprogram-
ma. 23.00 Nieuws. 23.20-01.20 Ciel
mon mardi. Amusementsprogramma.

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.20 ■ Oh,
MrPorter! 10.40 Around the world in 80
days. 13.20 Fingermouse. 13.35 Paar-
denkoersen. 15.15 World snooker.
19.15 DEF II: The fresh prince of Bel
Mr. 19.50 DEF II: Standing room only.
20.15 World snooker. 23.05 (TT) The
_merald forrest. 00.55 Weerbericht.
)1 .00 Open universiteit.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogr. 13.30Telegiorna-
le Uno. 13.55 Telegiornale Uno. 14.00
Big! 14.30L'Albero Azzurro. 15.00 Set-
te Giorni al Parlamento. 15.30 Definire.
16.00 Bigl 17.30 Parola e Vita. 18.00
Telegiornale Uno. 18.05 Vuoi Vincere.
18.15 Blue Jeans. 18.40 II Mondo di
Quark. 19.50 Che Tempo Fa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 Dick Tracy.
22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Empo-
rion. 23.15 II Supplemento. 00.00 Tele-
giornale Uno. 00.30 Oggi al Parlamen-
to. 00.40 Appuntamento al Cinema.
00.50 Hockey.

Eurosport
09.00 WK IJshockey. Herh. 11.00 Int.
motorsport. 12.00 Boksen. Herh. 13.00
WK IJshockey. Polen-Duitsland, live.
15.30 Tennis. ATP Duitse open kamp.
17.00 Grand Prix van Spanje. 19.00
WK Zeilen. 19.30 Eurosport nws. 20.00
WK IJshockey. Zweden-USA, live.
22.30 Eurogoals. Eur. voetbal. 23.30
Tennis. ATP Duitse open kamp.
01.00-01.30 Eurosport nws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Intern, business
view. 07.30 Eur. reports 08.00 ITN
world news. 08.30 Super events. 08.35
The mix. 09.00 Channel E. 09.30 Su-
per shop. 10.30 The mix. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Video
travel guides. 13.00 Wild America.
13.30 The mix. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. live. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
21.00 Survival. 21.30 France actuali-
tés. 22.00 Nws. 22.30 Supersports
news 22.35 Europe reports. 22.45 USA
market wrap. 23.00 The big lift. Am.
speelfilm uit 1950 van George Seaton.
01.00 Music news. 01.10 Blue night.
01.40 Super shop. 02.10 The mix all
night.

BBC 1
07.00 Teletekst-overzicht. 08.00 BBC
Breakfast news. 08.15 How big is an
elephant? 08.20 Favourite songs.
08.45 Ovide. 09.00 Nieuws en weerbe-
richt. 09.15 Hallo Spencer. 09.35 (TT)Défenders of the earth. 10.00 Nieuws
en weerbericht. 10.05 Bravestarr.
10.25 The activ-8. 10.50 The O-zone.
11.05 Playdays. 11.25Rupert the bear.
11.35 The Flintstones. 12.00 (TT)
Grease 2. 13.50 Bunyip's birthday.
13.55 Regionaal nieuws en weerbe-
richt. 14.00 (TT) Nieuws en weerbe-
richt. 14.15 (TT) Neighbours. 14.40
(TT) The Muppets take Manhattan.
16.10 (TT) Zulu, Amerikaansde speel-
film uit 1964 met Michaël Caine. Cete-
wayo, leider van de Zoeloes begint
een oorlog tegen de Britse onderdruk-
kers. 18.25 Nieuws en weerbericht.
18.35 Regionaal nieuws en weerbe-

richt. 18.40 (TT) Neighbours. 19.05
(TT) The Poseidon adventure, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1972 met Gene
Hackman en Ernest Borgnine. De SS
The Poseidon wordt getroffen door een
enorme vloedgolf. 21.00 (TT) Televi-
sion's greatest hits. 21.30 (TT) Side by
side, serie met Gareth Hunt, Louisa Rix
e.a. Gilly kan de hulp van Vince goed
gebruiken om van een oude vlam af te
komen. 22.00 (TT) Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 22.'20 (TT) The

morning after. Amerikaanse speelfilm
uit 1986 van Sidney Lumet. Met: Jane
Fonda, Jeff Bridges, Raul Juliae.a. De
actrice Alex Sternbergen heeft een
drankprobleem en komt hierdoor in
grote moeilijkheden wanneer zij op een
ochtend wakker wordt naast een
vreemde, die vermoord blijkt te zijn. Zij
kan zich echter niets meer herinneren.
00.00 Panorama. Vandaag: Sliding into
slump. BBC's econoom Peter Jayover
de grootste economische recessie van
Groot-Brittannië sinds 1930, de oorza-
ken en hoe het weer opgebouwd kan
worden. 00.40 (TT) Cagney and Lacey.
Amerikaanse politieserie. 01.25-01.30
Weerbericht.

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 Prom 1. 00.00 Rock
block. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
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 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.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 De Dapper-
straat: gemengd amusementspro-
gramma met een overwicht op
goede muziek. 10.00 Nieuws.
10.03 Kwistig met muziek. MetRo
Burms en Els van Herzele. 11.50
Het koekoeksnest. 12.00 Radio 2
Regionaal. 13.00 Nieuws. 13.10
Pluche en plastiek. 14.00 De eer-
ste dag met Herwig Haes. 16.00
Vooruit achteruit. 17.00 Radio 2
Regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Hitrevue. 20.00 Zaal Twee. Amu-
sementsmagazine over film en vi-
deo. 22.00 Nieuws 22.05 Twee-
strijd. Programma rond oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer' (6.15 Wort in den
Tag; 6.45 Hörergrusslotterie; 7.15
Veranstaltungstips; 8.30 Presse-
schau). 9.10 Gut aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35-20.05 Frischauf.

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

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00Nachrichten. 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). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Marathon van
Madrid. 09.30 Autosport. Monza, Italië.
10.30 Powersports intern. Magazine.
11.30 Eurobics. 12.00 Bowlen. Intern,
wedstrijden vanuit Lelystad. 13.00
Rugby. 14.00 Go. 15.00 Eurobics.
15.30 Revs. 16.00 Tafeltennis. Euro
top-12. 17.00 World sports special.
17.30 NBA Basketbal. 19.30 NHL ac-
tion. 20.30 FIA Eur. rallycross. 21.30
Am. football. 23.00 Futbol Espanol.
23.30 Golf. Open Italiaanse kamp.
00.30-01.40 Rugby.
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’Onaangeraakten’ nemen
Vrijthoftheater in bezit

DOOR MAURICE UBAGS

's anderendaags

MAASTRICHT - Een hele zondagmiddag theater, dans,
muziek, ontwerpen, fotografie, taal en 'alles mag' in het
sjieke Theater aan het Vrijthof in Maastricht. De Limburg-
se jeugd laat zien wat ze kan op kunstgebied. Zelfs het
thema lijkt dit tweede jaar geen beperkingen op te leggen:
'grenzeloos. Temidden van veel nieuwe pluche, maar zon-
der Gert Jan Droge, maakten de jongeren er gisteren een
Kunstbende van. En dat was nou precies de bedoeling.

De met subsidie van minister
Hedy d' Ancona georganiseerde
Kunstbende moet de ivoren to-
rens in ons land die theater of
schouwburg heten afbreken.
Deftig gezegd gezegd wil de be-
windsvrouw 'de cultuurpartici-
patie van jongeren van 14 tot 18
jaar bevorderen. De speciaal
daarvoor in het leven geroepen
commissie 'Meer-doen-met-Cul-
tuur' heeft vorig jaar de Kunst-
bende bedacht. Het is een kunst-
wedstrijd in de provincies en
Amsterdam en Rotterdam met,
na de voorrondes, de landelijke
finale in het Muziekcentrum
Vredenbrug in Utrecht.

De Kunstbende heeft dit jaar in
Limburg meer dan tweehonderd
deelnemende jongeren gelokt,
een verdubbeling ten opzichte

van vorig jaar toen de voorronde
nog werd gehouden in het Staar-
gebouw. Landelijk doen even-
eens twee keer zo veel mensen
aan deze tweede wedstrijd mee.
Ruim zesduizend scholieren la-
ten hun fantasie de vrije loop.
Het niveau van alle inzendingen
is onveranderd hoog gebleven.
De originaliteit van de jeugd
blijkt net als het thema grenze-
loos.

Geschiedenis
Gejuich en applaus klinkt in de
Papyruszaal als Jan Smeets van
het Buro Pinkpop het muziek-

programma opent.De popforma-
tie Captain '91 uit Tegelen kan
na twee nummers in het nieuwe
geschiedenisboekje van het
Theater ingeschreven worden als
het eerste succesvolle optreden
van een band. De zelf geschre-
ven en gecomponeerde song 'Ja-
maica beat' en de bewerkingvan
'Roxanne' zetten niet alleen de
uit Midden-Limburg meegereis-
de fans op hun kop, maar ook de
andere veelal collega-scholieren
in de zaal.

De jonge schrijvers en dichters,dragen hun pennevruchten voor
in een klein maar sfeervol zaaltje
achter de boyenfoyer, waarin
zelfs de laatste stoel is bezet.
'You can run but you can not hi-
de', meent Bram de Rooij. Je
kunt wel weglopen maar je niet
verbergenvoor vandalisme, is de
strekking van zijn gedicht:
Vandalen gooien ruiten stuk en
mensen blijven staan
Vandalen gooien ruiten stuk en
mensen lopen door
Vandalen gooien ruiten stuk en
mensen blijven binnen

Vandalen gooien ruiten stuk en
binnen is plotseling buiten

De schrijfster Janine Brand ver-
eelt een kort verhaal over het
korte en bloederige leven van
■een tampon die de verdrinkings-
cdood sterft in een smerig riool.
'Weer een ander trekt een verge-
lijking tussen een leeg zwembad
isn de blauwe hemel; twee potten
nat.

Gouden rat
1'n de boyenfoyer zelf worden de
Ifoto's, de ontwerpen en inzen-
dingen in de 'alles mag'-catago-
ii-ie geëxposeerd. „Originaliteit
<_n het hebben nagedacht over
1 iet thema is erg belangrijk", zegt
<:.en jurylid. „De wijze waarop
1_et idee is uitgevoerd is van min-
der belang. Anders zouden de
isudere jongeren in het voordeel
zijn".

De allerbesten gaan naar Utrecht
en voor alle nummers 1, 2 en 3
zijn er gouden, zilveren en
bronskleurige ratten beschik-
baar als prijs. Wethouder R.

Leenders reikt ze later op de
avond uit. Indien mogelijkwordt
het beste ontwerp voor een T-
shirt ook daadwerkelijk uitge-
voerd. Van alle goede taaiinzen-
dingen is vorig jaar een boekje
verschenen.

De doelstelling van de minister
lijkt ruimschoots gehaald. De
Kunstbende stimuleert cultuur
onder de jongeren.Geert Lamers
van het landelijk bureau Kunst-
bende: „Veel jeugd hebben we
benaderd via de scholen. Vooral

LBO's en MAVO's zijn gebeld-
Het zijn die jongeren die kunS*
bijna zien als een soortreligie. Ö*
hoop dat deze 'onaangeraakte^
het mooie Theater aan het Vrijl'
hof in hun bezit nemen."

# Een groep van het Bernardinuscollege in Heerlen tijdens de opvoering van de Westside
Story in het Vrijthoftheater. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

mens

’Goed tegen
stress en
leuk om
te doen’

Paint Bali: indiaantje
spelen voor volwassenen

DOOR DANIELLE KROMMENHOEKE

Verscholen achter een oud hobbelpaard ligt een rambo-
achtige 'soldaat' in de modderte wachten op een beweging
van de 'vijand. Zijn gezicht is bedekt met een plastic mas-
ker, zijn haar met een mini-vangnet. In zijn handen houdt
hij zijn wapen stevig vast. In de struiken houden zijn 'ma-
ten' zich verborgen.

Wanneer slaat de vijand toe? De
moedige soldaat kan niet langer
wachten en steekt voorzichtig
zijn hoofd boven de rug van het
houten paard uit. Pats! Een
'splat' bedekt zyn masker. In de
verte schreeuwt iemand: „Man
hit. Paint check!" Een marshall
loopt op hem af en ziet dat het
masker met verf is besmeurd.
Hy roept: „Man Out," en stuurt
het slachtoffer het veld uit. Met
zijn wapen in de lucht loopt deze
het terrein af. Voor hem is het
spel uit.

Paint Bali, het spel met wapens
waaruit in plaats van kogels verf-
balletjes worden geschoten,
wordt langzamerhand een rage
in Rotterdam. Het is een spel
voor mensen die zich willen
afreageren. Maar wat bezielt ze
om als een stelletje uitgelaten
kinderen op elkaar te schieten?
Een groep oud-bewoners van het
Leidse studentenhuis 'Hartes-
teeg 2a' tracht het uit te leggen.
„Ik zit de hele week achter een
bureau en nu kan ik even dollen
met de jongens," zegt een orga-
nisatie-adviseur. Een verzeke-
ringsmanager vertelt: „Het is
leuk om te doen. Ik ben er ander-
halve kilo lichter van geworden
en de stress is er voor een groot
deel vanaf." Hij is blij dat zyn
voormalig-huisgenoten niet bij
hem zyn verzekerd, want de
verfballetjes kunnen een flinke
blauwe plek veroorzaken wan-

neer ze van dichtbij worden af-
geschoten. Hoewel, veel Paint
Ball-spelers vinden dat de
brandnetels nog de meeste pijn
veroorzaken.

Een terrein aan de Daltonweg in
Rotterdam is ingericht als 'com-
batfield', compleet met grote
camouflagenetten, tractorban-
den en oude glijbanen en derge-
lijke. Deelnemers kunnen zich
ook achter heuvels en in schut-
tersputjes verbergen.
Paint Bali bestaat uit een aantal
sets die bij beginners ongeveer
twintig minuten in beslag ne-
men. Bij geoefende Paint Ball-
spelers kan het langer duren. Te-
vens is de tijdsduur afhankelijk
van het aantal mensen dat mee-
doet. Geoefenden spelen vaak in
groepen van vijftig, wat het spel
een stuk moeilijker en spannen-
der maakt.
De baan kan gehuurd worden.
Op zogenaamde opstapdagen
kan iedereen meedoen. Begin-
ners betalenvoor een eerste keer
95 gulden. De huur van de baan
is vijftien gulden, het overige
geld zit in de huur van de kle-
ding en materialen. Deelnemers
kunnen dan vier uur (of langer)
achter elkaar spelen.
„Met veel bravour storten de be-
ginnende Paint Ballers zich op
hun 'vijand', maar na twee sets
worden ze steeds stiller en fana-
tieker. Dat is altijd zo," vertelt
Theo. Het spel zou niet gevaar-
lijk zijn. Toch vindt een andere
speler dat het wel een beetje ge-
vaarlijk moet zyn. „Anders is het
niet leuk. Daardoor komt het
oermannelijke tenminste tot
uiting," zegt hij min of meer bui-
ten adem.
Dat zou betekenen dat PaintBali
een mannenspel is. De beheer-
der van de Paint Ballbaan, Theo
de Nys, is het daarvolstrekt niet
mee eens. „Vrouwen komen hier
ook en die zijn vaak veel fanatie-
ker dan mannen. Het gaat bij
hen echt hard tegen hard. Dus
het is zeker geen mannenspel,"
verdedigt hij de dames.
ledere deelnemer speelt voor ei-
gen risico. Er wordt een lijst
opgestuurd naar een ploeg die is
geïnteresseerd. Daarop moeten
de spelers hun naam en handte-
kening invullen. Gedurende het
spel worden de spelers door de
drie Marshalls, Peter Verhey,
Robert Verloop en Theo de Nijs
zelf, in de gaten gehouden. Een
deelnemer mag bijvoorbeeld in
geen geval zyn masker en bril op
het combatfield afnemen.
Sinds jarenwordt in de Verenig-
de Staten Paint Bali gespeeld.
Het is ontstaan in Australië waar
fokkers hun schapen met verf
merkten. „Op een gegeven mo-
ment schoten ze ook op elkaar
en zo ontstond het Paint Bali,"
legt Theo uit. In Engeland liggen
enorme 'sites' met een grootte
van ongeveer drie voetbalvelden,
waar zelfs met tanks gespeeld
wordt.

Overzichtelijk

Amerikaanse spullen voor
een Amerikaanse prijs

DOOR ANITA KEYDENER

Heel zakelijk 'en overzichtelijk
zijn ze ingericht, de zaken van
America Today. Nummer zes
ging twee weken geleden open
in Venlo. En weer was de winkel
bijna leeg toen op de eerste dag
om zes uur de deur op slot ging.
Niemand wil te veel betalen voor
een echte Levi's 501, een Ray
Ban-bril, Nike-schoenen of Ha-
nes-shirts. America Today biedt
via de parallelmarkt Amerikaan-
se merkartikelen aan die zo gun-
stig in prys zijn dat de jeugdhet
reisje naar de winkel graag op-
neemt in het tienertoerprogram-
ma. Winkel nummer 7 wordt
naar alle waarschijnlijkheid ge-
opend in Maastricht.

Verontwaardiging over het feit
dat in Europa de typische Ame-
rikaanse 'basics' bijna dubbel zo
duur zijn, deed de nu 28-jarige

_Vmsterdammer Mike Spits be-
sluiten om daar zelf iets aan te
doen. Dank zij connecties in de
"Verenigde Staten kon hy via de
detailhandel daar inkopen. In
r_en oud pand in de Sarphati-
straat in Amsterdam hingen de
oerste '501'-jeans in de rekken en
werd het geld opgeborgen in een
l^eldkistje. „Wisselgeld was er
:niet. We hadden de eerste dag
"wel wat mensen verwacht, maar
niet de honderd die voordat de
deur openging stonden te wach-
ten," vertelt Mike. Inmiddels is
.-Je tweede zaak in de hoofdstad
,geopend en hebben Rotterdam,
Utrecht en Den Haag ook een. i_merican Today.

Maar Venlo heeft de mooiste
_aak. Tenminste, dat vindt Mike.
„Alle know-how die we in die
twee jaar hebben verworven is
hier terug te vinden. De winkel
is groter, beter ingericht en de
collectie hangt overzichtelijker

op. „Ik begon alleen, maarverza-
melde al snel mensen om me
heen. Op dit moment zijn 35 per-
sonen betrokken bij American
Today. Jonge mensen die bereid
zyn hard te werken.Als het moet
24 uur per dag."
Inmiddels hebben ook anderen
geprobeerd de succesformule
van Mike Spits en zijn makkers
na te bootsen, maar dat lijkt niet
te lukken. Hij houdt dekosten zo
laag mogelijk. De winstmarge is
lager. American Today moet het
hebben van de hoeveelheid die
wordt verkocht. „We hadden ook
een pand aan de andere kant van
de markt in Venlo kunnen hu-
ren, maar dat is driemaal zo
duur. Hier zitten we misschien,
wel iets verscholen, maar dat ne-
men we op de koop toe. Onze
doelgroep weet ons te vinden."
Naast de typisch Amerikaanse
merken zijn sinds kort onder het
label American Today spullen te
koop, bijvoorbeeld riemen en

hemden. Naar Nederlands idee,
maar gemaakt in Amerika en
met een jaar garantie.
Op het moment dat de impor-
teurs lucht kregen van de activi-
teiten van Spits op de parallel-
markt, viel de ene na de andere
dreigbrief op de deurmat. Nike
spande een kort geding aan om
te voorkomen dat hun naam op
de gevel zou prijken. Nike won
en voortaan is alleen nog maar
het eigen logo van Spits te zien
en worden de huisstijlen van de
te koop aangeboden producten
gemeden. Ook het geldkistje is
inmiddels verdwenen. De twee-
dehands kassa, die daarna werd
geïnstalleerd, moest wijken voor
een geautomatiseerd kassacom-
putersysteem. Die staat niet op
de zolder van het krakkemikkige
pand aan de Sarphatistraat in
Amsterdam-Centrum, maar in
een nieuw pand op een indu-
strieterrein in Zuid-Oost, niet ver
van het hoofdkantoorvan Levi's.
Maar dat is toeval.

" Amerikaanse merkar-
tikelen voor de prijs die
de Amerikanen betalen.
De Levi's 501 gaat over
de toonbank voor 99,95
gulden.

Foto: JANPAULKUIT

Liefliebberijfl
voor een heM

van stand >

DOOR EVELIEN BAKS
Of het nu gaat om
pondje verse truffels,
oogstrelende dotje kavi
of het op maat gemaa
overhemd a raison van
gulden per stuk, één d
hebben ze gemeen: ze
onbetaalbaar voor de gei
ne man. Vanuit zijn stul
in de Provence heeft de l
gelse schrijver Peter Ma
een aantal buitengewc
dure liefhebberijen op t__rijtje gezet. e1

'e'Luxe liefhebberijen' o__'Expensive Habits' is een st
kelijke opsomming gewor"
van peperdure hobby's, die*
neiging hebben om verslav#
te werken. Na jaren van vc
bereiding en een vermomt

" armer is Peter Mayle erinT
slaagd ruim twintig van ltl
meest extravagante genoeg*2
des levens zelf te onderzoek1

En hoe! Maatpakken, twe£|huizen, maïtresses, bediend*
kaviaar, truffels en hemt
van Charvet zijn zaken L
slechts voor weinigenzijn v/1
gelegd.
Mayle begint zijn reis in L'
den, waar heren van stand:
één van de beschaafd-onopv
lende etablissementen aan X.
myn Street of St. James's z
een paar met de hand uitgesi
den, met de hand genaaide
met de hand in elkaar geze
schoenenkunnen laten aanfi
ten. Uitsluitend gecreëerd vj
de zeer persoonlijke, kenm
kende eigenschappen in
vorm van tenen, zere plekk
en bottige uitsteeksels die
zamen de unieke voet van <
heer van stand vormen. 1
kost enige maanden om
schoeisel te laten maken en
bent ongeveer 700 pond arm
maar feit is dat je er ongev
twintig jaar van kunt genieti
De prijzigste der passies is 1
,gens Mayle onbetwist de rr
tresse. Maïtresses eten
eenmaal niet bij MacDonaK
Bovendien moeten ze gereg'
worden verrast met peperdi
geschenken, die volgens Ma.'
kunnen variëren van tot op
grond reikende jassen van
belbont tot uiteindelijk ci
onroerend goed, bij voork-
in een buurt met hoge hur
en uit overwegingen van d
cretie uiteraard wel met hl
naam op het contract.
Een aantal van de meest extf
vagante genoegens is te yin
in Frankrijk, en wel in de P'
vence waar de schrijver z<
woont. Zo'n 175 gram foie gf»
voor de echte fijnproevers is,
te koop voor een slordige 1
gulden, net genoeg voor c*
eerste gang. Verse truffels fr
Fauchon, goed voor 2000 g"1
den per kilo. Jekunt ze ook <j
de markt kopen, waar de _
ginprijs beduidend lager Ü{
per kilo.
Peter Mayle laat de lezer &
aantal mogelijkheden zien o\
het salaris er zo snel mogelij
doorheen te jagen. Hij doet dj
op humoristische wijze nw
wel op de manier van een he_
van stand. 'Luxe liefheb*}
rijen' is zijn derde boek. 'Lu*
liefhebberijen', uitgeverij m
Spectrum, prijs f29,90. <J

Een verzorgde huid begint
met een goed gesprek.

Tijdens onze open dagen bent u in de gele-
genheid uw huid le laten analyseren en u te
informeren over al onze behandelingen.

6-7-8 mei is de Shiseido specialiste aanwezig
omeen afdruk te maken van dehuid. Onder de
microscoop vertelt deze kopie alles over de
structuur en conditie van uw huid.
Zaterdag 9 mei informeert de Payot schoon-
heidsspecialiste u over alle huidverzorging,
ookkunt u dan een make-up laten aanbrengen.

Zaterdag 9 mei legt de specialistvan Hayoun u
alles uit over acne en acne-behandelingen.
Pukkels en puisten zijn verleden tijd.

Voor een persoonlijk advies tijdens deze da-
genkunt u het besteeen afspraak maken.

Tijdens dezedagenkunt u met aluwvragen bij
ons terecht. Ons instituut is o.a. gespeciali-
seerd in electrischontharen,permanent make-
up,wimperpermanent en afslanken.

MOEDERDAGTIP: KADOBON VOOR
KLEIN UURTJE IK______________ _____

I'huidverzorging
045-225511

Wijcuwcji IM - Brunssum (Treeheek)
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sport
Maastrichtenaren op de valreep nog ’kampioen van Limburg’

Flitsende finale MVV
DOOR HANS STRAUS

AASTRICHT - Het seizoen was goed, de finale nog beter.et de 3-1 zege op FC Utrecht nam MW in de Geusselt op
of'^rtuigende wijze afscheid van de PTT-Telecompetitie
i si- '92- Een jaargang waarin de Maastrichtenaren 35 punten
o-leen sprokkelden, zevende op deranglijst werden en als klap
die* devuurpijl de symbolische titel 'kampioen van Limburg' in
av# wacht sleepten.
vc

no?t was inmiddels al meer dan tien
in"- geleden dat MW nog zoveel
in mten vergaarde en echt gevrij-
eg*ard bleef van degradatiezorgen.
ek' «at wilde de 5000 man sterke,
ve^Wchtse aanhang wel weten
'"''hi et fluitsignaal stormde het
mCi°uek dan ook het veld op en gin-

gen de spelers op de schouders.
Een wereld van verschil met de
laatste wedstrijd van vorig seizoen,
toen de MW'ers alleen hun kleed-
lokaal opzochten en geen moeite
deden hun teleurstelling en frustra-
tie te verbergen. Het was toevallig
ook na MW-FC Utrecht (1-1) dat

MW-FC Utrecht 3-1 (0-0)- 61. Hofman
1-0, 78. Meijer 2-0, 83. Liesdek 2-1, 90.
Bucan 3-1. Scheidsrechter: Nienhuis.
Toeschouwers: 5000. Gele kaart: Van
Der Meer en Liesdek (FC Utrecht).
MVV: Agu; Dikstaal (82. Joordens),
Thai, Benneker en Libregts, Reijners,
Delahaye en Lanckohr, Visser, Meijer
en Hofman (66. Bucan).
FC Utrecht: Van Ede; Van der Net (66.
Hondeveld), De Koek, Liesdek en Van
der Meer; Roest (66. Verrips), Bijl en
Plugboer; Oosterhuis, Smolarek en Lin-
denaar.

Robbie Delahaye zijn beklag deed.
Voor hem was het weer het zoveel-
ste seizoen van vechten tegen de-
gradatie, en dat gaat knagen. „Voor

mij hoeft het zo niet meer," ver-
zuchtte de aanvoerder destyds. „Er
moet hier heel wat veranderen,"
voegde hy daar nog aan toe.

En veranderingen kwamen er. Vin-
cent, Driessen en Francois gingen,
Meijer, Visser en Reijners kwamen.
Laatstgenoemde drietal was goed
voor 26 treffers en heeft alleen daar-
mee al zyn waarde bewezen voor
MW dat aan Meijer inmiddels al
een prijskaartje van zes miljoen wil
hangen om hem te behouden voor
de club.

Ontwikkelingen die oer-MW'er
Delahaye nooit had kunnen bevroe-
den. „Tijdens de voorbereiding op
dit seizoen liep het allemaal nog
niet zo soepel. Toch is er nooit pa-
niek geweest. We wisten blijkbaar
toch dat het met deze groep wel
goed zou komen. De sfeer was van
meet af aan prima en dat is wel eens
anders geweest hier. Misschien is
de verbeterde onderlinge verstand-
houding wel de belangrijkste oor-
zaak geweest voor het succes. Het
bleef rustig en daardoor kon het
team groeien."

Voetbal in Venlo

ENLO - De politie van Venlo
'^tf gisteren vier arrestaties ver-; c«t onder ruim tweehonderd

_a* .gSe suPPorters die vanaf het
jijarkeerplein voor stadion De Koel
"; wedstrijd VW-FC Den Haag

probeerden te volgen. Het gearres-
Ojerde kwartet maakte zich schul-
lij.B aan openlijke geweldpleging.
dj n van hen zorgde bovendienvoor
. aanvoer van vuurwerk.

_i__ïemeester John van Graafei-
iVerK het stadion De Koel tot
*tak h

n gebied had verklaard,
k_r loftrompet over zijn politie-

*___* udat '^ssen de 130 en 160
tem appen' telde- »In het stads"
net ♦m is niets gebeurd en ook by
di_ ?tadl°n hebben we alles volle-
ken m *de hand gehouden. Wy heb-
dit J"tstekend geopereerd. Als we
*QüH niet hadden genomen,
t\vee_ n er zeker vijftienhonderd a.
duel -lzend toeschouwers op dit
grot z^n afgekomen. Omdat een
_iB

groep Haagse supporters met
ot on Verv°er komt, zou dit altijd
fibn ntroleerbare situaties op de
heirt hebben geleid. De veilig-
Üan Van het publiek en politie is
aie let meer te garanderen. De to-
ten ten van deze operatie bedra-
naa c'rea vijftigduizend gulden,
s l-e. i_ " en geen enkele rol ge-
Van 7- m de besluitvorming."
iok Vraafeiland sloot niet uit dat.
ïond mdc toekomst wedstrijden
ie_ „ publiek zullen moeten wor-
&_ Pspeeld-
leci Stuur van Vvv gaat een scha-
llen Van minstens 25 mille in-
-5t ü. enbij het Venlose gemeentebe-
Vla verklaarde voorzitter Jan
!VVv _ïCkx na aflo°P van het duel
HeK Den Haag- HU en zijn me-E bestuursleden hadden het bur-
Kpiyaderlyk veto als 'buitensporigPielend' ervaren. „Bij VW be-

staat nog steeds de mening dat het
ook anders had gekund," aldus de
WVC-praeses. „Op 7 april legde de
politie een eisenpakket op tafel dat
in amper vier weken niet meer te
realiseren was. De kosten van de
gewenste investeringen (o.a. extra
hekken voor aparte toeschouwers-
vakken) zyn van dien aard dat VW
deze niet zomaar voor haar reke-
ning zal nemen. De gemeente is
eigenaar van het stadion, wij, VW
zijn de huurder."
Manager Wiel Teeuwen ging in zyn
betoog nog verder: „Ik krijg de in-
druk dat de burgemeester en de
politiecommissaris geen betaald
voetbal in Venlo wensen."

j. Bereden politie voor De Koel. De FC Den Haag-fans worden
sJP de parkeerplaats voor het stadion opgevangen.

Foto: JAN PAUL KUIT

Bitter
De groeiende vorm van MW was af
te lezen aan enkele aansprekende
resultaten. Twee keer gelijk tegen
PSV, als enige winnen van Feye-
noord in de Kuip en nog een hand-
jevol verrassende uitzeges. Voor
Delahaye misschien toch wat bitter,
want de hardwerkende middenvel-
der moest heel wat duels missen
door een slepende en uiterst pijnlij-
ke rugblessure.

„Aan de ene kant is het jartimer dat
ik zoveel geblesseerd was, maar de
aansprekende resultaten hebben in
mij toch de motivatie om nog door
te gaan los gemaakt. Als je ziet hoe
het nu loopt, wil je er bij zijn. Zo
lang ik nog kan lopen, blijf ik voet-
ballen. Wat dat betreft voel ik me
met mijn 33 jaarnog 'net zo jong als
Maurice Hofman."

De jonge 'Sieske' speelde na enkele
mindere duels door een teenblessu-
re als herboren tegen FC Utrecht en
scoorde na zestig minuten de ope-
ningstreffer. Daar ging een knap
staaltje voetbal van Roberto Lanc-
kohr aan vooraf, die met een hak-
balletje Erik Meijer in stelling

bracht. De lange spits knalde kei-
hard op de kruising waarna Hofman
de lachende derde was, 1-0.

" Meijer torent boven
zijn tegenstander uit.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Feest
Ook de tweede treffer vloeide voort
uit een schoolvoorbeeld van combi-
natie-voetbal toen Franc Bucan zijn
afscheid uit De Geusselt luister bij-
zette door een panklare voorzet op
de voet van Erik Meijer te leggen.

2-0 in de 78ste minuut. Eerder al
had de Kroaat kunnen scoren toen
hij met één voetbeweging twee man
passeerde en vrij voor Van Ede
kwam. De schuiver van Bucan ging
voorlangs, maar de wraak volgde
snel. In blessuretijd scoorde hy 3-1
-Liesdek scoordeuit de kluts tegen-
nadat Visser de zoveelste MW-
counter had ingeleid. Die treffer
maakte voor de toch al uitgelaten
supporters het feest compleet.

Ogechukwu
naar VVV

- Ajah Wilson Oge-
nukwu zal komend seizoen op

""urbasis bij VW doorbrengen.
af_ oda Jc-aanvaller fungeerde
'gelopen voetbaljaar als re-i^f-aanvaller en scoorde in dieoedanigheid o.a. tegen VWtij-ti_"_,de opening van de competi-"e 91-'92 twee treffers."e twee andere Roda-huurlin-|en in VW-dienst, Michel Haan1 Erwin Vanderbroeck kerenterug naar Kaalheide.

Slechts duizend toeschouwers bijpover duel tegen Willem II

Slechte generale repetitie Roda JC
DOOR BERT GROOTHAND

KERKRADE - Als de laatste wed-
strijd van dit seizoen de toon heeft
gezet voor het tweede jaarvan het
Roda JC-trainersduo Koster/Ver-
sluys kan het publiek de borst nat
maken. Als er tenminste nog pu-
bliek over is; het Roda JC-legioen
was gisteren tenminste ingekrom-
pen tot een pijnlijke hoeveelheid,

zon 1000 mensen. Het laatste com-
petitietreffen tegen Willem II was
weliswaar niet echt belangrijk
meer, maar duizend toeschouwers
moet zo ongeveer het minimum zijn
wat men opKaalheide heeft meege-
maakt. De wedstryd verdiende ook
absoluut niet meer publiek, in een
armetierig duel hielden beide ploe-
gen het op een zouteloze 0-0. Gevolg
is dat Roda JC op de negendeplaats
geëindigd is, streekgenoot MVV be-

zet de zevende plaats in de eind-
klassering. Een op zijn zachtst ge-
zegd verrassende ontknoping, die
echter geheel in het teken stond van
de bekerfinale van aanstaande zon-
dag.

„We hebben het hele jaar meege-
daan om de vijfde plaats en dan is
het sneu als je als negende eindigt,"
uitte Roda JC-trainerKoster zijn te-
leurstelling. „We moesten in ieder

geval een punt halen om volgend
jaar geen extra bekerronde te hoe-
ven spelen. En dat is gelukt." Roda
slaagde er dus in boven de grens
van de tiende plek op de ranglijst te
blijven, waardoor men net, als MW
overigens, verschoond blijft van de
eerste ronde van de KNVB-beker.
Een wel erg mager, succes voor een
ploeg die een maand geleden nog
op twee fronten, competitie en be-
ker, volop kans had op Europees
voetbal.

Het seizoen ging in Kerkrade dus
als de spreekwoordelijke nacht-
kaars uit. De Roda JC-elite zat op
een enkele uitzondering na op de
tribune met schorsingen en hele of
halve blessures. Boerebach en Oge-

Roda JC - Willem II 0-0. Scheidsrech-
ter: Van Dijk. Toeschouwers: 750.
Roda JC: Bolesta; Senden, Luypers.
Hanssen en Trost: Ter Avest (72. Nöll-
gen), Van derLuer en Romero; Hofman,
Jansen en Janssen.
Willem II: Brugel; Meeuwsen, Meijs,
"Werdekker en Latupeirissa; Feskens,
Van Gastel en Van Geel; Stewart (88.
Valentijn), Vincent en Overmars (72.
Sylla).

chukwu geschorst, Arnold, Verha-
gen, Huiberts en Broeders ge-
kwetst. Waardoor er een soort fanta-
sie/toekomst elftal op de grasmat
stond dat er niet helemaal meer uit
k\vam. Met Bemd Romero, Stefan
Jansen, Paul Janssen en de weer
eens teruggekeerde Nöllgen als ver-
vangers, had de ploeg onvermijdel-
lijk aan kwaliteit ingeboet. Daar-
naast speelde de teruggekeerde
Senden zeker geen sterke wedstrijd
en liet alleen Gêne Hanssen zien
ook in relatief onbelangrijke wed-
strijden met volledige inzet te wil-
len spelen.

In ieder geval werd duidelijk aange-
toond dat de komende week duch-
tig zal moeten worden gesleuteld
aan de mentale instelling èn in een

redelijk aantal gevallen aan de li-
chamelijke gesteldheid van het
Kerkraadse deel van de hoofdrol-
spelers in deKNVB-bekerfinale. De
manier waarop enkelen gisteren te-
gen een even pover Willem II ac-
teerden, zal niet voldoende zijn om
tegen Feyenoord een goed resultaat
te behalen. Het was een geluk dat
Willem II het eigenlijk allemaal wel
geloofde. Met name na rust kregen
de Tilburgers kans op kans. Onder
aanvoering van Martin Van Geel
werden ze evenwel allemaal gemist

< Hetzelfde was voor rust gebeurd,
maar dan andersom. Stefan en Paul
Janssen kregen bijna niet te missen
mogelijkheden, maar deden dat
toch.

Gezien de kansen voor beide ploe-
genwas het gelijkspel zeker terecht.
Beide trainers waren tevreden. Re-
ker: „Door dit punt hebben we
meer punten gehaald dan vorig sei-
zoen." Daarmee duidelijk grijnzend
in de richting van Koster, zijn voor-
gangerbij Willem 11. Koster was al-
lang blij dat zijn spelers, die met
een gele kaart een nieuwe schorsing
tegemoet hadden kunnen zien, zich
rustig hadden gehouden. „Bij ons
konden Senden en Luijpers geen
kaart gebruiken," stelde de trainer.
„Ik ben blij dat we ongeschonden
uit de strijd zijn gekomen. Wat de
geblesseerden betreft, normaal ge-
sproken is iedereen voor aanstaan-
de zondag weer fit. Zaterdag ver-
trekken we na de training naar
Noordwijk, waar we in Huis ter
Duin logeren. En dan moet het zon-
dag gaan gebeuren."

" Paul Janssen (10) probeert
in te schieten. Van Gastel van
Willem II ligt dwars, terwijl
zijn doelman Brugel afwacht.

Foto: DRIESLINSSEN

Agu tekent
voorcontract
bij Club Luik

LUIK/MAASTRICHT - Naar uit
Luikse kringen is vernomen, heeft
MW-doelman Alloy Agu een voor-
contract ondertekend bij de Belgi-
sche eersteklasser Club Luik. De
Nigeriaanse doelman kan bij de
club van oud-PSV'er Eric Gerets
beduidend meer gaan verdienen
dan in Maastricht. Als vervanger
van Agu heeft MW de Ghanees
Edward Ansah onder contract.
Mocht de transfer van de Ghanees
geblokkeerd worden door de Stich-
ting Arbeidszaken, dan heeft MW
onder andere nog de BW Den
Bosch-doelman Van Grinsven op
het oog. Van Grinsven mag trans-
fervrij vertrekken.

Theunisse lonkt
naar Amava

OROPESA - Gert-Jan Theunisse
lonkt naar Spanje. De kopman van
TVM heeft zich de laatste tijd vaker
laten ontvallen in Spaanse dienst te
willen rijden. Aan het einde van het
seizoen loopt het contract van de
Brabander met de formatie van
Cees Priem af.
TVM sloot hem in de periode dat hij
wegens overtredingvan het doping-
reglement een jaarwas geschorst in
zyn armen. Amaya zou Theunisse al
een lucratief aanbod hebben ge-
daan.

Paul Rosenboom
Europees kampioen
LUXEMBURG - De 21-jarige Paul
Rosenboom uit Landgraaf is gister-
middag in Luxemburg Europees
kampioen kegelen Duitse banen ge-
worden. In de klasse junioren bleei
hij zijn Italiaanse opponent twet
punten voor. De De Limburger was
eveneens succesvo.l in de tandem.
Met Marcel van Bezouwen pakte hij
brons. In de klasse mixed werd hij
samen met Rosello Ruggiero vier-
de.

Bert Jacobs
naar Spanje

ARNHEM - TrainerBert Jacobs vai
Vitesse gaat waarschijnlijk naa
Sporting Gijon. De voorzitter var
de Spaanse middenmoter en Jacob:
zyn het in grote lynen eens over d<
voorwaarden van de overgang. Ko
mende week onderhandelt Grjoi
met Vitesse. Jacobs heeft bij d<
Arnhemse club nog een contract to
eind volgend seizoen.

(ADVERTENTIE)
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eerste divisie
Nacompetitie
Groep B
Excelsior - BW Den Bosch 0-2
Dinsdag
Heracles - NAC (groep A)
Eindhoven - Excelsior (groep B)
Zaterdag Go Ahead Eagles - Heracles
(groep A)
BW Den Bosch - Eindhoven (groep B)

scoreverloop

EREDIVISIE
SW/Dordrecht '90 - Ajax 0-5 (0-2). 18. Al-
flen 0-1; 26. Van Loen 0-2; 46. Van Loen 0-3;
66. Hiele 0-4 (e.d.); 90. Pettersson 0-5.
Scheidsrechter: Lammers. Toeschouwers:
5490.
SW/Dordrecht '90: Hiele; Boessen, Wil-
sterman, Refos (74. Weezenberg) en Mulder;
Atmodikoro, Gorré, Barendse en Van Wat-
turn (79. Kammeron); Langerak en Tebben-
hoff.
Ajax: Menzo; Blind, Jonk, Alflen en Vink;
Winter, Bergkamp en Groenendijk; Van 't
Schip (46. Davids), Van Loen en Pettersson.
PSV - De Graafschap 5-0 (2-0). 10. Vanen-
burg 1-0; 15. Gerets 2-0 (strafschop); 51.
Vanenburg 3-0; 66. Kieft 4-0; 87. Ellerman
5-0. Scheidsrechter: Van Vliet. Toeschou-
wers: 24.600.
PSV: Van Breukelen; Gerets (58. Van Aer-
le), Valckx, De Jong en Heintze; Linskens
en Valckx; Vanenburg, Romario, Kieft en
Kalusha (71. Ellerman).
De Graafschap: Olyslager; Ten Hag, Tren-
telman, Kraay en Vreman; Matthaei (71.
Jansen) en Godee; Polak, Koolhof (76.
Leeuwerik), Hofstede en Van Kessel.
RKC - Groningen 0-0. Scheidsrechter: Van
der Ende. Toeschouwers: 2000.
RKC: Teeuwen;Hutten, Brands, Nascimen-
to (54. Joore) en Richardson; Beerens,
Maas. Van Hoogdalem en Van Hintum; Lu-
hukay (70. Eikenhout) en Peelen.
Groningen: Lodewijks; Boekweg, Zygman-
tovitsj, Holband en Wilson; OldeRiekerink,
Van Dijk en Bos; Van Duren, Zuurman (60.
Drent) en Huizingh.
Vitesse - Sparta 1-1 (0-0). 73. Van Arum 1-0;
89. Gerard de Nooijer 1-1. Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 11.500.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van den
Brom, Bos en Vermeulen; Laamers, Loef-
fen (73. Hilgers) en Eijer; Latuheru, Van
Arum en Cocu (84. Straal).
Sparta: Metgod; Veldman. Faber, Van der
Gaagen Snoei; Sandel, Van de Berg en Val-
ke; Vurens, Dennis de Nooijer en De Ge-
trouwe (6. Gerard de Nooijer).
Volendam - Twente 0-0. Scheidsrechter:
Luyten. Toeschouwers: 2.000.
Volendam: Zoetebier; Van Loon, Krom-
heer, Binken en Stuyt; Peters, Pastoor en
De Leeuw; Steur, Clayton (46. Kras) en
Berghuis.
Twente: De Koning; Van Halst, Trustfull,
Paus en Karnebeek (46. Mrkela): Gaasbeek,
Mulder, Numan en Kool; De Boer (65.
Schmidt) en Zwijnenberg.

EERSTE DIVISIE
Nacompetitie
Groep B
Excelsior - BW Den Bosch 0-2 (0-1). 38.
Derksen 0-1; 82. Laisina 0-2. Scheidsrech-
ter: Blankenstein. Toeschouwers: 3.000.
Excelsior: Van Ooijen; Taument, Ridder-
hof. Pronk en Andre van der Heuvel; Eer-
steling (83. Van der Meulen). Van Buren,
Van den Berg en Dumee; Videka (46. Oos-
terlee) en Devilee.
BW Den Bosch: Van Grinsven; Meulen-
dyk. Van der Looy, Van Eek en Goossens;
Broeken (76. Laisina), Brusselers, Gösgens
en Nijhuis (83. Netten); Van Schijndel en
Derksen.

topscorers
EREDIVISIE
Eindstand
1. Bergkamp (Ajax) 23; 2. Decheiver (RKC)
19; 3. Kieft (PSV) 19; 4. Mulder (Twente) 18;
5. Vurens (Sparta), Meijer (MVV) 14; 7. Pet-
tersson(Ajax), Meijer (Groningen), Boogers
(Fortuna Sittard) 13; 10. Ellerman (PSV),
Van der Laan (Den Haag), Kalusha (PSV),
Arnold (Roda JC) 12.
kaarten
Geel: Weerts (VVV), Adam en Van Oosten
(Den Haag), Paus en Kool (Twente), Van
der Meer en Liesdek (Utrecht).

buitenland
ENGELAND
Arsenal - Southampthon 5-1
Aston Villa - Coventry 2-0
Everton.-Chelsea 2-1
Leeds - Norwich . 1-0
Manchester United - Tottenham 3-1
Notts County - Luton 2-1
Oldham - Manchester City 2-5

Queen's Park Rangers - Crystal Palace 1-0
Sheffield Wednesday -Liverpool 0-0
West Ham - Nottingham Forest 3-0
Wimbledon - Sheffield United 3-0
Eindstand: Leeds 82; Manchester United
78; Sheffield Wednesday 75; Arsenal 72;
Manchester City 70; Liverpool 64; Aston
Villa 60; Nottingham Forest 57; Crystal Pa-
lace 57; Queen's Park Rangers 54; Sheffield
United 54; Everton 53; Wimbledon 53; Chel-
sea 53; Tottenham Hotspur 52; Southamp-
ton 52; Oldham 51; Norwich 45; Coventry
44; Luton 42; Notts County 40; West Ham
38.
Luton gedegradeerd.

ITALIE
AC Milan - Lazio Roma 2-0

Ascoli - Verona 1-1
Atalanta - Bari 2-1
Cremonese- Cagliari 0-1
Fiorentina - Torino 0-0
Foggia - Napoli 1-0
Genoa - Inter Milan 1-2
Juventus - Sampdoria 0-0
ASRoma - Parma 1-0
Stand: AC Milan 31-51; Juventus 31-45; Na-
poli 31-39; Torino 31-37; Parma 31-34; AS
Roma 31-34; Inter Milan 31-34; Sampdoria
31-33; Lazio Roma 31-32; Foggia 31-31; Ata-
lanta 31-31; Fiorentina 31-29; Genoa 31-29;
Cagliari 31-27; Bari 31-21; Verona 31-20;
Cremonese 31-17; Ascoli 31-14.

BELGIE
Club Luik - Waregem 0-0
Lierse - Charleroi 3-0
Anderlecht - Cercle Brugge 4-3
Antwerp - Gent 3-1
Lokeren - Beveren 0-1
Genk - Ekeren 0-4
Kortrijk - Standard Luik 1-1
Club Brugge - RWDM 3-1
Aalst - Mechelen 1-1
Stand: Club Brugge 31-48; Anderlecht
31-47; Standard Luik 31-43; Mechelen 31-40;
Antwerp 31-36; Gent 31-36; Lierse 31-34;
Ekeren 31-34; Cercle Brugge 31-33; RWDM
31-27; Waregem 31-27; Lokeren 31-26; Beve-
ren 31-25; Club Luik 31-25; Charleroi 31-24;
Genk 31-21; Kortrijk 31-19; Aalst 31-13.

FRANKRIJK
Caen - Toulouse 1-0
Cannes - Nancy 1-1
Lille - Marseille 0-1
Lyon - Le Havre 0-2
Metz - Lens 3-2
Monaco - Montpeliier l-1
Nimes - Sochaux 2-2
Paris St. Germain - Nantes 1-1
Rennes - Auxerre l-l
Toulon - St.Etienne 1-2
Eindstand: Marseille 58; Monaco 52; Paris
St. Germain 47; Auxerre 44; Caen 44; Mont-
peliier 42; Le Havre 42; Lens 39; Nantes 38;
St. Etienne 37; Toulouse 36; Metz 35; Lille
35; Toulon 32; Nimes 32; Lyon 31; Sochaux
31; Rennes 29; Cannes 28; Nancy 28.

DUITSLAND
Dortmund - Mönchengladbach 2-2
Dresden - Schalke 2-1
Köln - Rostock 3-1
Hamburg - Karlsruhe 0-1
Frankfurt - Duisburg 3-0
Stuttgarter Kickers - Stuttgart 1-3
München - Wattenscheid 5-2
Bochum - Düsseldorf 3-0
Kaiserslautern - Bremen 2-2
Nürnberg - Lverkusen 1-0.
Stand: Frankfurt 35-47; Stuttgart 35-47;
Dortmund 35-46; Leverkusen 35-41; Nürn-
berg 35-41; Kaiserslautern 35-40; Köln
35-39; Karlsruhe 35-37; Bremen 36-37; Mün-
chen 35-34; Mönchengladbach 35-32; Dres-
den 35-32; Hamburg 36-32; Bochum 35-31;
Schalke 35-30; Wattenscheid 35-29; Rostock
35-29; Stuttgarter Kickers 35-28; Duisburg
35-28; Düsseldorf 35-22.
Düsseldorf gedegradeerd.

" KEULEN - Op de eerste competi
tiedag in Duitsland heeft tennissei
Rob van Oppen met Schwarz Weiss
Keulen in de Oberliga met 5-4 var
Kerpen gewonnen. Met 3-6, 6-1, 6-1
klopte Van Oppen de Duitser Lars
Daehlinger. In het herendubbel
won hij met Frank Dieser met 6-4.
4-6, 6-1.

SPANJE
Barcelona - Burgos 1-1
Albacete - Mallorca 1-0
Coruna - Espanol 2-2
Logrones - Real Sociedad ■ 1-1
Real Madrid - Zaragoza 2-0
Gyon - Oviedo 1-0
Athletic Bilbao - Osasuna 2-1
Valladolid - Valencia 1-4
Cadiz - Tenerife 0-0
Sevilla - Atletico Madrid 0-1
Stand: Real Madrid 49; Atletico Madrid 46;
Barcelona 45; Valencia 40; Albacete 38;
Real Sociedad 35; Zaragoza 35; Burgos 34;
Sporting Gijon 34; Sevilla 33; Logrones 32;
Oviedo 30; Osasuna 29; Athletic Bilbao 29;
Tenerife 28; Espanol 27; Coruna 25; Valla-
dolid 23; Cadiz 23; Mallorca 22.

Noord-lerland
Bekerfinale
Linfield - Glenavon 1-2

toto/lotto
Lotto 18
Winnende getallen: 6-11-12-14-18-33.
Reservegetal: 21.
Cijferspel
3 540 5 9.
Toto 18
Juistekolom: 3-1-2-3-3-1-1-1-3-1-2-2.
Duitse lotto
Winnende getallen: 2-5-22-29-39-46.
Reservegetal: 38.
Spiel 77
2 8 7 7 17 8.
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-4-8-21-26-42.
Reservegetal: 23.
Joker
9 8 0 5 8 8 3.
(Onder voorbehoud).

DOOR FRANS DREISSEN Weijzen en Nijkamp nog ver verwijderd van olympische vorm

Tachtig mille per kanoseizoenMECHELEN - Tachtigduizend
gulden kost het om hetkanoduo
Mare Weijzen/Jan Dirk Nijkamp
een seizoen varende te houden.
Een bescheiden bedrag, wanneer
dat wordt afgezet tegen de ton-
nen die bijvoorbeeld de Span-
jaarden en Amerikanen dit jaar
investeren. Tachtig mille en vele
honderden trainingsuren zyn
volgens trainer Piet Bogie dan
ook lang geen garantie voor een
olympische medaille. „Integen-
deel. Een vijfde plaats tijdens de
Spelen acht ik het hoogst haal-
bare voor Weijzen en Nijkamp".
De ouverture van het wedstrijd-
seizoen op de baan van Meche-
len maakte echter duidelijk dat
zelfs die eventuele vijfde plaats
nog ver weg is voor het kanoduo.
In het onderonsje van de wereld-

top peddelden Weijzen en stuur-
man Nijkamp naar een zeer
bescheiden achtste plaats in de
halve finale 1000 meter. Op de
explosievere 500 meter kwam
het duo niet eens door de her-
kansingen. „Het is allemaal niet
om over naar huis te schrijven,
maar het seizoen is dan ook on-
langs pas begonnen. Dit was
slechts een test", reageerde Weij-
zen laconiek. De part-time ver-
warmingsmonteur toonde zich
zelfs optimistisch. „We zijn een
seconde sneller dan afgelopen
jaar in dezelfde periode".

Piet Bogie, de succescoach ach-
ter het voormalige koppel
Derckx/Cox, zou het duo Wey-
zen/Nijkamp aan een olympische
plak kunnen helpen. „Als ik het
tweetal vijf dagen per week zou
kunnen begeleiden. En als ik
Weijzen/Nijkamp aan allerlei me-
dische tests zou kunnen laten
onderwerpen. Maar het geld ont-
breekt om die tests te laten doen.
Om de trainingen wetenschappe-
lijker aan te pakken. Om meer
rendement uit de trainingen te
halen".
Gebrek aan financiën. Het is niet

nieuw. Zeker niet bij een armlas-
tige organisatie als de kanobond.
Kanoën is nu eenmaal geen kijk-
of mediasport. En daarom laten
ook de sponsors het afweten.
„Wekenlang ben ik op zoek naar
een kledingsponsors, maar nie-
mand die geïnteresseerd is",
jammert Maastrichtenaar Mare
Weyzen. Zijn enthousiasme in de
boot is er echter niet minder om.
„Ik vind het leuk en heb er ple-
zier in. We moeten het met be-
scheiden middelen doen. Het is
nu eenmaal niet anders".

De olympische basis is gelegd.
Via veel duurwerk en krachttrai-
ning. „Nu moet er vooral aan de
snelheid worden gewerkt", zegt
Weyzen, die in de kanoregatta's
van Amsterdam en Parijs zyn
ware kracht wil testen. Trainer
Bogie heeft een patent op het
pieken tijdens grote evenemen-
ten. Zo won hij brons met Annie-
miek Derckx tijdens de Spelen
van '84 en behaalde hij opnieuw
brons met Derckx en Cox in
Seoel. „Ook met Weijzen en Ny-
kamp ga ik pieken. De opzet van

de trainingen is in principe ge-
lijk aan dievan Derckx/Cox. Qua
klassering zijn we bescheidener.
Met Derckx en Cox ging ik voor
goud. By gebrek aan geld moet
ik met Weijzen/Nijkamp onder
normale omstandigheden tevre-
den zijn met een vijfde/zesde
plaats".
Kanoën blijft een pure amateur-
sport. „Je verdient er niks mee.
Je moet alleen investeren".
Twaalf trainingen per week, het
hele jaar door. Nijkamp, de mi-
lieukundig ingenieur uit Deven-
ter, moet vanwege de olympi-

sche voorbereiding onbetaald
verlof nemen. Weijzen heeft in
verband met Barcelona geen
vaste baan kunnen accepteren.
Vier jaar investeren, afzien en
veel trainen voor twee olympi-
sche wedstrijdjes (K 2500 en
1000 meter). „Soms vraag jeje af,
waar ben je mee bezig. Maar ik
heb er alles voor over om erby te
mogen zijn tijdens de Olympi-
sche Spelen. Ook al is de absolu-
te top niet bereikbaar, ik ben al
dik tevreden wanneer we de fi-
nale halen", besluit Mare Wey-
zen.

Ahnemarie Wood-Cox haalde
tweemaal de finale. De tegen-
woordig voor Australische va-
rende Wood-Cox eindigde even-
wel tweemaal in het achterveld-
Zij bereidt zich in Mechelen voor
op de Bosbaanregatta in Amster-
dam.

Ed Schoens
kampioen
bandstoten

Van onze corresponent

MAASTRICHT - Na een enerve-
rende finale werd de Maastricht-
er Ed Schoens nationaal kam-
pioen bandstoten klein.- De bil-
jarter verspeelde in de voorlaat-
ste partij bijna zijn titelkansen
doorvan de Fries Veilinga te ver-
liezen. In de laatste, beslissende
partij tegen de uit Tiel afkomsti-
ge Sanay zette hij de zaken weer
recht in een slopende finale. Met
een verschil van twee carambole
ontfermde hij zich over de titel.

Schoens begon weinig overtui-
gend in De Burght in Maastricht.
Tegen De Wijs incasseerde hy in

de openingspartij al een neder-
laag. Schoens: „Die man stootte
daar eventjes een serie van ne-
gen caramboles uit zijn pols.
Daarbij kwam nog dat het bij mij
niet zo optimaal liep. Enkele bal-
len bleven 'hangen', waardoor ik
enkele caramboles verspeelde.

Het geluk liet mij een beetje in
de steek."

Schoens, die door zijn hoog
moyenne reeds zeker was van
promotie, wilde de overstap naar
de derde klasse met een titel be-
kronen. In de zaterdagpartijen
maakte hij dan ook geen enkele
fout. Nadat de vijfde ronde ach-
ter de rug was leidde hij de titel-
dans met een punt voorsprong
om Sanay. Die voorsprong gaf
hij gisteren niet meer uit han-
den.

Eindstand: 1. Ed Schoens; 2. De
Wijs; 3. Veilinga; 4. Carol; 5. Sa-
nay; 6. Duyvis; 7. Van Loon; 8.
Schuurhuis.

sport

scorebord
eredivisie

RKC - Groningen 0-0
VW-Den Haag 2-1
SW/Dordrecht '90 - Ajax 0-5
Vitesse - Sparta 1-1
Volendam - Twente 0-0
Feyenoord - Fortuna Sittard 3-0
MW-Utrecht 3-1
PSV - De Graafschap 5-0
Roda JC - Willem II 0-0
De Graafschap degradeert. Den Haag
speelt promotie/degradatiewedstrijd te-
gen verliezer finale nacompetitie.
Zondag
KNVB-beker, finale
Feyenoord - Roda JC

PSV 34 25 8 158 82-24.
Ajax 34 25 5 455 83-24
Feyenoord 34 20 9 549 54-19
Vitesse 34 15 10 940 47-33
Groningen 34 14 11 939 44-37
Twente 34 13 9 12 35 53-49
MW 34 1113 10 35 42-44
Sparta 34 11 13 10 35 50-53
Roda JC 34 12 11 11 35 41-45
RKC 34 10 14 10 34 50-49
Utrecht 34 9 15 10 33 37-39
Willem II 34 11 9 14 31 44-45
Volendam 34 10 8 16 28 34-50
Fortuna Sittard 34 7 11 16 25 36-50
SW/Dordrecht 34 9 7 18 25 38-64
Den Haag 34 6 10 18 22 35-63
De Graafschap 34 6 9 19 2129-59
WV 34 3 625 12 32-84
De Graafschap en VW gedegradeerd.

Wind spelbreker in halve marathon van Geleen

Vermeule klasse apart
van onze correspondent

MICHEL FRANSSEN

GELEEN - John Vermeule heeft ge-
heel volgens de prognoses de halve
marathon van Geleen gewonnen.
Zijn belangrijkste concurrenten,
Michel de Maat en Jan van Rijtho-
ven, hadden zich vooraf by een zege
van de Zeeuw neergelegd. „Van
Rijthovenn en ik zijn aan elkaar ge-
waagd, maar Vermeule is voor ons
meestal te sterk", legde Michel de
Maat na afloop uit.

Geen van de leden van de nationale

marathonselectie had zin om vanaf
het begin te gaan jagen op een per-
soonlijke toptijd. „Ik ben van de
week vader geworden, en De Maat
en Van Rijthoven lopen over drie
weken de Westland-marathon.
Scherpe tijden zaten er door de
wind toch niet in", zei Vermeule na
de huldiging.

Het aanvangstempo van het drietal
was voor de andere 130 lopers nog
veel te hoog. Alleen Wil Pepels
werd in de kopgroep geduld. Toen
Vermeule op het twaalf kilometer-
punt een plaagstoot uitdeelde,

moest ook de Caesaratleet het selec-
te trio laten gaan.

De beslissing viel vier kilometer la-
ter. Vermeule: „Pepels dreigde
weer terug te komen, omdat wij de
teugels weer lieten vieren. Met alle
respect voor hem, was het niet mijn
bedoeling het op een eindsprint te
laten aankomen. Ik wilde vandaag
alléén naar de finish".
Gerrie Timmermans won bij de da-
mes met drie minuten voorsprong
op Unitasatlete Desiree Heijnen en
vijfop Pat Hameleers van AV'34.
Nico Hamers, die momenteel met
Cor Lambregts en Marco Gielen de
toon aangeeft in Limburg, won een
stratenloop in Veldrop. Hamers liep
de tien kilometer in 29.28.

" De start van de halve marathon van Geleen. De loop werd een prooi voor de Zeeuw John
Vermeule. Foto: ERMINDO ARMINO

Agassi laat
weer van

zich horen
ATLANTA - Voor het eerst sinds
maanden heeft Andre Agassi weer
in positieve zin iets van zich laten
horen. De Amerikaan, de laatste tijd
bekender van kleurrijke kledij dan
van klinkende resultaten, zegevier-
de in Atlanta. De nummer zestien
van de wereldranglijst versloeg zijn
landgenoot Pete Sampras. In twee
sets was de finale beslist: 7-5, 6-4.
Op weg naar deeindstrijd was Jac-
co Eltingh terzijde geschoven.
Agassi voorkwam dat de Nederlan-
der tot de laatste vier doordrong.

Steffi Graf hoeft, zeker in Hamburg,
niemand te vrezen. Op Rothen-
baum was niemand in staat de
nummer twee van de wereldrang-
lijst te bedreigen. Dat gold zowel
voor de single, als het dubbelspel,
met de Australische Rennae
Stubbs. Daardoor werd in het dub-
belspel Manon Bollegraf de kans op
een toernooizege ontnomen. *
Graf boekte ten koste van Arantxa
Sanchez-Vicario haar 63e toernooi-
zege. Het was de zesde achtereen-
volgende triomf voor de Duitse (7-6,
6-2).

In München kwam het wel een tot
een Nederlandse overwinning in
het dubbelspel. Aan de zijde van de
Australiër Adams was Menno Oos-
ting in de finale sterker dan het
Oostenryks/Tsjechoslowaakse kop-
pel Limberger/Zdrazila: 3-6, 7-5, 6-3.

Ron Zwerver: ’Hij moet er weer één team van maken’

Oranje mist Selinger
Van onze verslaggever

KARLSRUHE - Het Nederlands volleybalteam wacht m<
smart op de komst van Arie Selinger. De interim-bondscoacl
die donderdag op Schiphol arriveert, moet de onrust wegn'^
men die er in de nationale ploeg heerst. Na de matige oefe^reeks tegen Joegoslavië (2-2) en de eerste (succesvolle, mr
kleurloze) World League-dubbel tegen Duitsland (3-0 en 3-1)*
niemand er echt gerust op dat plaatsing voor de Zomerspel^
in Barcelona op het pré-olympisch toernooi in Rotterda^(10-17 mei) in de huidige vorm zonder slag of stoot bereikt 7f
worden.

Ron Zwerver zocht zelfs contact
met Japan om zichzelf moed te la-
ten inpraten door de grondlegger
van het wankelende volleybalinsti-
tuut. „Ik was bly die vertrouwde
stem weer te horen", klonk het ont-
wapenend uit de mond van de ster-
speler van Oranje. „Hij heeft me
gerust kunnen stellen. Niettemin
zal ik blij zijn als hy zich bij het
team heeft gevoegd. Arie weet pre-
cies wat we moeten doen. Hy is de
beste coach die ik ken. Hem hoefje
niet te sturen, hij stuurt ons. Hy is
de leider en zon man ontbreekt op

dit moment. Hij moet er weer éC
team van maken".
Het raamwerk staat vast, de verft
ning moet nog plaatsvinden. *Nederlandse volleybalploeg staf*
de World League in Karlsruhe fll
twee duidelijke(3-0 en 3-1) overWjj
ningen op Duitsland. Twee W%
strijden die nauwelijks overe*
komsten hadden. De eerste w&
vrijdagavond eenvoudig gewoniw
in drie sets, zestien uur later bod»
de Duitsers energieker tegenspC
Wat in de uitslag (15-9 12-15 15-l3f
15-10) terug te vinden is. ]

" Martin Teffer pro-
beert tevergeefs het
Duitse blok te doorbo-
ren. Foto: EPA

Ben Johnson
blijft sukkelen
KINGSTON - Ben Johnsjj
sukkelt voort op de sprint. ~K
Canadees, tijdens de Spelen v*
Seoel betrapt en veroordeeld rgens dopinggebruik, scoo'
sinds zijn rentree op de atletiek
banen matige tijden. Bij intern
tionale wedstrijden in zijn l_boorteland Jamaica kwam B«i
Johnson niet verder dan een z#;
de plaats. Zijn tijd, 10.39 secoj
den op de 100 meter, was niet OR
over naar huis te schrijven. W
zege ging naar de plaatselijke ft
voriet Raymond Stewart (10.1^1
Tweede werd John Drummoi'j
(VSt, 10,12), derde John M»"
(Jam, 10,24).

Goormachtigh
gooit B-limiet
DEN HAAG - Jacqueline Go<t
machtigh en junior Chris Tal*
minga (Haag Atletiek) hebben o
Ter Specke-bokalen in Lisse veloverd. De Rotterdamse GoO'
machtigh kreeg de trofee vo*>
haar worp van 59,40 meter n>'
de discus (tevens B-limiet vo<>
Barcelona). Een worp van 61.";
meter of meer opent voor ha^
de weg naar het Olympisch atl*
tiektoernooi. Chris Tammiw
evenaarde het nationale recoij
polsstokhoogspringen vo^
juniorenmet 5.10 meter..

Sybesma opnieuw
Europees kampioen
MADRID - Voor de derde ad1
tereenvolgende keer heeft Th*
Sybesma het Europees kaf
pioenschap run-bike-run v«'
overd. Mark Koks (vijfde do°
maagkramp) raakte in Madri'
zijn titel kwijt aan de Brit Spe'
eer Smith. Sybesma blijkt n^
steeds een klasse apart. De co
currentie sluipt naderbij, m^werd in de beslissende fase to*-1
op afstand gezet. Dat gebeurd'
in het afsluitendetraject van df>'
en een halve kilometer dat jj
voet diende te worden afgelegd
Een tempoversnelling in een V&1
de Madrileens stadsparken Wa
teveel voor de Duitse Simoi1'
Mortier.

Herstel Van Horne
Van onze tenniscorrespondent

HEERLEN - Van Home heeft het
roer omgegooid. Na de twee grote
nederlagen wonnen de Weertenaren
de derde wedstrijd tegen Pellikaan
Tennis in Goirle met 6-2. Na de en-
kelspelen stond het al verrassend
2-2. Martijn John Voorbraak en Pas-
ealle Druyts wonnen hun singles.
Evelyne Dullens van Pellikaan was
met 6-2, 6-4 sterker dan Marinka
Bartels. In de dubbels maakte het
team van coach Hill Beekman zyn
naam weer eens waar. Alle vier de
partijen schreven ze op hun naam
zodat de eindstand 6-2 in Weerts
voordeel op het scorebord kwam.
Het MaastrichtseReady dat de com-
petitie zo overtuigend in dezelfde
afdeling was gestart, kwam tegen
Joy Mozaiek op een dieptepunt.
Geen enkele partij werd in winst
omgezet. De Maastrichtse aanwinst
Stephanie Gomperts was niet van
de party, maar werd verdienstelijk
vervangen door Eugenie Curfs. Pas-
cal Savelkoul, de eerste zondagen
nog goed voor winstpunten, maakte
er niets van. Coach John van Heek:
„Savelkoul is duidelijk onder de
maat gebleven. In de singles nam
hij steeds een voorsprong om ver-
volgens zes games op rij te verlie-
zen. Mogelyk dat hij niet tegen de
druk kan".

Dankzy Armand Custers haal'
GTR/NIP weer een 4-4 gelijkspeltf
gen Zuiderpark 3. In de herencoif
petitie heeft Nieuwenhagen tege
Boemerang weer een 3-3 gelijksp
gehaald.

Ranglijst: le klasse: afd 1: 1 Halfweg W
Joy Mozaiek 15; 3 Leimonias 13;4 PellikSJTennis, Strokel, Ready 10; 7 van Hor*
Zuiderpark 9; afd 2: 1 ZLTB 18; 2 Zuid?
park 14; 3 Warande 12;4 ALTA, Popeye"
11; 6 GTR/NIP, Hillegom, Bosheim 10; "j
ren: le klasse: afd 2: 1 Krimpen 13; 2 H»
weg. Boemerang, ALTA 12; 5 Nieuwen!"1
gen 10; 6 Ray Prickers 7; 7 Pettelaer 5;
Overwaard 1.
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Ploeg kan volgende week in Napels
twaalfde kampioenstitel pakken

AC Milan: nog
één puntje
- Tachtigduizend

°eschouwers in San Siro na-
en gisteren al een voorschot°P de twaalfde landstitel. Devermoeide helden boekten

lSofen. verdiende 2-0-zege op het
pjastige Lazio, terwijl Juventusv#nuiS tegen Sampdoria niet

kwam dan 0-0.

rt\^n Genuese overwinning bij Ju-
g'_i us ' waardoor AC Milan kam-

Be_ruen was geworden, had waar-
ze£_. y k het draaiboek voor een"ofep^P6ll26 viering in de war ge-
o£chopt. Volgende week kan dejoodzwarte ploeg bij Napoli de■. n op het werk zetten. De rancu-
lwj

C over de verspeelde titel van twee
_d T geleden is nog altijd zo groot,

jgi^1 Berluseoni en de zijnen maar algraag aan de voet van de Vesu-
j?Us de hoofdprijs binnenhalen.
f aarna zal het propaganda-appa-
J?at van de multi-ondernemer voor. * rest zorgen. Uit eigen enquêtes
ujkt de tv-tycoon nu al de meest, f diefde man van het schiereiland

>_) 's.

.^uud Gullit zal er in Napels waar-schijnlijk ook bij zijn. „Ik maak al-
dtU. 1 miJn rentree wanneer ik voel

lè b» ..'k voor honderd procent fit
ii _fn ' Uet de aanvaller trainer Capel->p Weten.

' _«te ilan i; in de competitie nog
W yo

eds zonder nederlaag. Tegen La-

■ .
_
/am die status niet in gevaar.

'"thn m»nuten bracht Massaro de
van'S_loeg aan de leiding- Marco
hejft gasten verliet in de tweede
4(- het veld. 2ijn vervangerFuser
lwende voor 2-0, zes minuten voor

1 de nlnde-Vier minuten later moest
fode _.ltse international Doll met de

:lf w?kaart het veld verlaten. Op de
volgde Jean-Pierre Papin

,j. l°ekomstige ploeggenoten.
_f

Gelijkspel Cruijff
'%h*\CELONA - Met nog vijf wed-
%n"en te gaan wordt het steeds
„%TlarschiJnlijker, dat Barcelona
%de p landstitel prolongeert. Een in
. standtSte helft opgelopen 0-1 achter-
-4 slecht en Burg°s kon na dePauze\t den met zeer grote moeite wor-
j,de jy.eggewerkt, maar verder dan„ cic p 'Ukmaker van Amor kwamen

_s laar anen niet- Real Madrid won

~ 2ara egen thuis met 2"° van Real. ige clvb> die een nieuw lands-. i!oenschap van Real Madrid
C, .an voorkomen, lykt stadge-
letiCo ÜCO de Madrid te z«n- At"
bij <> Won de moeilijke uitwedstrijd
t\itr Vllla met 0-1 door een goalvan

Erankfurtfeilloos
v Oo_ FURT - Drie speeldagen
j r̂ het einde van het Bundesliga-
tV a 's„er geen licht tussen Eintracht
Mc___ en Vfb Stuttgart. De ko-
.as rs maakten geen fouten, al

scu wat Eintracht de 30.000 toe-
V>U_Vers in het Waldstadion tegen
bUrpadat'ekandidaat MSV Duis-
bi(__L \oorschotelde niet van kam-"loenskaliber|J

Cht won met 3_o' Stuttgart
l- de derby met de plaatsge-

h V,Klckers tot een goed einde:
blint a Dortmund raakte een

achter°P °ij de twee voor-
stel e kandidaten voor de Duitse
s . \

°or een gelijkspel met Borus-
vo] . önchengladbach. De achter-'gingsrace eindigde by 2-2. In de

laatste minuut maakte uitblinker
Zore voor Dortmund gelijk.

Anderlecht ontsnapt
BRUSSEL - Anderlecht is in Bel-
gië ontsnapt aan puntverlies. De
kampioen stond tegen Cerkle Brug-
ge lang met 0-3 achter, maar won
toch: 4-3. Club Brugge blijft leider.
RWDM werd verslagen, 3-1. Twee
andere topploegen maakten wel
fouten. KV Mechelen speelde gelijk
bij het al gedegradeerde Eendracht
Aalst, 1-1. Vrydag kwam Standard
Luik niet verder dan 1-1 tegen het
laaggeklasseerdeKV Kortryk, 1-1.
Anderlecht, zonder de geschorste
Bosman, leek af te gaan tegen Cerc-
le Brugge. Bij rust bedroeg de ach-
terstand 0-2, door treffers van Ab-
dellah en Karacic. In de 53ste
minuut leek de strijd in het Astrid-
park beslist. De Buyser maakte 3-0
voor de tweede ploeg van Brugge.
Daarna begon Anderlecht toch te
voetballen. Versavel verkleinde de
achterstand, Oliveira miste een
strafschop, Lamptey maakte 2-3,
Degryse zorgde voor de gelijkma-
ker:^. In de 74ste minuut zorgde de
Belgische international van Brazi-liaansekom-af Oliveira voor 4-3, na
een prachtige pass van Walem. An-derlecht houdt achterstand van een
punt op Club Brugge

Leeds degelijk
LONDEN - Leeds United heeft devonge week behaalde Engelse titelzaterdag op gepaste wyze gevierd
m _.. 6on °venvinning op Norwich(1-0). Rod Wallace zorgde voor het
enige doelpunt. Het behalen van hetkampioenschap ging gepaard meteen lange reeks festiviteiten. Hoog-tepunt was wel de ontvangst op El-land Road met veel drank en nogmeer vuurwerk. Ondanks de feeste-lijkheiden oogde Leeds fris.
De Franse aanvaller Eric Cantona,
die het feest niet had meegevierd envoor de wedstrijd een contract voordrie jaar tekende, was in de aan-vangsfase twee keer dicht by' eendoelpunt. Cantona werd voor driemiljoen gulden overgenonmen vanNimes.
Op de eindlijst heeft Leeds eenvoorsprong van vier punten opManchester United. Luton, NottsCounty en West Ham degraderen.

" Burgos-speler Alejandro in duel met Barcelona's 'zorgen-
kind' Stoichkov, die niet goed overweg kan met Johan Cruijff.

Foto: EPA

sport

VVV in een macabere sfeer naar derde overwinning

Afscheid in stijl
Van onze correspondent

m< HENK HAFMANS

rnivENLO — „Degraderen is een beetje doodgaan". Die zin-
fei^Preuk was van toepassing op het slotduel van VW in de ere-
ja^'visie. In de macabere entourage van een leeg stadion waarin
Dr!' vocale ondersteuning van de tribuneklanten had moeten
;^

j_
maken voor een sinister geblafvan enkele politiehon-

lai£er. mochten de Venlonaren voor de derde maal dit seizoenzJ"et zoet van een overwinningproeven.

_ani Babangida pikte op eigen■ _lpeelhelft een uitworp van John"toox op en ontmoette op weg naar
er__H Haa6se doel twee obstakels:

j*awin Purvis en doelman Rene
ai., tü 1' SoePel en op volle snelheid

ontdeed hij zich van dit duo: 1-0.
Vanderbroeck die door Roda

>"*- zo goed als zeker weer wordt op-
.cc^eeist' onderstreepte zijn goede
vCd°rm van de laatste weken en zorg-
i"(o u °0r de tweede Venlose treffer.
jd^lf i J m°cht vanuit de middencir-
s. __ iecht toe-rech* aan op hetHaag-
-37« doel afstormen: 2-0.

£*n tikkeltje tegen de veldverhou-
vn

g_ln' want FC Den Haae hadoordien eigenlijk minimaal twee

e|*«r moeten scoren. Doelman John
werkte aan die opzet niet meep pareerde inzetten van Grunholz

WV-FC Den Haag 2-1 (2-0). 19. Baban-
gida 1-0; 38. Vanderbroeck 2-0; 48. Patti-
nama 2-1. Toeschouwers: 0. Scheids-
rechter: Schuurmans. Gele kaarten:
Weerts (VW); Adam, Van Oosten (FC
Den Haag).
VW: Roox, Spee, Weerts, Verberne,
Janfada, Smits, Vanderbroeck, Orie,
Babangida, Haan (80. Graef), Venetiaan
(84. Van Leenders).
FC Den Haag: Stam, Schellevis, Purvis
(59. Post), Adam, Van Oosten, Abben-
huis, Otto, Grunholz (46. Pattinama),
Van Eykeren, Houtman, Hermes.

en Van Eykeren. Verder dan een
doeltreffende schuiver van Pattina-
ma kwamen de bezoekers niet
meer. FC Den Haag moet nu een
maand wachten vooraleer het weer
in actie mag komen. Op 3 en 8 juni
speelt de nummer 16 van de eredivi-
sietegen de verliezende finalist van
de nacompetitie.

Juichen verbodenVENLO - Zelfs juichen moch-
ten ze niet, de bestuursleden die
met enkele (geblesseerde) spe-
lers op de hoofdtribune hadden
mogen plaatsnemen. Meteen na
de openingstreffer van Babangi-
da verschenen politieagenten op
de eerste tribune. ledereen, in-
clusief de persvertegenwoordi-
gers moest zich legitimeren.
Bondscoach Nol de Ruiter (Tk

heb alleen een doos sigaren bij
me') werd van zijn plaats ge-
stuurd. Wat bleek het geval? Het
gejuich van het beperkte aantal
uitverkorenen op de tribune
werkte 'contra-productief op de
personen die zich op het par-
keerplein bevonden, aldus de
politiecommissaris Ronald Boe-

lens. Later werd deze maatregel
teruggedraaid op bevel van bur-
gemeester Van Graafeiland.
Manager Teeuwen: „De be-
stuursleden mochten terugkeren
maar ik niet, want ik ben geen
bestuurslid." Spelers als Rutten,
Verbeek en Polman en de dames
van de spelers verkozen daarna
de intimiteit van het spelersho-
me.

Bevredigende rentree Feyenoorder De Wolf

Fortuna kansloos
ROTTERDAM - Met een aardige
wedstrijd tegen Fortuna heeftFeye-
noord zich zondag voor eigen pu-
bliek warm gedraaid voor de beker-
finale, volgende week op hetzelfde
veld tegen Roda JC. Tegen de Lim-
burgers uit Sittard werd het al vast
3-0.
Fortuna, sinds kort zeker van nog
een jaar eredivisie, speelde in de
Kuip open voetbal. Feyenoord
kreeg daardoor veel kansen. Een
doelpuntenfestivalwas mogelijk ge-
weest. Niet altijd echter waren de
Rotterdammers gelukkig in de af-
werking. Bijvoorbeeld Damaschin
schoot twee keer op de paal.

Toch was er vooral goed nieuws
zondag voor de nummer drie van
Nederland. De Wolf maakte een be-
vredigende rentree na enkele we-
ken geleden zy'n enkelbanden te
hebben gescheurd. Sabau hervat
maandag de training en is tegen Ro-
da mogelijk inzetbaar. Blinker daar-

entegen viel uit met een spierbles-
sure. De ernst daarvan zal vandaag
nader worden onderzocht.
Damaschin opende zondag na ne-
gen minuten de score. Blinker zorg-
de nog voor rust voor het tweede
doelpunt. Taument bepaalde' na de
hervatting de eindstand op 3-0.

FEYENOORD - FORTUNA 3-0 (2-0). 9.
Damaschin 1-0, 36. Blinker 2-0, 55. Tau-
ment 3-0. Scheidsrechter: Van Riel.
Toeschouwers: 10.041.
Feyenoord: De Goey; Fraser, De Wolf
(71. Troost), Metgod en Heus; Bosz,
Scholten en Witschge; Taument, Dama-
schin (77. Griga) en Blinker.
Fortuna Sittard: Hesp; Maessen, Sa-
muel (38. Paul Janssen) en Deckers;
Szalma, Mordang en Barmentloo; An-
ton Jansen (71. Losade), Driessen en
Boogers.

" John de 'boze' Wolf neemt
Marco Boogers in een niet alle-
daagse wurggreep.

Foto: COR VOS

Vitesse verzekerd van deelname aan Uefacuptoernooi

Ajax leeft zich uit
DEN HAAG - Vitesse heeft zich
verzekerd van het spelen van Euro-
pees voetbal in het volgende sei-
zoen, De Graafschap is definitief
gedegradeerd naar de eerste divisie.
Dat waren de beslissingen, die vie-
len op de laatste speeldag.

Ajax heeft de laatste competitie-
wedstrijd benut om nog eens flink
uit te halen. Het arme SVV/Dor-
drecht '90 kwam er met de 5-0 eind-
stand zelfs genadig af. Het was niet-
temin de grootste zege voor de
Amsterdammers dit seizoen in een
uitwedstrijd.
SVV/Dordrecht, al blij dat vorige
week het eredivisieschap kon wor-
den veiliggesteld, bood aan de
Krommedijk weinig tegenstand.
Ajax, zonder de geblesseerden
Kreek en Roy, die overigens de re-
turn van de finale van de UEFA-
beker tegen AC Torino niet in ge-
vaar zien komen, kon zich daardoor
uitleven. SVV/Dordrecht verleende
de Amsterdammers alle medewer-
king. Tekenend was het eigen doel-
punt van doelman Hiele, dieop weg
terug naar zijn doel, een inzet van
Pettersson tot een treffer promo-

veerde. Van Loen, in de basis in
plaats van de geblesseerdeRoy, was
de produktiefste met twee doelpun-
ten.

PSV had meer dan voldoende gege-
ten. Van het dessert, de laatste wed-
strijd tegen De Graafschap, is spaar-
zaam gebruikt gemaakt. Na een
paar happen vond de landskam-
pioen het eigenlijk wel voldoende.
Zijns ondanks groeide de ruststand
van 2-0 uit tot 5-0, omdat De Graaf-
schap zich na het eerste kwartier al
gedegradeerd wist.
De Doetinchemmers, ten onrechte
uitgaand van Haagse punten in
Venlo, speelden op winst, man te-
gen man in de verdediging, vier
aanvallers voorin. Tenminste in de
beginopstelling. „Wij moesten wel",
verdedigde Kistemaker zich. „Pro-
beren te winnen, hoewel wij wisten
dat PSV aanzienlijk meer kwaliteit
heeft. Als je met zijn allen voor de
pot gaathangen, vliegen er toch ook
een paar in."

De eerste vloog er al vlug in. Door
de gretige Vanenburg, die zich
graag door Valckx en Romario in
stelling had laten brengen. Gerets
maakte er nog in het eerste kwartier
2-0 van. Romario liet Vanenburg,
vlak na rust ook de derde treffer
maken en ging daarna zelf op zoek
naar zijn doelpuntje. Dat lukte niet
omdat hy zich zelden in vrije positie
aanbood en een enkelekeer niet ge-
lukkig was. Kieft en Ellerman te-
kenden tenslotte voor de doelpun-
ten, die ten onrechte de suggestie
wekten van opmerkelijke kwali-
teitsvoetbal van PSV.

Het enige dat er nog te verdienen
viel was een Europees ticket. FC
Groningen maakte nog kans om Vi-
tesse te achterhalen. De 0-0 bij RKC
leverde echter niets op. DeArnhem-
se ploeg bleef op de vierde plaats,
door thuis tegen Sparta het laatst
benodigde punt binnen te halen,
1-1. FC Groningen heeft nu de hoopop Feyenoord gevestigd. Als de

Rotterdammer op 10 mei de beker-finale tegen Roda JC winnen, isvoor FC Groningen alsnog een Eu-
ropees avontuur weggelegd.

Vitesse veroverde voor ruim 11.000
toeschouwers het ene punt dat nog
nodig was om Europa in te gaan.
Van Arum zette de Arnhemmers
pas ver in de tweede helft op voor-
sprong. Invaller Gerard de Nooijer
maakte op de valreep nog gelyk
ook. Dat deerde Vitesse nauwelijks.

" TrainerBert Jacobs op
de schoudersvan Van der
Gouw en Van den Brom.
Vitesse veroverde een
plaatsje in het Uefacup-
toernooi. Foto: ANF

Justitie liegt
volgens RKC in
fraude-affaire

WAALWIJK - Jenne Harder
zegt het met overtuiging: „Ben-
der kletst uit zijn nek". De voor-
zitter van RKC beweert dus dat
pers-officier mr. Bender liegt.
RKC heeft niet voor 2,1 miljoen
gefraudeerd en van een schik-
king is geen sprake.

De zwart-geld affaire bij de
Rooms Katholieke Combinatie
wordt er niet helderder op. Afge-
lopen weekeinde zette mr. Ben-

der namens de officier van justi-
tie in Den Bosch de zaken nog
eens op een rij: „Het is gebleken
dat er door de club en door
privé-personen strafbare feiten
zijn gepleegd. In totaal is door
RKC voor 2,1 miyoen gefrau-
deerd. Aan de club is een trans-
actie aangeboden, maar die is tot
op de dag van vandaag niet geëf-
fectueerd. Dus komt de zaak in
het najaar voor de meervoudige
strafkamer".

Justitie heeft twee voorwaarden
gesteld aan de schikking. Ben-
der: „De club moet schuld be-
kennen en er moet een regeling
worden getroffen met de belas-
ting en de bedrijfsvereniging.
Want die 2,1 miyoen moeten na-
tuurlijk alsnog worden betaald.
Daarbuiten kan de club vervol-
ging voorkomen door 200.000
gulden te betalen. Maar dat laat
onverlet dat straks ook indivi-
duele personen worden vervolgd
in dezezaak".
JenneHarder bestreed diefeiten
gisteren. „Er is geen schikking
en ik ben het niet eens met dat
bedrag van 2,1 miljoen. Ik ben
ook aan het rekenen geslagen,
maar ik kom op een heel ander
bedrag uit. Volgende week is er
drie-partijenoverleg, met de be-
lasting en de bedrijfsvereniging.
Dan wil ik eerst wel eens over-
tuigd wordenvan onze schuld en'
van het juiste bedrag. Vervol-
gens kunnen we dan gaan onder-
handelen over betaling".

Rob McDonald
trainer Emmen
VEENDAM - Rob McDonald
zal het komende seizoen niet
meer voetballen. Zijn werkgever,
de eerste-divisfeclub Veendam,
heeft met succes een ontslagver-
gunning aangevraagd (wegens
een sanering). Daarmee komt het
eind aan een loopbaan van een
journeyman. De 33-jarige Brit
wordt jeugdtrainer bij Emmen,
zijn dertiende werkgever in het
voetbal.

Gerets lid van
verdienste PSV
EINDHOVEN - Eric Gerets
heeft als, bijna 38-jarige, basis-
speler afscheid mogen nemen
van PSV. Hij heeft zelfs mogen
scoren, van de strafschopstip om
zijn laatste wedstrijd iets meer
glans te geven. PSV voelt zich
verplicht ten opzichte van de
Belg, die de laatste zes kam-
pioenschappen heeft meege-
maakt. Voorzitter Jacques Ruts
maakte bekend dat de verdedi-
ger op de volgende algemene
ledenvergadering benoemd zal
worden tot lid van verdienste.
„Wij nemen afscheid van één
van de grootste spelersuit de ge-
schiedenisvan PSV. Zijn inzet is
geweldig geweest, hij heeft de
club met een ongekende toewij-
ding gediend." Gerets gaat op 29
juni aan de slag als trainer bij
Club Luik.

Medisch team
voor Lineker jr
TOKIO - De Japanse club waar-
bij Gary Lineker volgend sei-
zoen gaat spelen, heeft een spe-
ciaal medisch team opgericht om
de zoon van de topscorer te be-
handelen. Lineker jr. lijdt aan
leukemie. Voorzitter Nishigaki
van de betreffende vereniging
verklaarde er alles aan te willen
doen om Lineker zo goed moge-
lijk te laten spelen. „Het me-
disch team bestaat uit vijf men-
sen. Lineker kan zich gerust op
het voetballen concentreren. We
zullen er alles aan doen zijn
zoon, George, te helpen."

Excelsior al
bijna kansloos

ROTTERDAM - De eredivisie blijf
Excelsior waarschijnlijk bespaard
De Rotterdamse ploeg startte de na
competitie met een nederlaag op
-igen veld. Den Bosch was op Wou
ienstein te sterk, 2-0.
Moeilijk was het niet om een verkla
ring te zoeken voor het verlies var
Excelsior, dat dit seizoen thuis
slechts vier keer verloor. Tijdens
tiet opwarmen bleek Tammer te

last te hebben van een kuit
blessure om te spelen. Zonder dt
aud-Ajacied kunnen de Rotterdam
mers bijna geen doelpunten maken
Den Bosch deed niet veel meer dar
afwachten en af en toe aanvallen
De nummer twee van de eerste divi
sic hoopt op die manier de finale
/an de play off te bereiken ten kos-
;e van de nummer veertien (Eindho-
ven) en vijftien (Excelsior).
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bulletin

/ afd. Limburg J
Eerste Klasse A
lason 2 -Biesland 2- 4
DBSV-RKBFC 1- 5
Bunde 2 -Maastr.B. 1- 1
Vinkensl. 2-White Star 3- 2
Caberg-RHC 3- 0
Amelie -Willem I 2 0- 2
Stand:
Vinkensl. 2 21-37
Caberg 21-27
RKBFC 20-27
White Star 21-22
Maastr. B. 21-21
Bunde 2 20-20
Amelie 21-20
RHC 21-20
Willem 12 21-18
Biesland 21-16
DBSV 21-13
lason 2 21- 9
Eerste Klasse B
Slenaken-VNB 2- 1
Daalhof -RKSVG 5- 0
Wylre -Lemirsia 2- 2
WDZ-Nyswiller 1- 2
Valk. B. -Wahlwiller 2- 0
Huls-Itteren 0- 5
Stand:
Lemirsia 21-34
Slenaken 21-33
Daalhof 21-31
Nyswiller 21-26
WDZ 20-25
RKSVG 21-18
VNB 20-17
Valk. B. 21-17
Wylre 20-15
Wahlwiller 20-15
Itteren 21-11
Huls 21- 6
Eerste Klasse C
Sylvia-RKSNE 2 3- 0
Coriovall. 2 -Rimburg 0- 0
Weltania 2 -SCKR 0- 1
N. Einde -Wijnandia 0- 2
RKHBS-RKTSV 1- 5
Hrln. Sp. 2 -Kakertse B. 2- 1
Stand:
RKTSV 20-30
Wijnandia 20-30
Kakertse B. 20-28
SCKR 20-25
Sylvia 20-21
N. Einde 20-19
RKHBS 20-17
Rimburg 21-17
Hrln. Sp. 2 19-16
RKSNE 2 20-15
Coriovall. 2 20-14
Weltania 2 20- 8
EersteKlasse D
Schinnen -Spaubeek 2— 2
Amstenrade -Sittardia 4- 2
'80
De Leeuw -S.V Tree- 0- 0
beek
Havantia-DVO 0- 0
Egge-BVC 2- 1
Adveo -Sweikh. B. 2- 0
Stand:
BVC 21-27
Schinnen 21-26
DVO 21-24
Amstenrade 21-24
Adveo 19-23
S.V. Treebeek 21-23
Egge 21-21
Havantia 21-20
Sweikh. B. 20-19
De Leeuw 20-18
Spaubeek 21-17
Sittardia '80 21- 6
Eerste Klasse E
RKSNA-Susterse B. 1- 3
O'berg-St. Joost 2- 3
FC Ria-GVCG 1- 4
Juliana K-Holturn 2 4- 4
Walburgia-Slekker B. 1- 0
Roosteren 2 -Vesta 3- 2
Stand:
Vesta 21-32
St. Joost 21-27
SusterseB. 21-25
RKSNA 21-24
SlekkerB. 21-22
JulianaK 21-22
FC Ria 21-22
GVCG 20-19
Walburgia 21-19
O'berg 21-16
Roosteren 2 20-16
Holturn 2 21- 6
Eerste Klasse F
Laar-RKHVC 1- 1
Swift 2-SHH 3- 5
KOC-RKAVC 2- 3
RKSW-MHD 7- 0
Brevendia 2 -Heythuy- 2- 8
sen
A'heide-Heel 3- 0
Stand:
RKAVC 21-35
KOC 21-26
Heythuysen 21-24
Laar 21-23
RKSW 21-22
A'heide 21-22
RKHVC 21-21
SHH 21-21
Heel 21-18
Swift 2 21-17
MHD 21-12
Brevendia 2 21-11
Eerste Klasse G
Bieslo-FCV 2 0- 3
Grathem-SWH 1- 6
HBSV 2-Reuver2 0- 0
KVC 2-Boekoel 1- 2
Grashoek-Steyl 0- 3
MVC 2-Top'27 1- 0
Stand:
SWH 21-35
Grashoek 21-32
FCV 2 21-25
Steyl 21-24
Boekoel 21-24
Bieslo 21-22
Top'27 21-20
HBSV 2 21-16
KVC 2 21-15
MVC 2 21-15
Reuver 2 21-14
Grathem 21-10
Eerste Klasse I
Quick '08 2 -Almania3 0-1
WW 2-SCG 3 5- 0
Armada 2 -Hulsberg 2 3-2
Meerssen 3 -RVU 2 1-4
SVME 2-RKHSV 2 0- 2
MXC 2-Scharn 3 2- 0
Stand:
RVU 2 20-28
MXC 2 21-26
WW 2 21-26
Quick'oB 2 21-25
SVME 2 21-22
Almania 3 21-22
Scharn 3 21-22
RKHSV 2 20-19
Hulsberg 2 21-18
SCG 3 21-15
Meerssen 3 21-14
Armada 2 21-13
Eerste Klasse J
RKTSV 2-Simpelv. 2 0- 2
GSV 2-Schinveld 2 5- 2
Miranda 2-Schuttersv. 2 3- 3

H'broek 2 -Heilust 2 5- 0
Laura 2 -Sportclub 2 1-1
Waub. B. 2-Bekkerv. 3 3- 3
Stand:
H'broek 2 21-32
Schuttersv. 2 21-28
Laura 2 21-26
Waub. B. 2 21-21 :
Heilust 2 21-21
Schinveld 2 21-20
RKTSV 2 21-20
Miranda 2 21-19 'Bekkerv. 3 21-18 'Sportclub 2 21-17 'GSV 2 21-16 'Simpelv. 2 21-14 1
Eerste Klasse K
EW 2-Panningen 3 3- 3 'Wittenh. 3 -Leveroy 2 2- 0 1
Sparta 4-Merefeldia 3 1- 1 1
Egchel 2-RKSVO 2 3- 1'Megacles 2 -Bevo 2 0- 1!
Heel 2 -W'mina 4 1- 1 -Stand.
Sparta 4 21-34 '"RKSVO 2 21-27 i
Bevo 2 21-27 1
Wittenh. 3 21-25 1
Egchel 2 21-22 -

Leveroy 2 21-20
EW2 21-20
Parmingen 3 21-19
Megacles 2 21-19
Merefeldia3 21-16
Heel 2 21-14
W'mina 4 21- 9
Tweede Klasse A
Heer 3-RKWL3 1- 4
Polaris 2-RKASV 2 3- 1
Mheerd. B. 2-RKUVC 2 3- 5
Keer 2 -Amicitas 2 4-2
Maastr. B. 2 -MW '02 0- 2
Biesland 2-Caberg 2 2- 2
Stand:
Polaris 2 20-33
Keer 2 20-31
RKASV 2 20-27
Heer 3 20-24
Caberg 2 19-23
MW '02 20-22
Mheerd. B. 2 20-19
RKUVC 2 20-18
Amicitas 2 20-14
RKWL 3 19-13
Biesland 2 18-11
Maastr. B. 2 20- 1
Tweede Klasse B
RKBFC 2-Geulsche B. 1- 4
RKVCL 3-Daalhof 2 2- 2
Celios -Standaard 3 1-3
RKASV 3-DBSV 2 4- 1
Leonidas 3 -Willem 13 0-10
Stand:
Geulsche B. 21-33
Willem 13 21-29
Daalhof2 21-27
Standaard 3 21-26
Celios 22-26
Leonidas 3 21-25
RKASV 3 20-22
Rapid 3 20-16
RKVCL 3 20-14
RKBFC 2 20-13
DBSV 2 21-10
MXC 3 20- 7
Tweede Klasse C
De Heeg-RKWL 4 7- 0
MXC 4-RKASV 4 3- 1
Berg 2 -Rapid 4 2- 1
Geertr. B. 2 -Polaris 3 1-0
SVME 3-Banholtia 2 3- 1
Stand:
De Heeg 19-32
Berg 2 19-32
Rapid 4 19-32
MXC 4 19-19
Scharn 4 20-18
SVME 3 19-17
Geertr. B. 2 19-14
RKWL 4 19-13
Banholtia 2 18-13
Polaris 3 19-10
RKASV 4 18- 8
Tweede Klasse D
Vinkensl. 3-Eijsden 3 0- 4
Walram 2 -Bemelen 1- 2
Oranje B. 2 -Sihbe 2- 3
Noorb. B. 2-RKWM 2 1- 0
Struchter 8.-MXC 5 9- 0
Vijlen 3-lason 3 3- 0
Stand:
Struchter B. 21-39
Eijsden 3 21-27
Sibbe 21-26
Oranje B. 2 21-24
RKVVM 2 21-23
Bemelen 21-23
MXC 5 21-20
V_len3 21-19
Walram 2 20-18
Noorb. B. 2 21-14
lason 3 21- 9
Vinkensl. 3 20- 8
Tweede Klasse E
Troja-Vijlen 2 2- 0
Reymerst. B. -Epen 3- 1
Nyswiller 2-Voerendaal 1-4
2
SCKR 2 -Zwart W. 2 1- 4
Gulpen 2 -Noorb. B. 2- 2
Partij-W. Groen 2 1- 2
Stand:
Partij 21-30
Reymerst. B. 20-29
ZwartW. 2 21-29
Noorb. B. 21-25
Voerendaal 2 21-22
Epen 21-22
SCKR 2 21-22
Troja 21-18
Vijlen 2 21-18
Gulpen 2 21-15
W. Groen 2 21-14
Nyswiller 2 20- 6
Tweede Klasse F
RKMVC 2-Heerlen4 2- 1
SVN 3-WDZ2 3- 0
Hopel 2 -Klimmania 2 3- 1
KVC Oranie 3-RKTSV 3 4- 1
RKHBS 2-FC Gracht 3 1- 2
Kolonia 4 -Haanrade 2 5-1
Stand:
KVC Oranje 3 21-32
Kolonia 4 21-30
SVN 3 21-30
WDZ 2 21-27
Heerlen 4 21-19
RKTSV 3 21-19
RKHBS 2 21-18
Hopel 2 21-17
RKMVC 2 21-16
Klimmania 2 21-16
FC Gracht3 20-14
Haanrade 2 20-12
Tweede Klasse G
Weltania 3 -Vaesrade 3 1-4
FC Gracht 2-KVC Oran- 1- 2
je 2
RKTSV 4-Haanrade 0- 1
Voerendaal 3-Hopel 3 9- 1
Kolonia 5-RKONS 3 3- 1
Sylvia 2-SVN4 5- 1
Stand:
Kolonia 5 20-32
Sylvia 2 19-31
RKONS 3 19-26
Haanrade 19-24
RKTSV 4 20-20
FC Gracht 2 18-17
Vaesrade 3 20-17
Voerendaal 3 19-16
SVN 4 19-16
KVC Oranje 2 19-16
Weltania 3 18-13
Hopel3 20- 2
Tweede Klasse H
VKC 3-A'bosch 2 2- 1
KEV 2-Kolonia 3 2- 2
Kakertse B. 2 -Gr. Ster 3 2-3
Vaesrade 2 -Helios 2 10- 1
Minor 3 -Wijnandia 2 3-4
Stand:
KEV 2 18-33
Gr. Ster 3 17-28
Vaesrade 2 18-20
Eik'veld 17-20
A'bosch 2 17-17
Kakertse B. 2 17-16
Wijnandia 2 16-15
VKC 3 18-15
Helios 2 17-11
Kolonia 3 17-11
Minor3 18- 4
Tweede Klasse I
Treebeek 2 -Langeberg 1- 2
2
De Leeuw 2-CSVT 2- 0
Mariar. 2 -H'broek 3 3- 1
N. Einde 3 -Passart 2 3-5
Schuttersv. 3 -Doenrade 0- 1
Limburgia 3-VKC 4 2- 4
Stand:
Doenrade 21-30
Mariar. 2 20-28
Schuttersv. 3 20-25
Passart 2 20-25
VKC 4 20-20
Langeberg 2 19-19
CSVT 21-19
H'broek 3 20-17
De Leeuw 2 20-16
Treebeek 2 20-15
Limburgia 3 19-14
N. Einde 3 20-12
Tweede Klasse J
RKDFC 2-Sittard 3 0- 0
Doenrade 2 -Jabeek 2- 6
Treebeek 3-De Leeuw 3 2- 3
Schinveld 3 -Mariar. 3 0-1
Adveo 2-Spaubeek 2 5- 1 !Stand:
Sittard3 20-30
Adveo 2 20-29
RKDFC 2 ' 20-28
De Leeuw 3 20-26
Jabeek 20-25 '

Doenrade 2 20-19
Mariar. 3 20-18
EHC 3 19-15
Treebeek 3 19-15
Spaubeek 2 20-13
Schinveld 3 19-10
Schinnen 2 19- 8
Tweede Klasse K
De Ster 4-Doenrade 3 4- 2
Caesar 3-IVS 2 1- 1
Sweikh. B. 2-LHBMC 2 1- 2
DVO 2-COV 0- 2
Sanderbout 2-SVM 3 0- 3
Havantia 2-Quick'oB3 2- 1
Stand:
IVS2 21-35
COV 21-29
LHBMC 2 20-26
Caesar 3 20-25
Sanderbout 2 21-25
Havantia 2 20-23
Sweikh. B. 2 21-20
Quick'oB 3 21-18
SVM 3 21-17
DVO 2 20-15
De Ster 4 20-13
Doenrade 3 20- 0
Tweede Klasse L
Bom 2-Limbricht 6- 0
Neerbeek-Urmondia 2 10- 2
DVO 3-Buchten 2 2- 4
Stadbroek 2-L'heuvel3 2- 5
SVE2-Kluis3 1- 2
Almania 4-De Ster 5 4- 7
Stand:
Buchten 2 21-38
Neerbeek 21-37
Bom 2 21-31
Limbricht 21-29
L'heuvel 3 21-19
Urmondia 2 21-18
SVE2 21-17
DeSter 5 21-15
Kluis 3 21-15
Stadbroek 2 21-14
DVO 3 21-10
Almania 4 21- 9
Tweede Klasse M
DeSter 3-Slekker B. 2 3- 0
Centrum B. 2 -Susteren 3- 1
3
FC Ria 2-Stevensw. 2 3- 1
Buchten 3 -Bom 3 3-2
St. Joost 2-GVCG 2 0- 0
Obbicht 2-PSV 2 2- 6
Stand:
PSV 2 21-34
St. Joost 2 20-25
Susteren 3 20-22
De Ster 3 21-22
Centrum B. 2 20-22
GVCG 2 20-21
Stevensw. 2 21-21
Obbicht 2 21-20
Buchten 3 21-19
Slekker B. 2 21-17
FC Ria 2 21-15
Bom 3 21-10
Tweede Klasse N
Victoria 2-RKSVW 2 2- 0
Horn-EMS 2 1- 2
SVH2-RKWB 0- 1
Juliana2 -Swalmen 2 1-6
Dicteren -Maasbr. 2 5-3
Putbroek -Brachterb. 1- 7
Stand:
EMS 2 21-35
Swalmen 2 21-33
Maasbr. 2 21-26
Victoria 2 21-25
RKVVB 21-24
SVH 2 21-20
Hom 21-18
Dicteren 20-16
RKSVW 2 21-15
Juliana2 20-13
Putbroek 21-13
Brachterb. 21-12
Tweede Klasse O
Bieslo 2 -Leeuwen 2 1- 2
Swift 3 -Thorn 2 3- 1
SHH 2-SVH 3 1- 1
EMS 3-Roermond 2 3- 2
PSV 3-Rios 2 2- 2
Stand:
Leeuwen 2 20-34
PSV 3 21-31
Swalmen 3 20-27
Rios 2 21-26
RKSVW 3 20-24
Roermond 2 20-18
Thorn 2 21-17
SVH 3 21-16
Bieslo 2 21-16
Swift3 21-14
SHH2 21-13
EMS 3 21-12
Tweede Klasse P
Linne 2-Bieslo 3 3- 1
DESM 3-Roggel 3 1- 4
RKVB 2-Brevendia 3 3- 0
Maasbr. 3 -Eindse B. 3 1-1
SWH 2-RKSVN 2 0- 7
Leeuwen 3 -Victoria 3 7-1
Stand:
RKSVN 2 21-39
Linne 2 21-31
Roggel 3 21-28
Leeuwen 3 21-25
RKVB 2 21-23
DESM 3 21-21
Maasbr. 3 21-20
Brevendia 3 21-18
Eindse B. 3 21-16
SWH 2 21-15
Victoria 3 21-10
Bieslo 3 21- 6
Tweede Klasse Q
FC Oda 3-RKESV 2 2- 0
Moesel 3 -Megacles 3 5-2
RKSVO 3-Brevendia 4 1- 1
Laar 2-DESM 2 0- 7
Roggel 3-RKSW 2 1- 4
Crescentia 2-A'heide 2 1- 0
Stand:
DESM 2 21-39
Laar 2 20-26
RKSW 2 21-26
FC Oda 3 21-25
RKESV 2 20-23
Crescentia 2 21-22
RKSVO 3 21-21
A'heide 2 20-20
Moesel 3 21-20
Brevendia 4 21-15
Roggel 3 20- 7
Megacles 3 21- 4

Tweede Klasse R
Bevo 3 -Parmingen 5 4-2
RKSVN 3-Helden 4 7- 2
Blerick 5-Egchel 3 0- 2
RKMSV 5-Haelen 2 3- 1
MVC3-Heyth.2 3- 0
VCH 5-Irene7 6- 6
Stand:
MVC 3 21-32
RKSVN 3 21-31
Bevo3 21-31
RKMSV 5 21-29
Egchel 3 . 21-26
Parmingen 5 21-24
Blerick 5 21-23
Haelen 2 21-17
Irene 7 20-13
VCH 5 21-10
Helden 4 20- 7
Heyth. 2 21- 7

Derde Klasse A
MW '02 2 -RKHSV 3 2- 7
St. Pieter 2-Leonidas 4 2- 2
Stand:
Standaard 4 21-37
RKHSV 3 21-34
VNB 2 21-27
St. Pieter 2 21-24
Leonidas 4 22-22
Polaris 4 20-21
Sp. Caberg 4 19-21
Geulse B. 2 21-19
RHC 2 21-16
MW'O2 2 20-11
Heer 4 20- 7
White Star 2 21- 5
Derde Klasse B
RKBFC 3 -Willem 14 3-1
Daalhof 3 -Vinkensl. 4 0- 1
Stand:
Vinkensl. 4 19-30
RKVCL 5 20-28
DBSV 4 19-25
RKWL 5 19-22
Scharn 5 19-20
MXC 6 19-20
RKBFC 3 18-17
Meerssen 5 19-16
Daalhof 3 19-15
Rapid 5 19-12
Willem 1 4 19- 4

Derde Klasse C
Sibbe 2-Leonidas 5 2- 1
Stand:
RKUVC 3 21-35
Caberg 5 21-33
Leonidas 5 21-27
DBSV 3 21-26
MXC 7 21-25
Bunde 3 21-21
Sibbe 2 21-19
Heer 5 21-16
WW3 21-14
RKVCL 4 21-14
SVME 4 21-11
RHC 3 21-11
Derde Klasse D
Berg 3-Mheerder B. 3 5- 3
Banholtia 3-RKBFC 3 3- 6
Gerendal-RKWM 3 4- 2
RVU 3 -Valk. B. 2 3- 1
Meerssen 4 -Itteren 2 7-2
Vilt 2-Struchter B. 2 2- 8
Stand:
RVU 3 21-39
StruchterB. 2 21-36
Valk. B. 2 21-31
RKWM 3 21-23
Meerssen4 21-21
Itteréh2 21-21
Gerendal 21-19
Banholtia 3 21-17
RKBFC 3 21-15
Vilt2 21-14
Berg 3 21-10
Mheerder B. 3 21- 6
Derde Klasse E
Lemirsia 2 -Wijlre 2 4-1
ZwartW. 3 -Huls 2 8-2
Sportcl. 3-Simpelv. 3 3- 3
W. Groen 3-RKSVB 2 2- 1
WDZ 3 -RKMVC 3 2- 4
Epen 2-Sibbe 3 1- 1
Stand:
RKSVB 2 21-34
W. Groen 3 20-31
Lemirsia 2 20-30
Zwart W. 3 21-24
Simpelv. 3 20-20
RKMVC 3 20-20
WDZ 3 21-19
Sportcl. 3 21-18
Sibbe 3 19-17
Epen 2 21-16
Wylre 2 21-15
Huls 2 21- 2
Derde Klasse F
Heilust 3-Miranda 3 3- 2
RKMVC 4-Laura 3 4- 1
RKONS 4-A'bosch 3 2- 2
SVK 2-Rimburg 2 2- 1
Chevremont4 -Kakerste 3- 5
B. 4
Stand:
Haanrade 3 ' 23-34
Heilust 3 20-29
RKONS 4 21-26
SVK 2 21-24
Kakerste B. 4 21-24
A'bosch 3 21-22
Miranda 3 21-19
Chevremont 4 22-19
Laura 3 21-18
RKMVC 4 20-14
Rimburg 2 21-13
Nijswiller 3 20-10
Derde Klasse G 4
Waubach4-SVK 3 2- 0
Kakertse B. 3-Sportcl. 4 1- 5
Miranda 4 -Weltania 5 0-2
Chevremont 3 -Corio- 6- 3va 11.3
Stand:
RKHBS 4 20-29
Sportcl. 4 20-28
WDZ 4 20-24
SVN 5 20-23
Heksenberg 3 20-22
Chevremont 3 20-20
Waubach 4 20-20
Miranda 4 20-20
Weltania 5 20-19
SVK 3 20-15
Kakertse B. 3 20-14
Coriovall. 3* 20- 6
DerdeKlasse H
Hrln Sp. 4 -Groene Ster 2- 1
Weltania4-KEV 3 1- 2
RKBSV 3-Waubach 3 2- 1
Heksenberg 4-RKHBS 5- 4
Schuttersv. 4 -Bekkerv. 7- 0
FC Gracht 4-Eik'veld 2 3- 2
Stand:
GroeneSter 4 19-28
KEV 3 19-27
RKBSV 3 19-27
Schuttersv. 4 19-27
HrlnSp. 4 19-21
FC Gracht 4 20-19
Eik'veld 2 19-17
RKHBS 3 19-16
Waubach 3 19-16
Weltania 4 20-14
Heksenberg 4 19-13
Bekkerv. 4 19- 5
Derde Klasse I
Heksenberg 5 -Gr. Ster 5 0-0
RKBSV 4-Egge 3 3- 2
Wijnandia 3-RKDFC 3 7- 1
Vaesrade 4 -Schinveld 4 0-3
Stand:
Amstenrade 2 19-31
RKSNE 4 19-31
Hrln. Sp. 3 19-29
Passart 3 19-28
Schinveld 4 20-24
Egge 3 19-20
Wijnandia 3 20-18
Vaesrade 4 19-16
Gr. Ster 5 19-11
Heksenberg 5 19-10
RKBSV 4 19- 9
RKDFC 3 19- 3
DerdeKlasse J
Limburgia 4 -Caesar 4 1-1
RKDFC 4-Haslou 4 0- 3
BVC 2-Hulsberg 3 1- 6
EHC 4-Quick'oB 5 2- 3
Stand:
Hulsberg 3 21-36
Egge 2 22-31
Haslou 4 21-29
RKDFC 4 21-25
EHC 4 21-21
BVC 2 21-21
Mariarade 4 19-20
Schimmert 4 20-17
Quick'oB 5 21-17
Caesar 4 20-13
Limburgia 4 20-11
Jabeek 2 21- 7
Derde Klasse K
DVCS 2 -De ster 6 3- 2
Quick '08 4 -Haslou 3 2-2
Caesar 5-Sanderbout 3 3- 3
Sweikh. B. 3-Havantia 3 4- 4

Stand:
Sanderbout3 21-35
Haslou 3 21-31
L'heuvel 4 21-30
OVCS 2 21-28
De ster 6 21-28
Sweikh. B. 3 21-22
COV 2 22-18
Spaubeek 3 22-18
Quick'oB 4 21-17
Caesar 5 , 21-14
Havantia3 21-12
Schuttersv. 5 21- 1
Derde Klasse L
Almania 5 -Armada 3 3-1
GVCG 3-Sittard 4 3- 1
Stadbroek3-Susteren 5 2- 2
SVE3-DVO 4 4- 1
Stand:
SVE3 21-32
Almania 5 22-31
GVCG 3 22-30
Armada 3 21-28
EWS 21-22
Susteren 5 21-22
Bom 4 21-21
Stadbroek 3 21-17
DVO 4 21-17
Sittard 4 21-16
Roosteren 3 21-15
Urmondia 3 21- 3
Derde Klasse M
Linne 3 -Leeuwen 4 2-6
Susteren 4 -Maasbr. 4 8-0
Stand:
Leeuwen 4 18-34
EMS 4 19-28
Linne 3 19-23
Heel 3 18-23
Rios 3 20-23
EW4 19-18
Walburgia 2 19-15
Maasbr. 4 18-11

Susteren 4 17-10
Armada 4 19-10
Slekker. B. 3 18- 9
Derde Klasse N
Boekoel2-EMS 6 3- 2
Beegden 2-RKAVC 2 1- 2
Stand:
EW3 21-33
O'berg 2 21-29
MHD2 21-28
Vesta 2 21-26
Susterse B. 2 21*24
RKAVC 2 21-23
Boekoel 2 21-21
SVH 4 21-20
Vlodrop 2 21-17
Beegden2 21-15
W'mina 8 21-13
EMS 6 21- 3
Derde Klasse O
Swalmen 4 -Laar 3 1-3
Swift4-W'mina 5 2- 3
Haelen 3 -FC Oda 4 6- 1
EMS 5-RKSVN 4 4- 2
Stand:
EMS 5 20-32
W'mina5 21-31
RKSVN 4 21-28
Laar 3 21-27
Nunhem 2 21-21
Haelen 3 21-21
RKSNA 2 21-21
Vesta 3 * 20-20
Swalmen 4 21-17
Swift 4 21-16
Roermond 3 21-12
FC Oda 4 21- 4
Derde Klasse P
Merefeld. 4 -Megacles 5 1-2
Brevend. 5-FC Oda 5 5- 0
EMS 7-Veritas 3 3- 5
Stand:
Brevend. 5 21-30
KOC 2 19-27
Merefeld. 4 21-26
Heyth 3 21-26
W'mina 6 21-24
Veritas 3 21-24
Thorn 3 21-22
Megacles 5 21-21
RKSVO 4 20-18
FC Oda 5 21-12
EMS 7 21-10
Laar 5 20- 8
Derde Klasse Q
FC Oda 6-RKVB 3 0- 0
Hom 2 -Brevend. 6 4-1
Stand:
Buggenum 21-38
Hom 2 20-30
Parmingen 7 21-26
Laar 5 20-25
Haelen 4 20-24
Brevend. 6 21-20
Megacles 4 21-20
Leveroy3 21-18
SWH 3 20-14
RKVB 3 20-12
W'mina 7 20-10
FC Oda 6 21- 9
Derde Klasse R
Baarlo 4-VCH 8 3- 2
Grashoek 2-RKSVN 5 7- 0
Helden 5-Panningen 6 2- 2
Bevo 4 -Roggel 4 1-4
Egchel 4 -Venl. B. 8 " 6-3
MVC 5-Steyl 5 2- 8
Stand:
RKSVN 5 21-33
Grashoek 2 21-32
Helden 5 21-29
Baarlo 4 21-28
Egchel 4 21-26
Parmingen 6 21-26
VCH 8 21-21
Bevo 4 21-18
Steyl 5 21-15
MVC 5 21-14
Roggel 4 21- 6
Venl. B. 8 21- 4
Derde Klasse S
Tiglieja 3-Blerick 9 3- 2
Venl. B. 5 -Swalmen 5 3-2
IVO 6-Belfeld. 7 8- 4
Steyl 4-Baarlo 6 3- 5
FCV 5 -VCH 9 2- 5
HBSV 5-Reuver 5 3- 5
Stand:
Venl. B. 5 21-32
VCH 9 22-31
IVO 6 21-24
Swalmen 5 21-23
Reuver 5 22-21
Belfeld. 7 20-20
FCV 5 21-20
Baarlo 6 21-20
HBSV 5 21-19
Blerick 9 20-18
Steyl 4 21-14
Tiglieja 3 21-10

Vierde klasse A
Celios 2-Amelie 2 2- 3
Scharn 7 -Leonidas 6 7-0
DBSV 5-Caberg 6 4- 3
Stand:
Heer 6 20-35
Scharn 7 21-32
De Heeg 2 20-29
Rapid 6 21-29
Celios 2 21-20
RHC 4 21-20
Caberg 6 21-18
Daalhof 5 21-17
MXC 8 21-15
Amelie 2 20-15
Leonidas 6 19-11
DBSV 5 20- 4
Vierde klasse B
Willem I 7 -Celios 3 2- 1
Biesland 3 -Leonidas 8 o—ls
Rapid 7-DBSV 7 2- 4
Stand:
Leonidas 8 17-34
Celios 3 17-23
DBSV 7 17-23
Willem I 7 17-22
MXC 9 17-19
Maastr. B. 4 17-17
Rapid 7 17-11
Scharn 8 18-10
Biesland 3 17- 7
Caberg 7 16- 4
Vierde klasse C
DBSV 6-Heer 8 10- 3
Daalhof4-MW'O2 3 1- 0
Stand:
DBSV 6 15-23
Daalhof4 15-21
WiUem I 8 14-20
Heer 8 15-19
St. Pieter 3 15-15
Leonidas 7 15-15
RKASV 5 15- 8
MW'O2 3 15- 7
Amelie 3 15- 6
Vierde klasse D
Willem I 6 -Keer 3 2- 2
RVU 5 -MXC 10 0- 1
RKVCL 6-RKBFC 5 1- 6
Stand:
White Star3 19-33
Keer 3 18-27
RKBFC 5 19-27
Heer 7 18-27
RKVCL 6 20-23
MXC 10 18-17
Willem 16 19-15
VNB 3 19-12
RVU 5 19-10
Leonidas9 18- 9
Bemelen 2 19- 6
Vierde klasse E
Scharn 6 -Polaris 5 4-0
Stand:
Standaard 5 16-28
Scharn 6 15-23
lason 4 17-20
RVU 6 17-20
Amicitas 3 13-12
Polaris 5 16-10
RKHSV 4 14- 8
RKWL 6 16- 8
Keer 5 12- 7
Vierde klasse F
lason 5-RVU 4 1- 4
Meerssen 6-RKBFC 6 7- 4
Stand:
MW4 21-38
Willem 15 19-31
RKWM 4 21-29
Keer 4 20-24
RKBFC 6 21-23
RKUVC 4 20-22
Meerssen 6 20-22
RVU 4 20-19
Berg 4 19-13
Bunde 4 21-11
Walram 3 21-11

lason 5 21- 1
Vierde klasse G
SCKR 3-Standaard 6 1- 2
Minor 7 -Coriovall. 4 7-0
Laura 6-Geulse B. 3 1- 5
Maastr. B. 3-SCG 5 5- 0
RKUVC 5-Haslou 5 0- 2
Laura 4 -Wijlre 3 _■- 1
Stand:
Maastr. B. 3 22-40
Minor 7 19-29
Haslou 5 21-29
SCKR 3 20-28
Standaard 6 21-28
Coriovall. 4 20-19
Wijlre 3 18-15
Geulse B. 3 21-14
SCG 5 21-13
Laura 4 19-11
RKUVC 5 20- 9
Laura 6 20- 7
Vierde klasse H
Hulsberg 4-RKUVC 6 6- 3
Struchter B. 3 -lason 6 2-0
RVU 7-Geertr. B. 3 1- 1
SCG 4-Schimmert 4 2- 0
Stand:
SCG 4 19-34
Eijsden 4 18-30
RVU 7 20-27
Schimmert 4 20-27
RKUVC 6 19-21
Hulsberg 4 19-16
Geertr.B. 3 19-14
lason 6 19-11
RKIW 2 19-11
Struchter B. 3 20-11
Slenaken 3 18- 8
Vierde klasse I
Geertr. B. 4-Oranje B. 3 2- 1
Banholtia 4-Reym.B. 2 1- 1
RKIW-Epen 3 7- 2
Slenaken 2-RKMVC 5 3- 0
Stand:
RKIW 22-41
Eijsden 5 20-32
Slenaken 2 21-28
Gulpen 3 19-26
Noorb. B. 3 20-24
Geertr.B. 4 21-23
Epen 3 22-21
Schimmert 5 20-14
Reym. B. 2 21-12
RKMVC 5 20-10
Oranje B. 3 21- 9
Banholtia 4 21- 8

Vierde klasse J
Party 2-W. Groen 4 3- 4
ZwartW. 4-RKSVG 2 5- 0
Gulpen 4-Noorb. B. 4 2- 7
Stand:
Simpelv. 4 19-31
Party 2 19-26
Noorb. B. 4 19-25
ZwartW. 4 20-24
W. Groen 4 19-22
Gulpen 4 19-20
Lemirsia 3 19-17
Wahlwiller 2 19-17
RKSVG 2 19-15
Wijlre 4 18-11
Sportcl. 5 19- 2
Vierde klasse K
SVK 5-WDZ 6 6- 2
RKSVB 3-Simpelv. 5 1- 3
Heilust 4-KVC Orarye 4 5- 3
Klimmania 3-Zwart W. 2- 1
Stand:
Chevremont 5 20-3£
Rimburg 3 20-36
Weltania 7 21-2Ê
Simpelv. 5 21- 2J
Klimmania 3 19-26
Heilust 4 20-IJ
Haanrade 4 21-1.
KVC Oranje 4 20-15
WDZ 6 21-14
Zwart W. 5 21-IC
RKSVB 3 20- £
SVK 5 22- 7
Vierde klasse L
Simpelv. 6 -Miranda 5 0-0
Laura 5-KVC Oranje 5 8- 0
Minor 4-WDZ 5 3- 5
Stand:
Miranda 5 20-35
Laura 5 20-34
Hulsberg 5 19-31
SVK 4 19-22
Klimmania 4 20-17
RKONS 5 18-16
RKSVB 4 19-15
KVC Oranje 5 21-15
Minor4 19-11
Simpelv. 6 19- 9
WDZ 5 19- 7
Vierde klasse M
N. Einde 4-Kolonia 6 4- 0
RKTSV 5-Simpelv. 7 3- 3
Waub. B. 3-Sylvia 3 2- 3
Stand:
N. Einde 4 17-28
Bekkerv. 5 17-23
RKTSV 5 18-22
Waub. B. 3 17-21
Simpelv. 7 18-20
SVN 6 17-19
Sylvia 3 17-18
Kolonia 6 17-16
KEV 4 " 17-12
Helios 3 18- 6
Waubach 5 17- 5
Vierde klasse N
Waubach 6-SCKR 4 9- 1
Bekkerv. 7-Heerlen 5 8- 0
Mariarade 5 -Kolonia 7 4-1
Stand:
Bekkerv. 7 19-33
KEV 5 19-26
RKONS 6 19-25
Waubach 6 19-24
Kolonia 7 19-19
RKHBS 5 19-18
SCKR 4 19-18
Mariarade 5 18-17
Eik'veld 4 19-17
Heerlen 5 18-13
RKSNE 4 19- 9
Waub. B. 4 19- 7
Vierde klasse O
Amstenrade 4 -RKBSV 5- 3
6
Troja 2-GSV 3 0- 1
Spaubeek 4-RKSNE 6 2- 4
Heidebloem 3 -Lange- 4- 1
berg 4
Adveo 5 -Bekkerv. 6 5-3
Stand:
Heidebloem 3 20-35
Bekkerv. 6 20-34
Langeberg 4 19-30
Adveo 5 19-26
RKSNE 6 20-22
GSV 3 19-20
Amstenrade 4 20-14
RKBSV 6 20-14
Voerend. 4 20-14
H'broek 4 21-11
Spaubeek 4 19-11
Troja 2 21- 7
Vierde klasse P
Adveo 3-Schinnen 3 6- 0
Jabeek 3-RKBSV 5 4- 2
De Leeuw 4 -Langeberg 3- 3
3
Schinveld 5 -Doenrade 4 5-2

Egge 4 -Limburgia 5 1-3
Stand:
Limburgia 5 20-38
Adveo 3 20-35
Langeberg 3 20-27
RKBSV 5 20-23
De Leeuw 4 20-22
Schinnen 3 20-22
Schinveld 5 20-17
Jabeek 3 20-14
BVC 3 20-13
Doenrade 4 18-10
Egge 4 19-10
Amstenrade 3 19-5
Vierde klasse Q
Havantia 4 -Heidebloem 1- 7
2
De Ster7-Kluis 4 2- 4
SVM 4 -Langeberg 5 4-1
LHBMC 3-Schinnen 5 3- 0
Neerbeek 2 -Adveo 4 1-4
Stand:
Heidebloem2 19-35
LHBMC 3 19-26
Adveo4 16-24
Neerbeek 2 18-23
Havantia 4 19-23
SVM 4 19-19
Langeberg 5 18-15
De Ster7 19-13
Kluis 4 19-13
L'heuvel 5 18- 8

Schinnens 18- 3
Vierde klasse R
Sanderbout 4-OVCS 3 3- 1
Kluis 5 -Neerbeek 3 7-0
Heidebloem 4-DVO 5 2- 3
IVS 3-Sittardia 2 0- 2
Limbricht 2 -Hrln. Sport 2- 5
5
Stand:
Hrln. Sport 5 21-36
Sittardia 2 21-36
DVO 5 21-31
Quick 6 21-28
Limbricht 2 21-27
Kluis 5 21-25
IVS 3 21-22
OVCS 3 21-11
SVM 5 20- 9
Neerbeek 3 21- 9
Heidebloem 4 20- 8
Sanderbout 4 21- 8
Vierde klasse S
Armada 5-RKSNA 4 1- 2
Sittardia 3-OVCS4 2- 5
Stand:

i Obbicht 3 17-30
Armada 5 18-24
SVE4 16-20

> Sanderbout 5 17-19
Buchten 4 16-19
OVCS 4 17-19
Sittardia 3 18-18

i IVS 4 16- 7
:FC Ria 3 16- 6
RKSNA 4 17- 6

Vierde klasse T
jSust.B. 3-Buchten 5 3- 3- Stand:
Susteren 6 21-40
EW6 20-33
Buchten 5 20-30

iRKSNA 5 19-27
I GVCG 4 20-22

St. Joost 3 20-19
Holturn 3 21-15: Sust.B. 3 20-12

!Roosteren 4 21-12
i Stevensw. 3 21-12
1Slekker B. 4 21-10
I Dicteren 2 16- 8

Vierde klasse U
i SHH 3-Beegden 3 2- 2
; Stand:

Heel 4 16-32. Maasbracht 5 16-18. Linne 4 16-18
Brachterb. 2 16-16

1Thorn 4 15-16
IPSV 4 15-15

' SHH 3 14-12
RKWB2 15-10

l Beegden 3 15- 3

' Vierde klasse V| SHH 4-Swalmen 7 13- 1, Hom 3 -Linne 5 I—l
l Boekoel 3-Beegden 4 7- 1
! EMS 8-Putbroek 2 4- 0, Stand:
Swift 5 19-35

' EMS 8 19-32
iBoekoel 3 18-25
1SHH 4 19-24
Victoria 4 19-22

! Brachterb. 3 18-17
I Linne 5 19-15
I Putbroek 2 19-14
l Swalmen 7 19- 9

Hom 3 19- 8
) Beegden 4 18- 5

] Vierde klasse W
Linne 6-SHH 6 3- 3

i Leeuwen 5 -Roermond 4 4-4

' Swalmen 6-SVH 5 3- 2
Swalmen 8-RKSNA 3 3- 0
Stand:

' Swalmen 8 21-35
O'berg3 21-34! Roermond 4 20-29- Linne 6 21-26
Leeuwen 5 20-24

i RKSNA 3 21-24
i Swalmen 6 21-19c Rios 4 " 19-18

SVH 5 20-12

" SHH 6 20-10
i RKAVC 3 19- 8

Vesta 4 21- 5, . .
' Vierde klasse X
,FC ODA 7-Merefeld.5 1- 2

' Swift 6-Vesta 5 2- 1
1RKSVW 4-Leeuwen 6 3- 1

Stand:. Merefeld. 5 17-27
RKSVW 4 16-25. Vesta 5 17-23
Swift 6 17-20

iDESM 5 17-18
Eindse B. 5 17-15
FC ODA 7 16-13
SHH 5 18-13c Leeuwen 6 17- 9
Crescent. 5 18- 7
Vierde klasse V
A'heide 3-Merefeld. 6 1- 3
DESM 4-RKESV 4 1- 5
Eindse B. 4-Laar 6 3- 1
FC Oda 8-Megacles 6 0- 0
Stand:
Moesel 4 21-37
Megacles 6 21-35. Merefeld. 6 21-35
A'heide 3 21-25
Laar 6 21-22
RKSVO 6 21-20
FC Oda 8 21-16
RKESV 4 21-16
Eindse B. 4 21-16
KOC 3 21-12
Crescent. 4 21-10
DESM 4 21- 8

Vierde klasse Z
RKSVN 7-RKHVC 3 4- 2
KOC 4-Leveroy4 2- 4
Stand:
Merefeld. 7 19-33
Leveroy 4 19-28
Brevendia 7 19-26. Crescent. 3 19-24
Moesel 5 20-22
RKSVN 7 18-20
Nunhem3 19-19
A'heide 4 19-11
KOC 4 18-11
RKSW 3 19- 9
RKHVC 3 19- 5

Vierde klasse AA
Haelen 5-FC Oda 9 1- 6
Stand:
RKSVO 5 20-35
FC Oda 9 19-34
Grathem 2 19-21
RKESV 3 19-20
Buggenum 2 19-18
RKHVC 2 19-17
SWH 4 18-16
Heyth. 4 19-15
Merefeld. 8 18-15
Haelen 5 19-14. Nunhem 4 19- 3
Vierde klasse BB
W'mina 9-Helden 6 3- 2
RKSVN 6-RKMSV 7 7- 1
Stand:
RKSVN 6 19-38
Merefeld. 9 20-27
RKMSV 7 19-25
W'mina 9 19-20
Helden 6 18-17
Leveroys 19-17
RKVB 4 18-16
Egchel 7 19-15
Heyth.s 19-14
Bevo 5 19-11
Parmingen 9 19- 8

Vierde klasse CC
Koningsl. 4-RKSVN 8 3- 3
RKMSV 8-Grashoek 3 2- 1
VCHIO-RKBVC3 8- 0
Helden 7-Egchel 6 4- 1
KVC 4-"Baarlo 8 5- 0
Stand:
Helden 7 21-36
RKMSV 8 21-36
Egchel 6 21-31
Koningsl. 4 21-29
RKSVN 8 21-20
KVC 4 21-20
VCH 10 21-18
Eikerß. 2 21-16
Parmingen 10 21-15
Grashoek 3 21-14
Baarlo 8 21-14
RKBVC 3 21- 3
Vierde klasse ZI
GSV 4-Minor 6 6- 1
Stand:
Schinnen 4 17-27

N%_>^
VKC 5 17-26
Gr. Ster 7 17-25
H'broek 5 18-24
COV 3 18-19
RKDFC 5 17-13
GSV 4 15-12
Minor 6 17-11
CSVT 3 17- 7
Heidebloem 5 17- 6
Vierde klasse Z2
Minor 5-RKSNE 5 6- 1
Stand:
SVN 7 20-35
Gr. Ster6 20-29
Vaesrade 5 20-25
Minor 5 20-24
RKTSV 6 19-20
Passart 4 19-18
RKSNE 5 18-17
N. Einde 5 19-17
Weltania 6 18-14
CSVT 2 18-12
A.bosch418- 9
Eik'veld 5 19- 8
Vierde klasse Z3
SVN 8-LHBMC 4 10- 2
VKC 6-De Heeg 3 3- 6
Stand:
SVN 8 17-31
Bekkerv. 8 17-30
Adveo 6 17-20
Heksenb. 6 15-18
Centrum B. 3 16-17
DVO 6 17-16
VKC 6 16-11
De Leeuw 5 15— 9
De Heeg 3 17- 6
LHBMC 4 17- 6

/ dames_
Hoofdklasse Dames
Woenselse 8.-KFC 1- 3
Braakhuizen-NEC 3- 1
Celeritas -Den Dungen 1-10
Leveroy -Bavel 1- 1
SET-VOW 1- 1
GDA-Oliveo 2- 1
Stand:
Den Dungen 22-38
KFC 22-31
Bavel 22-30
GDA 22-28
NEC 22-25
SET 22-23
Braakhuizen 22-20
Oliveo 22-20
Woenselse B. 22-15
Celeritas 22-14
Leveroy 22-13
VOW 22- 7
Dames le Klasse Zuid
Nyswiller-SVH 7- 2
Sportclub-Heilust 4- 0
Heksenberg -Keer 4- 0
Susteren -De Leeuw 0- 3
Linne -Rapid 1- 5
Stand:
Heksenberg 19-31
Nyswiller 19-30
De Leeuw 19-25
Rapid 19-23
Keer 20-22
Sportclub 19-21
Leveroy 2 19-17
Heilust . 19-16
SVH 19-11
Susteren 19- 8
Linne 19- 6
Dames le Klasse Noord
RKDEV-RKMSV 1- 0
Wittenh. -Brevendia 3- 3
Merefeldia -Quick B. 2- 1
America -MVC 2- 1
Venray -Reuver 8- 0
RKHVC-Bevo 16- 0
Stand:
RKHVC 23-40
Venray 21-38
Quick B. 21-29
RKDEV 18-27
Brevendia 21-26
RKMSV 21-25
America 21-18
Reuver 19-15
Merefeldia 21-13
Wittenh. 20- 9
MVC 21- 8
Bevo 21- 0
Dames 2e Klasse Zuid
WDZ-Egge 1- 1
Klimmania -Weltania 1- 2
Coriovallum-DBSV 2- 2
Haanrade-Treebeek 0-10
Stand:
WDZ 19-29
RKVCL 19-26
DBSV 19-26
Egge 19-26
Klimmania 19-23
Weltania 20-23
Treebeek 19-21
Coriovallum 17-10
Leonidas 17- 9
Geulsche B. 16- 8
Haanrade 18- 1
Dames 2e Klasse Midden
Vesta-Sittard 3- 1
KOC-Mariarade 2- 3
Stand:
De Ster 14-26
RKVB 15-22
KOC 16-19
Vesta 14-17
Helden 14-14
Slekker B. 15-10
Sittard 15-10
Mariarade 14- 8
OVCS 16- 8
Dames 2e Klasse Noord
Helden 2 -HRC 1- 1
SSS 2-Roggel 4- 1
Blerick-KVC 3-3
Sparta-Swolgense B. 3- 0
Resia-Egchel 0- 1
Steyl-Melderslo 0- 1
Stand:
HRC 20-29
Steyl 20-29
Blerick 20-28
Sparta 20-26
Resia 21-21
SSS 2 22-19
Swolgense B. 21-19
Helden 2 21-19
Roggel 22-17
Egchel 20-15
Melderslo 19-14
KVC 20-10
Dames 3e Klasse A
Vaesrade -Hulsberg 4- 0
EHC-WW 2 0- 3
Rapid 2 -Eijsden 2- 5
Schimmert-RKIW 1- 4
Lemirsia -Willem I 1-2
Daalhof-MKC 0- 5
Stand:
Vaesrade 20-38
EHC 21-35
RKIW 21-31
Eijsden 21-30
MXC 20-26
Willem I 20-21
WW 2 21-20
Hulsberg 21-18
Rapid 2 21- 9
Lemirsia 21- 9
Schimmert 20- 6
Daalhof 21- 5
Dames 3e Klasse B
VKC-Kolonia 0-11
Sportcl. '25 2 -Lange- 1- 1
berg
Rimburg -Nieuw Einde 4- 1
Stand:
Kolonia 14-28
VKC 13-21
Langeberg 14-18
Nieuw Einde 13-16
Rimburg 14-14
Sportcl.'2s 2 15-13
Passart 14- 8
Waubach 11- 4
FC Gracht 14- 0
Dames 3eKlasse C
De Ster 2-Haelen 0- 3
Haslou-RKSNA 5- 1
LHB/MC-Boekoel 3- 2
OVCS 2-GSV 0- 6
SHH-Armada 1- 0
Stand:
Haslou 17-34
LHB/MC 19-25
GSV 18-23
Boekoel '20-20
Haelen 18-19
De Ster 2 18-19

Bom 17-18
SHH 17-17
RKSNA 19-13
Armada 20- 7
OVCS 2 17- 5
Dames 3e klasse D
Hegelsom-RKMSV 2 0- 3
RKDEV 2-Venray 2 1- 3
MVC'I9 2-Brevendia 2 1- 3
RKSVN-Bevo 2 6- 0
Someren 2-DESM 5- 1
RKHVC 2-FC Oda 12- 0
Stand:
RKHVC 2 21-40
Someren 2 20-37
Venray 2 20-27
RKSVN 21-23
RKMSV 2 21-22
RKDEV 2 20-21
MVC'I9 2 21-19
Hegelsom 20-18
DESM 20-16
Brevendia 2 20-13
FC Oda 19- 8
Bevo 2 21- 0

’ jeugd |
Jeugd Hoofdkl. A
Almania -Gr. Ster 2- 3
Sittard-RKWL 4- 3
Venray -Blerick 1- 1
Sportcl.'2s -Haelen 0- 0
EHC-Merefeld. 2- 1
Parmingen-Heer 1- 3
Stand:
Venray 21-36
Blerick 21-31
EHC 21-29
Sittard 21-23
RKWL 21-23
Parmingen 21-21
Merefeld. 21-21
Gr. Ster 21-20
Heer 21-19
Almania 21-18
Sportcl.'2s 21- 7
Haelen 21- 4
Jeugd IA Noord
HBSV-Helden 4- 2
Reuver-PSV'3S 3- 4
W'mina'oB-RKSVN 2- 1
Wittenh.-FCV 4- 1
Rios-Venl. B. 1- 4
SSS'IB -Sparta'lB 1- 3
Stand:
Venl. B. 20-33
Sparta'lB 20-32
SSS'IB 21-31
Helden 21-30
Wittenh. 21-26
RKSVN 21-19
PSV'3S 21-16
W'mina'oB 20-16
FCV 21-15
Rios 21-13
HBSV 21-10
Reuver 20- 7
Jeugd IA Zuid
RKBSV-Bekkerv. 2- 0
L'heuvel-MW'O2 3- 0
De Ster-Quick'oB 1- 4
Voerend. -Limburgia 4- 1
KVC Oranje-Haslou 1- 2
Scharn-SVM 4- 5
Stand:
RKBSV 21-36
SVM 21-35
L'heuvel 18-31
Voerend. 19-25
Bekkerv. 19-20
Haslou 19-17
Quick'oB 19-17
MW'O2 16-14
Scharn 20-12
KVC Oranje 18-10
De Ster 20- 9
Limburgia 20- 4

RKBSV-Bekkerv. 2- 0
L'heuvel-MW'O2 3- 0
De Ster-Quick'oB 1- 4
Voerend. -Limburgia 4- 1
KVC Oranje-Haslou 1- 2
Scharn-SVM 4- 5
Stand:
RKBSV 21-36
SVM 21-35
L'heuvel 18-31
Voerend. 19-25
Bekkerv. 19-20
Haslou 19-17
Quick '08 19-17
MW'O2 16-14
Scharn 20-12
KVC Oranje 18-10
De Ster 20- 9
Limburgia 20- 4

[f ’ zaalhandbal]
DAMES
Swift-Aalsmeer 21-16
Hellas-Bollenstreek 19-13

Eindstand:
Swift* 3-6
Aalsmeer* 3-4
Hellas 3-2
Bollenstreek 3-0

Quintus-V&L 19-28
SEW-PSV 20-15

Eindstand:
SEW* 3-5
V&L* 3-4
Quintus 3-2
PSV 3-1

"naarkruiswedstrijden

degradatiegroep
UVG-DSVD 20-12

Stand:
UVG 7-9
OSC 7-7
DSVD 7-2

HEREN
kampioensgroep-
E&O-V&L 23-21
Stand:
E&O 1-2
V&L 1-0

middengroep
Hermes-Aalsmeer 22-14
Tachos-Hellas 26-21
degradatiegroep
Bevo-Olympia 19-19
OSCO-Esca 19-24

Stand:
Olympia 26-19
Esca 26-19
Bevo 26-16
OSC 26- 2

vollebal
Algemeen kampioenschap
Heren le divisie B
Sudosa-Vrevok 3-0
Vrevok-Sudosa 3-0
P/D wedstrijden Eredivisie
Dames
Zoomers-VCH 3-0
P/D wedstrijden nrs. lo 2e di-
visie A,B,C en D
Dames
EAW 2-Utrecht 2-3
A'dam-Henzo 0.2 2-3
Heren
Krekkers-Alcom 2 2-3
Allides-WC 2 1-3
P/D wedstrijden nrs. 9 3e di-
visie E,F,G en H
Dames
Skopein-Nokia 3-1
Set Up-Graphiset 3-2
Heren
Shock-Skania 1-3
Wevoc-Moonen 1-3

Distrikt Zuid-Limburg
Jeugdcompetitie
Meisjes A 2
de Heeg-Dynamic 3-0
Beker Jeugd
Meisjes B
Furos-Avanti 3-1
Opvull.wedstr.
Dames Dl
Sittardia 2-Helpoort 1-3

Opvull.wedstr.Dames Dl r 7|
Sittardia 2-Helpoort
Beker Jeugd
Jongens A ■Geevers-Vlijco
Vluco-Geevers
Geeverskampioen.
Meisjes B
Avanti-Sittardia
Vluco-Furos
Furos-Avanti

handbeur
Veld
Dames
ia :
Merefeldia-Marsna
Adio-Esia

J.A.IA
Bevo-Ospel
Breeton sp.-Blerick

Heren Op
Afd.lA JR-Merefeldia-GHC "J^PVIOS-Blerick 'Ui
Afd.lß ,/n
Born-Merefeldia 2 Üan
VIOS2-ESC 'Br
J.A.IA iSiï
Blerick-Hercules 1/y
Swift-VIOS 'ren

r / /lonfc^
Overgansklasse in
All Stars-Spijkenisse
Gophers-Cardinals
Schiedam-DVS iHr
Ducks-Ridderkerk Vrï

deEerste klasse . y,.
Orioles-Phantoms
Mustangs-Bullfighters ' Bel
Meppers-Cheetahs 'Kiji
Starlights-Geldrop [^
Tweede klasse
Roef!-Samacols ;!« .
Maastricht-Gemert JöeIndians-Stealers ' Sc)

Lp__m_-_______________
Hoofdklasse ihr
Zwrjndrecht-Ducks 1-3, w\_
Eurostars-Saints 3-1, 5-1 ,'*d
Cardinals-Neptunes 0-27,^«e
Gophers-Sittard C. 0-4, 4-1" habe
Overgangsklasse ;.
Hawks-Mulo 2-12, 3-15 > 'Roef!-GKB 9-5, 12-2
Hazenkamp-Braves 6-10, 'Uo
AllStars - Jeka 2-5, 8-7 he
Eerste klasse
Knuppelaars Black WingS'
Starlights-HBS 5-9 , ~Nuenen-Samacols 10-14, 'Maastricht-All In 0-24 Hi

«ei
Tweede Klasse »»
Red Caps-Studs 5-21
Cheetahs-PSV 6-19
Geemert-Mustangs 5-19 **

■ / h°cke,x
Dames
Hoofdklasse
Bloemend.-Kampong
Laren-Groningen
HDM-Hilversum
MOP-Den Bosch
Amsterdam-HGC
Oranje Zw.-Zwolle
Overgangsklasse B
Union-Upward 1 "Venlo-Alliance
Tilburg-Hurley J~ï
EMHC-Ede
Ring Pass-Kl.Zwitserl. Fc)
Rosmalen-SCHC V»i

tele klasse C
Heerlen-Son
Rapidity-Tegenbosch
ZOW-Geel Zwart fiiBerk.Enschot-Best
HUAC-Maastricht j

2e klasse E
Blerick-Deurne f W.
Geldrop-Nuenen " ti,
HMHC-Horst J h,
Tegelen-DVS
Concordia-Weert
3eklasse F
Groen Wit-Geleen : ltiHCAS-Gemert ! b,
Cranend.-Civicum
Meerssen-Boxmeer
Venray-Hockeer

4e klasse F
Bergen-Sjinbom
Bakel-Mierlo
Heeze-Sittard
Helden-Kerkrade
Heren h
Hoofdklasse
Kampong-Kl.Zwitserl.
MEP-Hattem
Amsterdam-SCHC
Tilburg-Oranje Zw.
Victoria-HDM
HGC-Bloemendaal
Overgangsklasse B
Nijmegen-Rotterdam
Tegenbosch-Gooische 3
Leiden-Forward
Concordia-Groningen
Breda-Venlo
Upward-DenBosch

le klasse C
Maastricht-HUAC
Uden-WereDi
EMHC-Keep Fit
Nuenen-Rapidity
HOD-Blerick

2e klasse F
Basko-Venray
Boxmeer-Gemert
Sittard-HMHC
Tegelen-Geldrop
Deurne-Son
3e klasse F
Heerlen-Oirschot
DVS-Eersel
Horst-Heeze
Weert-HCAS
Geleen-Groen Wit

4e klasse F
Bergen-Bosdael
Bakel-Meerssen
Mierlo-Cranendonck
Helden-Kerkrade
Boekel-Hockeer

___________
Finale Caumerbron bf
toernooi
Groep A
Hoofd en leklasse
l.Math.Crombag, wi"^Caumerbron Trofee
2.NicoSpaay J.
3.Paul Cox
4.Wiel Hermans
s.Huub Houben 11/
Groep B.Overigen -a*
l.Vrouenraets, winnaar 'jj
burgs Dagblad Trofee
2.Ploemen
3.v.d.Leegte \i
4.Akkerman I
5/6 gedeeld Mw.Pelzef jj
Mw.Vijgen

Kwart finale Ruite»*^
toernooi
Groep A. N-Z $)
l.v.Gils-Modderman
2.Paques-Verhoeve
OW. J
1.Slegers-Vaessen _p
2.Clermont-Janssen
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Gevaarlijk
JJ zei het na een warme douche inn troosteloosheid, die hem en alle""dere betrokkenen bij de Ronde

van Spanje hevig deed verlangen
naar de start in Jerez, waar het kwik
de 30 graden had bereikt. De tijdrit
van gisteren moest worden afge-
werkt in een decor van een was-
straat, met levensgevaarlijke boch-
ten en afdalingen.

Breukink was veel vroeger gestart
dan normaal voor een renner van
zijn klasse en kwaliteit. Maar wie
pas als 112ein de rangschikking is
terug te vinden, die begint vroeg -en moet soms heel lang op huldi-
ging en dopingcontrole wachten.
Een uur of twee, zelfs. Hij had voor
zijn gevoel een goeietijdrit gereden,
de kracht in zijn benen was deels
terug, de fysieke ellende van vorige
dagen vergeten. Alleen het klasse-
ment, tja, daar reed hij nu, normaal
gesproken niet meervoor.
Hij moest zich er in de Vuelta nu
ook niettemin toe beperken. Hij had
negen (!) voorliggers gepasseerd, en
zette de tijd, die veruit de snelste
zou blijken. Specialisten als Romin-
ger en Wegmüller beten zich erop
stuk (resp 2.50 en 1.33 min achter-
stand), ambitieuzen als Delgado en

Roche moesten diep buigen (1.30
min, resp 2.26), en ook de Vuelta-
winnaar van vorig jaar, Melchor
Mauri Prat, kwam bijna een minuut
tekort op de semi-kopman van
PDM.
Ploegleider Jan Gisbers: „Zijn be-
nen zyn sterker dan vorig jaar. Hij
heeft van de winter veel aan kracht-
training gedaan. En dat uit zich
soms in de bergen, maar meestal in

de tijdritten. Het is jammer van die
eerste dagen, maar ik weet niet of
Breukink wel zo geconcentreerd
voor een klassement moet gaan in
Spanje. Breukink is natuurlijk voor
de Tour de France."
Breukink: „Ik klim nu weer aardig
in het klassement, maar ik sta nog
op voldoende afstand om daarvan
nog meer te kunnen profiteren. Ik
zou ook een bergritje kunnen mee-

pikken, zonder dat iedereen echt op
mijn wiel gaat rijden."
Breukink staat na een week Vuelta
op een 21ste plaats. Hij is daarmee
de op een na beste Nederlander,
tien plaatsen achter Torn Cordes.
Jesus Montoya werd overigens
nieuwe leider van het klassement
ten koste van Pello Ruiz-Cabestany.
De Ronde van Spanje duurt nog tot
zondag 17 mei.

" Erik Breukink
onstuitbaar in regen
en wind op Spaanse
wegen.

Foto: EPA

Limburgse amateurs op dreef in Berg en Terblijt

Hoofdprijs voor Lemmens
Van onze correspondent

TON VAN NUNEN

fjfcßG EN TERBLIJT - Op prima
_.2e heeft de 20 iarige wielerama-

§' Valery Lei ens in Berg enMijt een van L.mburgs' zwaarste"*ria op zijn naam geschreven. In
'lu k

ale liet zÜn twee mede-Jea° .rs Francois Knarren enlür n-Pierre van derLeeuw vele me-
fc*ax j^c^ter zich. Voor LemmensKT? ?i .na eerder dit seizoen in het
KhK SClle Borgl°on gewonnen te
tv.n ' Z^n twee<*e seizoensover-
l^oi *H?g'Een dageerder werd Fran-
itvir. y~narren in Soumagne ook alrn_^ en bracht ziJn totaal daar-,K^ op vier tweede plaatsen. „IkK^ Limburgse Poulidor", zei hij
foQ^nd na afloop, maar bekendei.k "^alery Lemmens was duide-
j^ te sterk voor mij in de laatste
i tf. ?' hoewel ik nog geprobeerd hebQ «emareren".
'

"Haar Valery Lemmens na af-

loop: „Ik heb in de laatste klim drie
keer gedemareerd en de laatstekeer
was het raak. Knarren zat er flink
doorheen, maar ik was ook verre
van fit. Bergoprijden is niettemin
mijn sterkste punt en afzien kan ik
ook redelijk verdragen. In augustus
ga ik gezondheidswetenschappen
studeren. Desondanks hoop ik dat
mijn progressie in de wielersport
doorgaat, want het is voor mij een
geweldige sport".
De als derde geëindigde Jean-Pier-
re van derLeeuw was na afloop niet
teleurgesteld. „Ik kom pas kijken
bij de amateurs en dan vind ik een
derde plaats in zon zware wedstrijd
een goede prestatie. Het is ook daar-
om dat ik veel werk deed in de kop-
groep, want ik wilde met die twee
voorop blijven. Dat ik op de een na
laatste klim moest lossen, had ge-
lukkig geen catastrofale gevolgen
voor mij. Wij hadden genoeg voor-
sprong opgebouwd zodat ik de der-
de plaats kon houden".

Liefst negenentwintiog keer moes-

ten de amateurs deGeulemmerberg
beklimmen, bekend van o.a. Amstel
Gold Race. Van de 109 gestarte
amateurs bereikten er maar 32 de fi-
nish. Het was een zeer levendige
wedstrijd, die door een talrijk pu-
bliek werd bijgewoond.
Vooral Roger Hendrikx uit Bom
reed opvallend. Hij was bij alle ont-
snappingen betrokken, behalve bij
de laatste en belangrijkste. Toch
was er voor hem nog een pleister op
de wonde, want hij won met grote
afstand de leidersprijs. Achttien kj-
lometer voor het einde „vertrok" de
beslissende ontsnapping. Onder im-
puls van Jean-Pierrevan derLeeuw
reden ook Francois Knarren en Va-
lery Lemmens van het uitgedunde
peloton weg. Met de gememoreerde
winst voor laatstgenoemde renner
van gastrennervereniging Impact-
Tijs tot gevolg.

Een opvallend feit in Berg en Ter-,
blijt was ook, dat in de junioren-'
wedstrijd geen Limburger zich bij
detwintig prijswinnaars klasseerde.

" Valery Lemmens, de winnaar van het bergcriterium voor
amateurs in Berg en Terblijt, wordt geflankeerd door de miss
en de respectievelijk als tweede en derde geëindigde Francois
Knarren (rechts) en Jean-Pierrevan der Leeuw.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

WIELRENNEN sport in cijfersdi_n_e van sPanJe- Zesde etappe Gan-
1.Van Hooydonck 202,8, "> m 5.02.28 (gem. 40,229 km/u), 2. Zul-

£.°P 1.51, 3. Juan Carlos Gonzalez, 4.
_.** Zabala, 5. Gaston, 6. Verhoeven, 7.
M"nychev, 8. Raab, 9. Halupczok, 10.
iaier, n. Poelnikov, 12. Cordes, 13. Ro-miger, 14. Roche, 15. Manuel Juanominguez, 25. Breukink. 27. Theunis-

bii iDe Vr 'es, 33. Rooks, 37. Suyker-
Kr_>' 121 Jan Siemons op 4.36, 136.
N"*Kelkoren, 151.Van Poppel 7.35. 155.

'Jboer, 163. Jakobs 9.38, 170. Mulders,
Un bo"eveld, 173. Nijdam, 175. Harme-
en i 8 Ta'en, 180.Hermans 12.23, 182.
d''aatste Willems op 15.27. Beelen, Bal-
str;°j 'g'esias en Vandelli staakten de
sleut'i startte wegens een
A, "-"'beenbreuk niet. Zevende etappe
k "»lUerias- Oropesa: 1. Breukink 49,5
M ln 110.50 (gem. 41,929 km/u), 2.

"ntoya 009 3 Vanderaerden 0.46, 4.
Ep_V"eel ° 51- 5- Ma__. 6. Alcala 1.13,7.
ler i_e 122> 8- Delgado 1.30,9. Wegmül-
-12 u' 10 Zulle !-53. n- Cordes 1.58,
R.; "odge 2.01, 13. Diaz Zabala 2.15, 14.
da£ 226- 15-Kasputis 2.29, 16. Ny-

"«n, 22. Harmeling 3.02, 34. Rooks 3.35,
38 3.40, 37. De Vries 4.01,
T ' 'heunisse 4.08, 41. Solleveld 4.27, 47.«en 4.47 100 Nijboer 7 46- 108. Van
.uppel 8.04, 120. Jakobs 8.30, 127. Ver-
M_i_en 85°' 138 Jan Siemons 9.21, 143.
181 _rs 935' 155 Kokkelkoren 10.21,
Cof',"ermans 15.54, 182. en laatste Ja
IW_ . 21-35- Algemeen klassement: 1.

ontoya 28.27.17, 2. Mauri 0.05, 3. Bruy-
__. 33~ 4 Alcala 0.57, 5. Zulle 1.29, 6.<-nave 1.33 7 Deigacio 1.41. 8. Ruiz Ca-y.tany 150 9 Hodge 1.54, lO.Roche
,-"■ 11. Cordes 2.32, 12. Rominger 2.38,
3no ovanetti 2-43- 14- Cubino (Spa)
4,°' !5. Lianeras 3.14, 21. Breukink
24 _22'Rooks 4.34, 23. Theunisse 4.41,
6. ?uykerbuyk 5.04, 53. De Vries 8.22,

*■ Nijdam 9.54, 63. Verhoeven 9.59, 101.olieveld 13.32, 102. Harmeling 13.35,
2„,;„Kokkelkoren 19.47, 154. Mulders
2_ .2' 156 Talen 20.43, 168. Jakobs
Er. 180.Hermans 30.32, 182.en laatste£|Jboer 35.58.'Ppingen, Zwitserland. GP Kanton
?*rgau: 1 Ampler 206 km in 5.06.21, 2._"..'. ,ld' 3. Rezze, 4. De Clercq 1.11, 5.£e Wilde, 6. Ekimov.
annois. Coupe de France, Klimmer
roiee: l Marc Madiot 96 km in 2.34.14

___**■ 37,384 km/u), 2. Virenque 0.21, 3.
J^marchand 0.27, 4. Heylen 1.06,5. Mot-
K ' '48, 6. Robin, 7. Francois Simon, 8.
2.24 "' 9 Brochard 2.16, 10. Esnault
„enua. Ronde van Appenijnen: 1.niappucci 209 km 5.15.25. 2. Sierra, 3.

dsagrande 1.05,4. Faresin, 5. Podenza-
-1 ~ 7. Bugno, 8. Bortolami

'-■ 9- Petito, 10. Botarelli.

Amateurs
Ronde van Berg en Terblijt: A-ama-
teurs: 1. Valery Lemmens (Valkenburg)
87 km in 2.25.20; 2. F. Knarren op 6 sec;
3. Jean-Pierre van der Leeuw 0.10; 4. B.
Thoolen 0.52; 5. T. v.d. Stap 1.04; 6. E.
Gilkens op 1.08; 7. J. Ramakers; 8. M.
Oude Lenferink; 9. P. Schepers; 10. M.
Nuy; 11. R. Hendnkx; 12. E. Stofmeel;
13. M. van Heeswijk; 14. J. Ouwerkerk;
15. L. Boelhouwers op 2.03; 16. I. Vaes-
sen; 17. J. Wullink; 18. R. Coolen; 19. E.
Gijsbers; 20. R. Minneboo op 2.10. Lei-
dersprijs; Roger Hendrikx. B-amateurs:
1. A. Broex (Amsterdam) 45 km in
1.50.08; 2. M. Slijpen; 3. J. Aspers; 4. G.
Laskewitz; 5. G. Nelissen; 6. A. Moonen;
7. M. van Geel; 8. B. Mol; 9. R. Moors;
10. J. Biemans; 11. J. Knuyt; 12. H.
Meyers; 13. R. Van Geleen; 14. J. Helle-
mond; 15. P. Stijnen. Leidersprijs: M.
Slijpen. Nieuwelingen: 1. J. Bruinsma
(Westerbork) 33 km in 55.40; 2. M. Kuik
op 2.20; 3. M. Barendse; 4. P. v.d. Haar;
5. M. Nijland; 6. A. Klomp; 7. T. Heems-
kerk; 8. P. Russel; 9. K. Nijkamp; 10. J.
Peeters op 2.36; 11. J. de Jong op 2.44;
12. M. v.d. Westerlaken op 4.12; 13. J.
Lucassen; 14. F. Houbaaken; 15. R. van
Kan. Leidersprijs: J. Bruinsma. Junio-
ren: 1.B. Theuws (Lommei, B.) 57 km in
1.36.10; 2. D. van Dijken; 3. J. Bies-
meyer; 4. R. Brakkee op 55 sec.; 5. M.
Vincent op 1.15; 6. B. Hoedemakers op
1.26; 7. I. van Geloven; 8. P. van de Vel-
den; 9. O. Meyer; 10. A. de Haan; 11. B.
Alleblas op 1.35; 12. E. Gelens op 1.50;
13. B. Janssen op 2.20; 14. A. Zanbeek
op 2.36; 15.R. Post; 16. S. van Endschot;
17. S. Willems; 18. H. Verdouw; 19. R.
Konisser; 20. D. Raadgever. Leider-
sprijs: van Dijken.
Soumagne, amateurs: 1. Benny Kerck-
hofs 105 km in 2.21.00, 2. Fr. Knarren,
12. M. de la Haye, 14. Th. Rompen
Ronde van Overijssel, topcotnpetitie,
start en finish Rijssen: 1. Teuben (Hee-
renveen) 183 km in 4.11.55. 2. Wietse
Veenstra, 3. Appeldoorn, 4. Kistemaker,
5. Vinke, 6. Koster, 7. Jan de Leeuw, 8.
Godert de Leeuw, 9. Van de Meulenhof,
10. Veenendaal, 11. Richard Groenen-
daal. Stand topcompetitie: 1. Boogaard
28 punten, 2. Van Steen 27 p, 3. Den
Braber 20 p.

Wervershoof. Westfriese Dorpenom-
loop: 1. Kroon (Anna Paulowna) 160km
in 3.34.17, 2. Mark Rasch, 3. Jeroen
Duyn 0.10. Dames, Omloop Marker-
waard, eerste rit:: 1. Haringa (Hoofd-
dorp) 70 km in 1.50.12, 2. Chermeda, 3.
Blish, 4. Groen, 5. Hartmann. Tweede
rit: 1. Golay (VS) 80 km 1.45.40, 2.
Smoorenburg, 3. Chermeda 0.30, 4. Mo-
nique deBruin, 5. Niehaus. Klassement:
1. Haringa 3.35.44, 2. Chermeda 0.02, 3.
Blish 0.05, 4. De Bruin 0.08, 5. Margareta
Groen.

Ruban Granitier Breton, amateurs,
zesde etappe, Dinard - Erquy: 1. Bobrik
130 km in 3.08.42, 2. Berzin, 3. Boury
0.24, 4. Dainis 1.21, 5. Blijlevens 1.48.
Ronde van Echt, NWB-amateurs: 1. Ed
dy Jorissen (Weert) 82 km in 1.57.24; 2.
Ger Hermans; 3. R. van Dijk; 4. A.
Koch; 5. R. van Eijndhoven; 6. J. Pee-
ten; 7. H. Hendriks; 8. E. Geujen op 12
sec; 9. J. Scheres; 10. J. Übachs op 18
sec. Veteranen A/Liefhebbers: 1. Jo.
Scholten (Nieuwstadt) 50 km 1.08.46; 2.
H. Notermans; 3. W. de Louw op 3 sec;
4. M. Ramakers; 5. F. Laugs. Veteranen
B: 1. Georg Kremer (Bockum, D) 42 km
1.02.57; 2. P. de Groot; 3. L. Heijnen op
36 sec; 4. M. Nepp; 5. H. Boeren.
Epinal, eindstand Ronde van Vogezen,
dames: 1. Thompson (VS) 7.56.25, 2.
Van Moorsel 0.13, 3. Koljaseva 0.42, 4.
Longo 0.55. Leontien van Moorsel won
eerste rit, Monique Knol de vierde rit.

VOLLEYBAL
World League Groep B: Karlsruhe,
tweede wedstrijd: Duitsland - Neder-
land 1-3 (9-15 15-12 13-15 10-15). Groep
A: Wuhan, eerste wedstrijd: China -
GOS 2-3 (15-12 10-15 15-7 9-15 11-15),
China - GOS 1-3 (15-7 8-15 5-15 8-15).

TENNIS
München. 550.000 gulden, mannen, hal-
ve finales: Larsson-Naewie 6-7 6-4 7-6,
Korda-Karbacher 3-6 7-6 7-5. finale:
Larsson - Korda 6-4 4-6 6-1. Dubbelspel:
Limberger/Zdrazila - Camporese/ Prpic
6-4 7-5, Adams/Oosting - Aldrich/Kraji-
cek 6-3 6-3. finale: Adams/Oosting -Limberger/Zdrazila 3-6 7-5 6-3.
Hamburg. 700.000 gulden, vrouwen:
halve finales: Graf- Huber 6-3 6-0. Sanc-
hez Vicario - Sabatini 3-6 6-4 6-4. finale:
Graf - Sanchez Vicario 7-6 6-2. Dubbel-
spel: Graf/Stubbs - Mesjki/Paz 6-3 6-1,
Bollegraf/Sanchez Vicario - Faull/Fulco
6-2 6-2. finale: Graf/Stubbs - Sanchez/
Bollegraf4-6 6-3 6-4.
Madrid. 1,4 miljoen gulden, mannen,
halve finales: Costa - Clavet 7-5 6-4, Bru-
guera - Javier Sanchez 6-4 6-2. finale:
Bruguera - Costa 7-6 6-2 6-2. Mannen
dubbel, finale: Galbraith/Patrick McEn-
roe-Costa/Clavet 6-3 6-2.
Atlanta. 480.000 gulden, mannen, halve
finales: Agassi-Arraya 6-4 6-3, Sampras-
Witsken 6-4 6-2. finale: Agassi - Sampras
7-5 6-4.
Tarento. 190.000 gulden, vrouwen, hal-
ve finales: Halard-Ferrando 6-2 6-4, Zar-
do - Zrubakova 7-5 5-7 6-4. finale: Ha-
lard - Zardo 6-0 7-5.

sport

Superiuraan specialisten, maar achterstand op kopmannen blijft

Tijdritzege Erik Breukink
in Vuelta komt te laat

DOOR PETER OUWERKERK

iiJ^PESA - Erik Breukink was gisteren in de Ronde van
]2.anJe weer eens onverslaanbaar in zijn specialiteit, de tijdrit.
en'_ Verkte e 49>5 km tussen Alquerias en Oropesa in deregen
a_H

°U a^ *n een reëelmaat. die hem op slag weer op een heel
't_

_
e. manier tegen zijn Spaanse 'training' deed aankijken.

reukink zou niet helemaal tiptop aan de Vuelta kunnen be-nnen, was anderhalve week geleden al het signaalvanuit de'g/^stel GoldRace. En er werd inderdaad geklaagd over maag
_8e rmen- Het maakte hem minder scherp dan in een ronde

>e
n a*Dso^late voorwaarde is. ledere geestelijke of lichamelijke. n "?Wakking kan door de concurrentieworden afgestraft. Watde eerste dagen van de Vuelta dus ook gebeurde.

" .ij
1S niet hard Senoeg' was alweer
snel het oordeel van velen, die

XWi WlelersP°rt -,van nabij" volgen.
___.

m een waaier-etappe zomaar
fciin lnn terecht komt, die is er met1lltJ" k°P niet bij. Die mist de menta-
p van een killer/winnaar. Van

Ken I en Talen hadden nog wel
J^Probeerd hem naar voren te rij-
Schi Hllaar het kwaad was al ëe"

fl ___ ÛICiinic " aan sPanJe begonnen
Rai 1 a eerste opdracht ploegmaat

.tPro. t
cala te steunen en zelf te

£__, ieren van een toevallig ver-
Jdern P°sitie: ~Ik was die dag in-lha^aaad niet fel genoeg. Maar ik
ben °o,t absoluut Been kracht in de
Zelf' Normaal riJd ik zon gaatje
to ' Wel even dicht, dan trek ik om

■■hoe Waaier heen en werk ik me als-
ho. naar voren. Maar dit keer gingnet niet. Jammer."

HANDBAL
Boedapest, Europese beker voor be-
kerwinnaars, mannen, finale, eerste
wedstrijd. Bramac Veszprem (Hon) -Milbertshofen (Dld) 24-14 (10-9). Tweede
wedstrijd 17 mei gespeeld.
Zagreb. Europese beker voor lands-
kampioenen, mannen, finale, eerste
wedstrijd.Lotto Zagreb (Joeg) - TK San-
tander (Spa) 22-20 (11-10).
Lübeck. IHF-beker, mannen. Finale,
eerste weftstrijd: Wallau-Massenheim
(Dvi) - SKA Minsk(WRus) 25-23 (14-13).

MOTORSPORT
Assen. NK wegracen, derde wedstrijd,
125cc: 1. Bodelier (Honda) 15.49,34
(gem. snelheid: 148.385 km/u), 2. Smit
(Honda) 4,19, 3. Koopman (Honda) 4.82.
Stand NK: 1. Reniers 43, 2. Koopman
4-2, 3. Nijenhuis 35. 250cc: 1. Kuiper
(Aprilia) 17.59,84 (156,543 km/u), 2.
Stamsnijder (Honda) 4,17, 3. VanGaaien
(Yamaha) 14,21. Stand NK: 1.Kuiper 55,
2. Van Gaaien 45, 3. Stamsnijder 32. Zij-
spannen: 1. Streuer/Hofsteenge (LCR)
18.37.27 (151,298 km/u), 2. VanKempen/
De Haas (LCR) 14,54, 3. Van Bergen/
Van Puyvelde (Yamaha) 1.16,03. Stand
NK, na twee wedstrijden: 1.Van Bergen
30, 2. Blaauw 24, 3. LEmstra/Kuyt en
Streuer 20. Supersport 600: 1. Verwijst
(Kawasaki) 19.15,80 (146,255 km/u), 2.
Heindijk (Honda) 8,26, 3. Pajic (Kawasa-
ki) 9,17. Stand NK. 1. Verwijst 55, 2.
Pajic 52. 3. Heindijk en Van der Wal 32.
Superbikes: 1. De Vries (Yamaha)
17.31,12 (160,820 km/u), 2. Pajic (Kawa-
saki) 9,21, 3. Verwijst (Kawasaki) 13,08.
Stand NK: 1. De Vries 57, 2. Pajic 54, 3.
Fischer 39.
Genk. Grote Prijs van België, 125cc:
eerste manche: 1. Tragter (Ned) Suzuki,
2. Strijbos (Ned) Honda, 3. Albertijn
(Zaf) Honda. Tweede manche: 1. Strij-
bos, 2. Tragter, 3. Sweebe (Ned) Honda,
4. Van den Berk (Ned) Suzuki. Derde
manche: 1. Strijbos, 2. Albertijn, 3. Voh-
land (VSt) Suzuki. WK-stand: 1. Tragter
207, 2. Albertijn 187, 3. Demaria 182, 4.
Strijbos 174, 5. Van den Berk 140, 6. Bei-
rer 112, 7. Chiodi 111, 8. Bolley 93, 9.
Karlsson 90, 10. Sweebe en Vohland 87.
Malpensa. Grote Prijs van Italië,
250cc: Eerste manche: 1. Schmit (VSt)
Yamaha, 2. Everts (Bel) Suzuki, 3. Man-
nen (VSt) Honda. Tweede manche: 1.
Schmit, 2. Puzar, 3. Moore. Derde man-
che: 1. Schmit, 2. Manneh, 3. Parker.
Stand WK: 1. Everts 149, 2. Puzar 145,
3. Parker 137. 4. Schmit 126, 5. Moore
105, 6. M-anneh 93, 7. Johansson 92, 8.
Bervoets 84, 9. Evertsen en Herring 77.

Bystrica. Grote Prijs van Tsjechoslo-
wakije, 500cc: Eerste manche: 1. Rossi
(Ita) KTM. 2. Nicoll (GBD KTM, 3. Jobé
(Bel) Honda. Tweede manche: 1. Nicoll,
2. Rossi, 3. Jobé. Derde manche: 1. Ros-
si, 2. Nicoll, 3. Jobé. WK-stand: 1. Jobé
86, 2. Nicoll 72, 3. Liles 66, 4. Rossi 61,
5. Bayle 60, 6. Hansson 55.
Markelo. Grand Prix van Nederland
zijspannen: Eerste manche: 1. Timmer-
mans/Verhagen (Ned), 2. Ramon/Strub-
be (Bel), 3. Lenherr/Weber (Zwi). Twee-
de manche: 1. Timmermans, 2. Fuhrer,
3. Ramon. Derde manche: 1. Timmer-
mans, 2. Bens, 3. Ramon. Dagklasse-
ment: 1. Timmermans, 2. Ramon, 3.
Bens. WK-klassement: 1. Timmermans,
112, 2. Fuhrer 83, 3. Ramon 80. 4. Len-
herr 65, 5. Bens 61.

ATLETIEK
Geleen, halve marathon heren: 1. J.
Vermeule 21.1 km in 1.05.48; 2. M. de
Maat 1.06.00;3. J. van Rijthoven 1.06.15;
4. W. Pepels 1.06.47; 5. Tummers 1.08.37;
6. Thimister 1.08.56; 7. H. Kurvers
1.09.49; 8. P. Jacobs 1.11.50; 9. J. van Es
1.12.19; 10. R. Klingestijn 1.13.22; 11. J.
Geraedts 1.13.28; 12. Tummers (40+)
1.13.52; 13. A. Maas 1.13.57; 14. H. Fren-
ken 1.16.20; 15. G. Geelen 1.16.22. Overi-
ge 40-plussers: 2. Braeken 1.17.30; 3.
Hendrix 1.18.19. Dames: 1. G. Timmer-
mans 1.19.22; 2. D. Heijnen 1.22.23; 3. P.
Hameleers 1.24.14.Heren 10,55km: I.J.
Verhiel 32.07; 2. P. Wagemans 32.29; 3.
Lenaers 32.41; 4. Palant 32.45; 5. V.d.
Eerden (40+) 32.47; 6. Borgmans 32.51;
7. Janssen 32.53; 8. Lemmens 33.25; 9.
Huntjens 33.47; 10. Hendrix 34.23.
Vigneulles (Frankrijk). Wegwedstrijd
snelwandelen 20 km: 1. Van Beek
1.24.52, 2. Sowa 1.25.01, 3. Morawski
1.30.57.
Berlijn, stadsloop 25 km. Mannen: 1.
Wachenbrunner 1.15.21, 2. Choge
1.15.24, 3. Naali 1.15.35. Vrouwen: 1. Ul-
rich 1.24.41, 2. Peterkova 1.25.15, 3. Je-
gorova 1.25.34.
München. Marathon. Mannen: 1. Uvizil
2.14.28. 2. Dittmann 2.16.25, 3. Schnie-
der 2.16.40, 4. Koch 2.17.36, 5. Wojcik
2.17.40. Vrouwen: 1. Lennartz 2.39.17, 2.
Sander 2.40.31, 3. Krieg 2.40.41.
Terneuzen, halve marathon: 1. Van der
Hoeven 1.06.54, 2. Verbeeck 1.07.39, 3.
N. van der Maele 1.07.56. Vrouwen: 1.
Daane 1.25.58. 2. Van Lare 1.27.48, 3.
Vermeersch 1.28.40.
Geldrop, 10 km: 1. Hamers (AVON
Heerlen) 29.28, 2. Van de Mortel 29.48.
3. Van de Boogaard 30.09, 4. Slaats
30.54, 5. Van der Heyden 31.17.

Snelwandelen Schoonhoven, 30 km: 1.
D. Nicque (B) 2.33.52, 2. Plasman
2.34.12, 3. Dhooms 2.42.40, 4. Huntjens
2.43.16, 5. Lambregts 2.48.31, 6. Derks
2.51.51.

BILJARTEN
Zundert. Grand Prix, kwart finales: Ar-
nouts - Broeders 50-27 (42), De Kleine -De Wilde 50-50 (66). Van Kuyk - Van
Uum 50-35 (41), Jaspers - Burgman
50-43 (33). Halve finales: De Kleine - Ar-
nouts 60-38 (36), Jaspers - Van Kuyk
60-39 (37). Finale: Jaspers - De Kleine
50-24 (31).

SCHIETEN
Hengelo, NK klein-kaliber geweer 50
meter liggend. Mannen: 1. Storm 591
punten, 2. Theunisse 590 p. 3. Midden-
dorp 590 p. Vrouwen: 1. Stasse 576 p, 2.
Goedheer 573 p, 3. Dijkstra 572 p.
Teams: 1. Doelbewust 2324 p, 2. De Kor-
rel 2320 p, 3. Wilhelm TeU 2314 p.

GOLF
Monticello. Italian Open: 1. Lyle 270
<66 71 6568), 2. Montgomerie 271, 3.
OMeara (VSt) en Way, beiden 272, 5.
Singh 276.
Tokio, Chunichi Crowns Open, man-
nen, 1,7 miljoen gulden. 1. Masashi Oza-
ki 270 (68-69-66-67), 2. Senior, Franklin
274, 4. Tze-Ming, Omachi 275.
Woburn (Engeland). Ford Ladies Clas-
sic: 1. Croce 286 slagen, 2. Johnson en
Orley, beiden 289, 39. Hageman 304.
Nederlandse competitie mannen, vier-
de speeldag: Groep 1 (gespeeld op Sal-
iand): Noordwijk - Noord Nederland
16-2, Oude Maas - Haagsche 4-14. Stand:
1. Haagsche 3-6, 2. Noordwijk 3-4, 3.
Noord Nederland 3-4, 4. Salland 3-2. 5.
Oude Maas 3-0. Groep 2 (Toxandna): De
Dommel - Hilversum 2-16, Spaarnwou-
de - De Parr 12-6. Stand: 1. Spaarnwou-
de 4-7, 2. Hilversum 3-4, 3. Toxandria
3-3, 4. De Pan 3-2, 5. De Dommel 3-0.

AUTOSPORT
Barcelona. GP Spanje formule I: 1.
Mansell (GB) Williams 308,555 km in
1.56.10 (gem. snelheid: 159,353 km/u), 2.
Schumacher (Dvi) Benetton 23,9Ï4 sec,
3. Alesi (Fra) Ferrari 26,462. 4. Berger
(Oos) McLaren 1.20,647; op'één ronde:
5. Alboreto (Ita) Footwork; op twee ron-
den: 6. Martini (Ita) Dallara, 7. Suzuki
(Jap) Footwork, 8. Wendlinger (Oos)
March; op drie ronden: 9. Senna (Bra)
McLaren, 10. Capelli (Ita) Ferrai; op vier
ronden: 11. Fittipaldi (Bra) Minardi, 12.
Belmondo (Fra) March. Stand Wk na
vier races: 1. Mansell 40 punten, 2. Pa-
trese 18 p. 3. Schumacher 17p, 4. Berger
8 p, 5. Alesi 7 p, 6. Senna 4 p. 7. Alboreto

3 p, 8. Capelli en De Cesans 2 p. 10. Mar-
tini, Hakkinen , Herbert 1 p. Volgende
wedstrijd: 17 mei. Grand Prix van San
Marino.

Edwig van Hooydonck
bekroont barre solo

BENICASIM - Edwig van Hooy-
donck heeft zaterdag loon naar hard
werken gekregen. De 25-jarige Belg
uit de Buckler-ploeg van Raas be-
kroonde een langeen barre solo van
ruim 180kilometer met deritzege in
de zesde etappe van de Ronde van
Spanje. Het was voor Van Hooy-
donck de eerste aansprekende over-
winning dit seizoen. Tot zaterdag
had hij slechts drie zeges op zijn
erelijst staan. Vergeefs joeg hij in
het voorjaar op een triomf in een
der klassiekers. De tweevoudige
winnaar van de Ronde van Vlaande-
ren greep, evenals de complete
Buckler-ploeg, vaker mis dan hem
lief was.

De rossige Belg ging er heel vroeg
vandoor. Al na twintig kilometer
verliet hij het peloton dat met moei-
te de stromende regen en de harde
wind trotseerde. Derenners hadden
zichtbaar problemen met de plotse-
linge weersverandering en het ex-
treme temperatuurverschil van tien
graden. Alleen Van Hooydonck
deerden de grillen van de elemen-
ten niet.

Bij de bevoorrading - na 113kilome-
ter - had hij een maximale voor-

sprong van twaalf minuten. Op dat
moment was hij virtueel leider. Zijn
achterstand op Ruiz-Cabestany be-
droeg 5 minuten en 58 seconden.
Vijftig kilometer voor de aankomst
had hij nog een voordelige marge
van acht minuten op het peloton.
Onder aanvoering van de Gatorade-
ploeg van Ruiz-Cabestany werd de
jacht op de eenzame vluchter ge-
opend. De klassementsaanvoerder
kreeg steun van ONCE, Clas en
TVM.

Aan de voet van de Alto del Desier-
to de las Palmas, een col van de
tweede categorie op ongeveer 25 ki-
lometer van de finish, had Van
Hooydonck nog ruim vijf minuten
voorsprong. Dank zij onder meer
Vanderaerden en Solleveld die
waar mogelijk het op hol geslagen
peloton afremden.

Van Hooydonck hield op de be-
klimming echter op eigen 'kracht
stand. Hij verloor nog geen twee
minuten op een groep van zes, on-
der wie Skibby, en het peloton. De
laatste kilometer legde de Belg in
een slakkegang af. Op de streep had
hij nog ruim voldoende winst op de
Zwitserse neo-prof Alex Zulle.

Sneeuw maakt
bergetappes
twijfelachtig

OROPESA - Er ligt sneeuw in de
Pyreneeën. De organisatie van de
Ronde van Spanje is in rep en roer,
want vandaag, morgen en woens-
dag zou de karavaan door het
Frans/Spaanse grensgebergte trek-
ken - bergverliefder als de Vuelta
dit jaar is dan de bazen van de Tour
de France, die de Pyreneeën straks
in juli links laten liggen. Maar de
kans dat er vandaag over de Pot del
Canto en La Banaguia naar Pla de
Beret zou worden gereden, dat er
morgen over Portillon, Pyresourde,
Aspin, Tourmalet naar Luz Ardiden
wordt gekoerst en woensdag over
de Soulor en de Portalet, werd gis-
teravond tamelijk klein geacht.
De sneeuwgrens ligt rond de 900
meter en dat maakt verscheidene
wegen onbegaanbaar. Alleen al om
de Tourmalet sneeuwvrij te maken
zou een bedrag van 30 miljoen pese-
ta's, ruim een half miljoen gulden
moeten worden neergeteld. Met het
risico, dat de schoongemaakte we-
gen, op het laatste moment opnieuw
worden bedekt met een vers pak
sneeuw.
Vorig jaar kwam de Vuelta-organi-
satie ook voor problemen te staan
in het hooggebergte. Toen moest
voor het eerst in de moderne
Vuelta-historie de rit naar Pla de
Beret worden geannuleerd, omdat
La Bonaigua onbegaanbaar was. Er4is die elfde wedstrijddag helemaal
niet gereden, omdat iedereen com-
pleet werd verrast. Dit jaar ligt dat
anders: er zijn voor vandaag, mor-
gen en woensdag alternatieve rou-
tes uitgezocht; mèt, gedeeltelijk
mèt en zelfs compleet zonder ber-
gen. Het zou deze op papier zeer
lastige Vuelta op slag minder zwaar
maken en het aantal kanshebbers

op de eindoverwinning opeens veel
groter.

Achter de coulissen wordt overi-
gens al voor zeker aangenomen, dat
de Vuelta met ingang van 1995 naar
september wordt verschoven, vijf
weken na het einde van de Tour en
als aanloop naar het naar het in de
nieuwe opzet naar eind september
verplaatste WK.

Grote Prijs vanGippingen
Eindelijk Ampler

GIPPINGEN - Uwe Ampler heeft
zijn eerste seizoenzege geboekt. De
Duitse beroepsrenner zegevierde
zondag in de Grote Prijs van het
Zwitserse kanton Aargau, die in
Gippingen verreden werd.
Ampler, rijdend voor Telekom,
bleef na tien ronden oftewel 206 ki-
lometer de Fransen Dante Rezze en
Domique Arnould voor. Er waren
155 profs gestart. Het leidend drie-
tal dat de overwinning betwistte,
had enkele meters voorsprong op
het jagendepeloton.
Telekom had dit seizoen nog maar
één wedstrijd gewonnen, namelijk
een etappe door Udo Bölts in de
Ronde van Baskenland. Gisteren
was het echter op twee fronten
raak. Behalve Uwe Ampler won
Mare Madiot immers ook. In San-
nois schreef de Franse Telekom-
renner klimkoers over 96 kilometer
op zijn naam. Madiot maakte zijn
beslissende jump op vier kilometer
van de finish in Sannois. Aan de
streep had hij 25 seconden voor-
sprong opzijn landgenoten Richard
Virenque en Francois Lemarchand.

BASKETBAL
Groningen. Playoffs mannen, halve fi-
nales (best of five): Donar - Den Bosch
83-117. Den Bosch wint serie met 3-1.
Finale: Den Bosch - Den Helder, eerste
wedstrijd op zaterdag 9 mei.

i

HANDBOOGSCHIETEN
Antalya (Turkije). Grand Prix 70 me-
ter, landentoernooi. Mannen. Kwartfi-
nales: Nederland (Verstegen, Vogels,
Camps) - Italië 241-240. Halve finales:
Nederland - Denemarken 250-251,
Duitsland - België 238-234. Derde
plaats: België - Nederland 247-240. Fina-
le: Duitsland - Denemarken 241-240.
Eindstand: 1. Duitsland, 2. Denemar-
ken, 3. België, 4. Nederland, 5. Italië.
Vrouwen. Kwartfinales: Nederland
(Van Rozendaal, Verstegen, Van Dijck) -Frankrijk 233-227. Halve finales: Neder-
land - Turkije 228-237, Duitsland - Polen
233-232. Derde plaats: Nederland - Po-
len 217-226. Finale: Turkije - Duitsland
230-227. Eindstand: 1. Turkije, 2. Duits-
land. 3. Polen, 4. Nederland, 5. Frank-
rijk.

Purmerend. Grand Prix. Mannen: 1.
Van Zutphen, 2. P. van Dorst, 3. Wal-
stra. Stand Grand Prix-klassement: 1.
Van Oostindié 38 punten. 2. Haasnoot
33 p, 3. Van Zutphen 25 p. Vrouwen: 1.
Van Dorst, 2. Vorst, 3. Neelen-Fodor.
Stand: 1. Meerens 34 punten, 2. M. van
Dorst 25 p, 3. Vorst 22 p.

Liempde. FITA-wedstrijd. Mannen: 1.
Heykers 1233 punten. 2. Kerkhofs 1228,
3. Bogaert 1206. Vrouwen: 1. Van Gin-
neken 1098 punten, 2. Van der Laar en
Van Lieshout, beiden 1010.

PAARDESPORT
Goodwood. Europese kwalificatie we-reldbeker dressuur, kür op muziek: 1
Van Grunsven (Ned) Olympic Cocktail71,4, 2. Lonston-Clarke (GB, DutchGold) 70,0, 3. Lavell (VS, Gifted) 69.0, 4.
Bartels (Ned, Olympic Courage) 67,7.
Grand Prix: 1.Lavell (VS, Gifted) 1574,
2. Van Grunsven (Ned, Olympic Cock-tail) 1538, 3. Ramsier (Zwits. Edh Ran-
som) 1508. 5. Bartels (Ned, Olympic
Courage) 1477, 7. Rutten (Ned, Clave-
cimbel) 1440.
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Balans
Na vijftig minuten voortreffelijk
handbal, waarin beide ploegen el-
kaar perfect in balans hielden (der-
tien keer toonde het scorebord een
gelijke stand) had V&L een kostba-
re 16-18 voorsprong bijeengesprok-
keld. Opmerkelijk daarbij waren de
laatste treffers van Claus Veerman,
die zich na een zwakkere periode
van enkele maanden, weer meldde
als gevaarlijke afmaker en in totaal
zeven maal scoorde. V&L leidde
dus met 16-18 en had die voor-
sprong in de daaropvolgende minu-
ten moeten vergroten toen eerst
Roel Goffin en enkele seconden la-
ter Paul Kikken fraaie kansen lieten
liggen. Het was bovendien de perio-
de waarin de wapenstilstand, die al
enkele weken van kracht is tussen
coach Weerman en de broertjes Fie-
ge hevig onder druk stond. Maar
E&O bundelde nog eenmaal alle
krachten, verbouwde de 16-18 ach-
terstand in een 19-18 voorsprong en
hield in een turbulente slotfase het
hoofd koel.

Afgrond
In die slotminuten balanceerde
Veerman nog even op de rand van
de afgrond toen hij, met al twee tijd-
straffen achter de rug, na een wat
dubieuze beslissing van de overi-
gens behoorlijk leidende scheids-
rechters Brussel en Van Dongen,
finaal door het lint ging en arbiter
Brussel de doorgang versperde. Die
voelde de situatie perfect aan en
hield alle kaarten op zak toen hij
zag hoe coach Rietbroek zijn over-
verhitte speler naar de bank haalde.

Het werd uiteindelijk 23-21 voor de
thuisclub, waarbij het laatste doel-
punt drie seconden voor tijd en
vanaf de middenlijn werd gescoord

door Rob Fiege wiens flodderbal
aan de aandacht van de overigens
behoorlijk spelende Stavast ont-
snapte.

Moeilijkheden
V&L-coach Pim Rietbroek, diezich
kon vinden in de alom geuite me-
ning over de beslissende fase in de
wedstrijd, erkende de moeilijkhe-
den die zijn ploeg in de eerste helft
had met de E&O-aanval. „Er zijn
twee mogelijkheden: je concen-
treert je op hun tweede rij en dan
krijgt Berendsen aan de cirkel te-
veel ruimte, of je beperkt de ruimte
aan de cirkel, maar dan schieten
Fiege en Hagreize je overhoop. On-
ze tactiek had van beide mogelijk-
heden iets, maar we speelden net
niet alert genoeg. De tweede helft
ging dat beter".

De Geleense doelpunten kwamen
op naam van uitblinker Gino Smits
(8,5), Veerman (7,1), Versteegden en
Jacobs (beiden 3). Bij E&O zorgden
Rob Fiege (10,5) en Berendsen (7)
voor driekwart van de doelpunten.

Polen en Frankrijk
zwak in titelstrijd

PRAAG/BRATISLAVA - By het
wereldkampioenschap ijshockey in
de A-groep wordt het kaf langzaam
maar zeker van het koren geschei-
den. Na zondag staan Polen en
Frankrijk als de zwakste broeders
vast. De ploegen verloren van res-
pectievelijk de Verenigde Staten
(5-0) en het GOS (8-0).

In Praag was het duel GOS -Frank-
rijk puur eenrichtingsverkeer. De
Russen, die het A-WK met een ge-
lijkspel (2-2) tegen Zwitserland en
een moeizame zege op Noorwegen
matig waren begonnen, hebben nu

drie overwinningen geboekt. Frank-
ryk heeft tot nu toe slechts verlo-
ren.

De ploeg, ook bedreigd door het
faillissement van de nationale ys-
hockeybond, zijn de voornaamste
gegadigde voor de laatste plaats in
groep B. Met de nummer laatst van
groep A (Polen) moet woensdag een
beslissingswedstrijd worden ge-
speeld om te bepalen welk land
naar de B-groep degradeert. Het
eerstvolgende wereldkampioen-
schap op het één na hoogste niveau
vindt volgend jaar in Eindhoven
plaats.

In groepA boekten de Amerikanen
hun tweede overwinning. Het nog
puntloze Polen- werd in Bratislava
gladjes met 5-0 geslachtofferd. Fin-
land zette in de avondsessie ten
koste van titelhouder Zweden de
zegereeks voort (3-1). Als enige van
de twaalf landen zijn de Finnen nog
ongeslagen. Tsjechoslowakije won
met 5-2 van Canada.

" Twee Russische verdedigers geven Saunier bij een van de weinige Franse aanvallen letterlijk enfiguurlijk geen kans.
Foto: EPA

Paard Navet
bij EK betrapt

op doping
_AUSANNE - Het paard van Eric
Javet, Waiti Quito de Baussy, heeft
ijdens het Europees kampioen-
chap voor springruiters, vorig jaar
i La Baule. verboden stimulerende
middelen toegediend gekregen. De
ledische commissie van de FEI
eeft dit onomstotelijk vastgesteld,
lavet won in juli 1991 de Europese
telstrijd. Waarschijnlijk zal hij zijn
ledaille moeten inleveren. Boven-
ien wacht hem een schorsing van
ier maanden. Hij heeft 60 dagen
m in beroep te gaan. Doet hij dat
iet, dan wordt de straf definitief.
)e Duitser Sloothaak werd destijds
veede en zou dan de titel kunnen
rijgen. De Nederlander Lansink
indigde als derde.

wkijshockey
PRAAG/BRATISLAVA - Uitslagen
wereldkampioenschap ijshockey in de
A-categorie:
Groep A: Verenigde Staten - Polen 5-0
(2-0, 0-0, 3-0), Duitsland - Italië 6-2 (0-0,
1-1, 5-1), Finland - Zweden 3-1 (1-0, 0-1,
2-0). Stand na vier wedstrijden: 1. Fin-
land 8 punten, 2. Duitsland 6 p, 3. Ver-
enigde Staten 4 p, 4. Zweden 3 p, 5. Ita-
lië 3 p, 6. Polen 0 p.

Groep B: GOS - Frankrijk 8-0 (2-0, 2-0.
4-0), Zwitserland - Noorwegen 3-1 (1-0,
1-1, 1-0), Tsjechoslowakije - Canada 5-2

(2-1, 1-1, 2-0). Stand: 1.Rusland 7 pun-
ten, 2. Tsjechoslowakije 6 p, 3. Zwitser-
land 6 p, 4. Canada 6 p, 5. Noorwegen 0
p, 6. Frankrijk 0 p.

sport

Pim Rietbroek: ’We speelden niet alert genoeg’

V&L begint tweekamp in
Emmen met verliespost

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

EMMEN - In de tot maximaal
drie wedstrijden geconcen-
treerde kamp om de nationale
handbaltitel bij de heren ver-
loor Hirschmann/V&L zater-
dagavond het eerste duel met
23-21 van Haka/E&O. Een te-
genvaller voor de Geleense
ploeg, die verleden jaar onder
gelijke omstandigheden won,
en op een herhaling uit was.
Dat V&L dit jaar onder moei-
lijker omstandigheden aan het
tweede duel(aanstaande zater-
dag) dient te beginnen, moet
voor een belangrijk deel aan
eigen falen worden toege-
schreven.

Zelden wezen de commentaren van
alle betrokkenen zo eensgezind
naar een verklarende factor. Zelden
ook werd het breekpunt van een
handbalwedstrijd zo duidelijk ge-
markeerd als zaterdagavond in de
volle sporthal Angelslo van Em-
men.

# Peter Portengen,
tweede van rechts,
probeert tevergeefs de
verdediging van de
Emmenaren te
doorbreken.

Foto: BERT WIERINGA

Damesteam Evic/Swift in
kruisfinal tegen ADB/V&L

Van onze correspondent
FRITS FEULER

ROERMOND - De handbaldames
van Evic/Swift en ADB/V&L heb-
ben op de slotdag van de kandida-
tenronde hun deelname aan de
kruisfinales veilig gesteld. De Roer-
mondse ploeg pakte de eerste plaats
in de groep door een 21-16 zege op
Aalsmeer en speelt komend week-
einde thuis tegen de nummer twee
uit de andere groep, ADB/V&L. De
ploeg van trainer Wiel Mayntz be-
haalde een knappe 28-19 overwin-
ning op concurrent Quintus.
Evic/Swift startte in eigen hal fu-
rieus tegen regerend landskam-

pioen Aalsmeer, de ploeg die enkele
weken in Roermond met de twee
competitiepunten aan de haal ging.
Binnen vyf minuten leidde Swift
met 3-1 en had op dat moment ook
al twee breaks en een strafworp ge-
mist. Aalsmeer putte uit deze mis-
sers zowaar weer moed en leidde
zes minuten voor de rust met 5-6.

Met een uiterste krachtsinspanning
kon Evic/Swift de stand gelijk trek-
ken: 7-7. Maar in de eerste twintig
minuten na de pauze liet Evic/Swift
de tegenstander alle hoeken van het
veld zien: 21-16. Katalin Szilagyi (7)
was voor Evic/Swift de trefzekerste
speelster. Georgina ten Holt trof
eveneens zeven keer doel voor Aals-
meer.

ADB/V&L moest minimaal gelijk
spelen om een plaats in de kruis-
wedstrijden af te dwingen. Na een
zenuwachtig begin had de Geleense
ploeg als eerste de smaak te pakken
en bleef tot aan de rust op voor-
sprong: 10-11. Halverwege de twee-
de helft leek de strijd beslist toen
toen ADB/V&L via 13-17 en 15-18
uitliep naar 17-24. Met de produktie-
ve bui van Carla Kleintjens (12 tref-
fers, waarvan 9 strafworpen) en
Karin Pisters (10) werd uiteindelijk
de eindstand op 19-28 bepaald.
Komende, zondag ontmoeten beide
Limburgse teams elkaar in Roer-
mond om uit te maken welke ploeg
het in een 'best of three-serie' gaat
opnemen tegen de winnaar van het
duel SEW - Aalsmeer.

Frans Göbel in
oorlogshemd op
Barcelona-koers

KEULEN - Met zijn oorlogshemd
om het lijf heeft Frans Göbel zon-
dag in Keulen koers gezet naar Bar-
celona. De 32-jarige Amsterdamse
haalde in de Duitse Domstad de fi-
nale van het toernooi om de wereld-
beker roeien. Als potentieel kandi-
daat voor de Olympische Spelen
dwong hij daarmee een nominatie
af. „In het sterkst denkbare veld
heeft Göbel bewezen op de Spelen
thuis te horen", stelde trainings-
coördinator René Mijnders onom-
wonden. „Ik ga nu maar eens een
beetje aan Barcelona denken",
mompelde de skiffeur.

In de serie was hij in Keulen versla-
gen door de Argentijn Fernandez.
De herkansing voor een plaats in de
halve finale van zondag moest hij
winnen, een tweede plaats was niet
goed genoeg. Göbel had er weinig
fiducie in. Hij had als arts heel lang
in wisseldiensten moeten werken
op deafdeling gynaecologievan het
IJmuidense ziekenhuis. Voor de re-
gatta in Keulen kreeg hn' vier dagen
vrij. Met een harde wind blazend in
zijn gezicht zegevierde hij in de her-
kansing in een toptijd van 6.54,63.
„Dit kan ik haast niet geloven. Wat
een tijd."

Göbel leefde totaal op. Hij trok zon-
dagochtend voor de halve finale zijn
oorlogshemd aan; onder zijn mouw-
loze roeishirt een T-shirt met afge-
rukte mouwtjes, de outfit waarmee

hij onlangs voor de tiende keer i
Skiffhead won. In oorlogsstemmi'
kon hij bijna, de helewereld aan- ï
zwaargewichten Fernandez en Cl*
lupa waren (nog) te sterk, m*
Jaanson, het skiff-fenomeen uit&
land, anderhalf jaar geleden flj
wereldkampioen, hield hij fraai arf
ter zich. derde plaats en in de finaj
Hierin eindigde hij als zesde. M*J
zat er, na vier slopende races, n.
in.

Henk-Jan Zwolle en Nico RieiW
de dubbeltwee, voeren het indru'
wekkendst. Twee series en twefij
nales werden alle gewonnen.

_
dubbelvier mannen, bestaande <JRutger Arisz, Ronald Florijn, K<*
Maasdijk en Hans Kelderman v/4
zaterdag tweede en zondag vierfl
De vier-zonder-stuurman (SV^
Schwarz, Jaap Krijtenburg, Ntf
van der Zwan en Bart Peters) dedj
het andersom: vierde en tweede,J
de vrouwen dubbelvier (MaW
Pentenga, Harriët van Ettekovfl
Anita Meiland en Laurien V^mulst) werden (zonder series te
ren) derde en vierde.

De vrouwen dubbeltwee van J_
de Groot en Rita de Jong verrast*
in Keulen. In twee finales kwartl'
ze tot de vijfde en de derde plas*
Uitstekende referenties. Over tvj*
weken is de tweede en laatste sel*
tiewedstrijd. Daar zal het NOC &
komen kijken.

sport kort

" PAARDESPORT - In het
Franse Saumur won de Zweed
Herman met Malacky een milita-
ry: 61,20 punten. De Australiër
Tinney (Eurimbia) werd tweede
met 61,40. Klasseringen Neder-
landse combinaties: 6. Mandy
Stibbe, Applause 67,40; 39. Van
Tuyl, Olympic Bristol 160,25; 41.
Eddy Stibbe, Bristol's Autumn
185,60. Eindstand landenwed-
strijd: 1. België, 2. Spanje, 3.
Frankrijk, 4. Japan.

" RUGBY - Een verzwakte Ne-
derlandse rugbyploeg heeft zon-
dag in Leiden voor 1200 toe-
schouwers een smadelijke ne-
derlaag geleden tegen een
Engels team onder 21 jaar. Het
ontbreken van een aantal gerou-
tineerde spelers bleek niet op te
vangen. Na een ruststand van
0-26 werd het 12-48.

m BILJARTEN - De Nederland-
se Gerrie Geelen is bij de Euro-
pese titelstrijd libre in Edingen
(België) als vierde geëindigd.
Winnares werd de Francaise Ma-
gali Declunder. Zilver was er
voor de Duiste Stengel, brons
voor de Oostenrijkse Engel-
brecht.

" WATERPOLO - Het Neder-
landse waterpoloteam heeft het
Olympische kwalificatietoernooi
in Calgary met winst geopend.
Het spel tegen Brazilië was rond-
uit zwak, maar het resultaat
uiterst positief: 8-5 (0-1 4-2 4-1
0-1).

" GOLFBILJART - België
heeft in Linne de interland tegen
Nederland weer gewonnen. In
vijftien jaar zegevierde Neder-
land nooit. Dit keer werd de
eindstand 1-4. Voor het enige
Oranjepunt zorgden de junioren.
Bij de heren A en heren B werd
het zelfs 0-6 voor de zuiderburen-
De dames verloren met 1-5 door
een tegenpunt van Elise van
Loon van Brand Taveerne (Sit-
tard). De 'oude glorieën' van
Nederland verloren met 2-4.

" WORSTELEN - De Neder-
landse worstelaars zijn ver ver-
wijderd van de internationale
top. Bij de Europese kampioen-
schappen vrije stijl, in het Hon-
gaarse Kaposvar, presteerde
Herbert van Tol met een achtste
plaats het best. De Alkmaarder
kwam uit in de klasse tot 100 ki-
logram.

" HANDBAL - Blauw Wit ma-
nifesteert zich al behoorlijk op
de spelersmarkt. Arthur Hun-
tjens, die de ploeg uit Neerbeek
enkele jaren geleden de rug toe-
keerde en voor kampioen Del-
mach/Caesar uitkwam, keert
weer bij de blauw-witten terug-
Harold Nusser heeft besloten ko-
mend seizoen bh' Blauw Wit te
blijven. Daarnaast is de techni-
sche leiding nog in onderhande-
ling met de V&L-spelers Claus
Veerman en Rutger Sanders en
Jo Delpire van het Waalse Her-
stal. VGZ/Sittardia heeft afgelo-
pen week nog geen overeen-
stemming kunnen bereiken met
international Patrick van Ol-
phen.

Chauffeur van
Spaanse TV
verongelukt

BENICASIM - Voor de start VJde zesde etappe van de Ronde _\
Spanje werd zaterdag in Gandia **minuut stilte in acht genomen °_
dat de avond tevoren een chaurfe.
van de Spaanse televisie was ver*',
gelukt. De man,Angel Fuentes,
loor vrijdagavond op de afrit \
Castellon in een flauwe bocht
macht over het stuur. Twee pas',
giers werden met ernstige ven*^dingen in het ziekenhuis opge"
men.

Brunssummerheide
gepromoveerd

ROOSENDAAL - Het eerste &
renteam van Golfclub BrunssU'JJmerheide is gisteren gepromovee1*naar de hoofdklasse 2. Het BrU^sumse sextet versloeg op de ban\
van de Wouwse Plantage golfc' j
Tongelreep met 10-8 (foursomes *"»singles 6-6). Komend weekeifl",
kan het team kampioen in zijnkl^se worden. Daartoe zal op de Z»*L
limburgse Golfclub in Wittem v}
genstander Kleiburg verslag
moeten worden.

Schotland zonder
Strachan in EK

LEEDS - Gordon Strachan zal .$dronde om de Europese voetbalt*^missen. De 35-jarige Schot kr^rust voorgeschreven. Hij kamp* .
geruime tijd met een rugblessU^
Strachan is aanvoerder van t\ 1

,
Leeds United, sinds een week ka'V
pioen van Engeland. In de eindr0
de in Zweden is Schotland teg^
stander van het Nederlands elfta1.
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Kansen
Een correcte wedstrijdanalyse vanbeugels, want zijn ploeg had met

in de eerste minuten na rust,
het meer spannende dan fraaie

de beste scoringskansen. Har-r° van Gestel kopte de bal, na een
!chitterende actie van Raymond

uit vrije positie nipt
£aast. VCL antwoordde met een
*°Pbal van Fred Jansen, maar even
'ater was uitblinker Patrick Meijers

bewakers weer eens te snel af.
*CL-goalie Frans Smit hield, tot
opluchting van VCL de koploper
geremd. De balvaste VCL-ploeg
'et daarna niets meer 'aanbranden'n controleerde het duel wederom.,n de slotminuten toen RVU, gezien
e tussenstand van de andere wed-
lr_den in 2A, va banque moest

*aan spelen, was het Peter van Hel-
J^t. die na een schitterende solo,
:fn alle onzekerheid een eindehaakte: 0-1.

Julian Day geeft Sip Bergsma prima afscheidscadeau

LHBMC trapje hoger
Van onze correspondent

»-__ ROB SPORKEN
1-1 (0-0). 55. Re-"f Slangen 1-0; 59. Julian Day 1-1. Toe-ehouwers 400. Scheidsrechter Heii-*ant.

KV HULSBERG: Van der Broeck,
j^oors, Zelissen, Hamers, Vrolings (85.
anssen), Ekelhof, Neven, Steyns (87.

Sassen), Rene Slangen, Ron Slangen,J^guelle.hHB/MC: A. Mak, Franciscus, Strijkers.
!*" Mak (62. Bergsma), Manahuwa, Sie-j*o. Virdis, Patarek, Wetsels, Meulen-oeek, Day (89. Mahuwalan).

" ULSBERG - Een nerveuze menig-
< Hit Geleen smeekte scheidsrech-wr Heijkant in de slotfase van de

SV Hulsberg-LHB/MC
-°or het eindsignaal te fluiten. De
/ stand was namelijk voor de gas-

** voldoende om zich kampioen te
* °Ben noemen in de derde klasse

" Nadat het laatste fluitsignaal had

geklonkenwas er voor Sip Bergsma
geen ontkomen aan. De trainer pro-
beerde rtog een veilig heenkomen te
zoeken, maar Henry Mak had geen
moeite de oefenmeester in te halen
en onder te spuiten met champa-
gne.
Gedurende zeventig minuten was
het publiek getuige van een wed-
strijd, waarin beide ploegen elkaar
niets wensten toe te geven. De gas-
ten waren zeker technisch beter dan
Hulsberg, dat echter voor elke me-
ter knokte en zich niet zonder slag
of stoot gewonnen wilde geven. Dat
kon ook niet, aangezien de thuis-
club zelf in de strijd tegen degrada-
tie eveneens minimaal een puntje
diende te pakken. Hoewel LHB/MC
moeite had met het vinnige spel van
Hulsberg, moesten de gasten het
zichzelf aantrekken dat ze bijna nog
in de problemen kwamen. De gas-
ten-defensie werd bij een verre uit-
trap van Peter van der Broeck
dusdanig gehinderd door de zon,
dat Rene Slangen de thuisclub op
voorsprong kon brengen.
De gasten verhoogden vervolgens
gedurende enkele minuten het tem-
po, waardoor Hulsberg onder een
geweldige druk kwam te staan. Net
als in de eerste helft werden de
mooiste kansen echter om zeep ge-
holpen, totdat Julian Day een hoge
voorzet inkopte: 1-1. De onbereken-
bare aanvaller werd daarmee de

held van de dag. „Ik kan niet zeg-
gen, dat ik deman van de wedstrijd
ben. Ik sta in de spits om te scoren.
Door het werk van anderen kom ik
vaak in de positie om doelpunten te
maken," aldus een nuchtere Day.
Piet Franciscus, de 35-jarige vete-
raan van het team, liep vervolgens
voorop in de polonaise het veld af.
Of de sierlijke laatste man ook vol-
gend jaar in de tweede klasse te
bewonderen zal zijn is nog maar de
vraag. „Ik heb een gezin en ga vol-
gend jaar de A-jeugd van Quick trai-
nen. Het zit erin, dat ik straks eenmoeilijke keuze moet gaan maken."
Terwijl de feestende spelersgroep
zich liet vereeuwigen, nam een door
en door natte Sip Bergsma de wed-
strijd nog even door. „Het was tot
twintig minuten voor tijd een prinKj.
wedstrijd. We waren in de eerste
helft veel sterker, maar hebben het
niet afgemaakt. We hebben enkele
zeer goede spelers, voor de tweede
klasse zal dit elftal versterkt moeten
worden."
De oefenmeester zal dit echter niet
meer meemaken, aangezien hij vol-
gend jaar EMS onder zijn hoede
heeft. „Mijn visie strookt niet met
datgene wat men bij de club wilt.
De jongens vinden het heel jammer
dat ik wegga, daar ik met hen ben
opgegroeid ," besloot de oefenmees-
ter zijn betoog.

" De feestende LHBIMC-ers. Verantwoordelijk voor het succes waren: Arno Mak, Piet Franciscus, Rene
■Strijkers, Henry Mak, Danny Bergsma, Ramses Manahuwa, Eddy Sieben, Domenico Virdis, Piet Patarek,
Sjaak Wetsels, Richard Meulenbeek, Julian Day, Allan Mahuwalan, Patrick Jacobs, Raymond Day, Peter
Storms, trainer Sip Bergsma, en assistent-trainerHarry Sieben. Foto: CHRISTA HALBESMA

en voorts..
4-1. 5.

bei"Vuurt 0-1, 15. Bevelander 1-1.fcMst. 60. Oomen 2-1, 70. Klippel 3-1,
b " Bevelander 4-1. Scheidsrechter"»>i!ltinë- Toeschouwers 750.j'^C-UDI '19 1-2. Rust 0-0. 67. Kok*". 88. Geurts 1-1, 90. Geurts 1-2.

Bogie. Toeschou-
fj? s 400. Boeking: Van Nijnatten

Meerssen maakt geen fout
Van onze correspondenten

MEERSSEN - Meerssen mag
zich met vertrouwen gaan opma-
ken voor een pakkende finale,
die moet voeren naar het kam-
pioenschap in de hoofdklasse C.
Vijfenveertig minutenlang (laat-
ste halfuur van de eerste helft en
het eerste kwartier na de pauze)
speelde de ploeg van de schei-
dende coach Piet van Dijk hoge-
schoolvoetbal, waar Baronie niet
van terug had. In die fase vielen
ook beide Meerssense treffers:
2-0.
Math van Dijk (met zijn zwakke
linkervoet gescoord na een diep-
tepass van Erik Smeets) en Ludo
Franssen (voorzet op maat van
Ivo Dahlmans) waren de doel-
puntenmakers. Enige dissonant
was het missen van de meest
eenvoudige kansen (Erik Smeets
2x en Roel Coumans ook 2x).
„Een euvel dat ons de laatste tijd
meer parten speelt, maar ik ben
allang blij dat er vandaag toch in
ieder geval nog twee invlogen",
luchtteMeerssen-aanvoerderRe-
né Scheffers zijn gemoed. „Wehouden in ieder geval alle kam-
pioenskansen in eigen handen,
en ik denk dat het wel gaat uit-
draaien op een beslissingsmatch
tegen Halsteren". In dat geval
weet Meerssen zich in ieder ge-
val verzekerd van de steun van
een sublieme, uiterst betrouwba-

re doelverdediger Wim Dussel-
dorp. Hy hield zijn ploeg, diehet
laatste half uur een versnelling
terugschakelde, knap overeind
door tot driemaal toe met prima
parades Baronie van een tegen-
treffer af te houden.

LANDGRAAF - SVN tracteer-
de de vaste aanhang op een 4-1
overwinning. Longa, dat nog een
kleine kampioenschapskans
had, leek aanvankelijk geen
makkelijke prooi. Met een strak
schot schoot Longa-spits Gag-
liardi zijn ploeg al vrij snel op
voorsprong en het duurde tot
vlak voor rust vooraleer SVN de
stand weer in evenwicht bracht.

Een vrije trap van Joep Zenden,
die zijn 250ste wedstrijd voor
SVN speelde, werd door doel-
man Schalken met moeite afge-
weerd. Een der SVN-uitblinkers,
Jos Cremers, stond echter op de
juiste plaats om te kunnen sco-
ren in de rebound: 1-1. Mermens
scoorde na de hervatting, toen
de Longa-doelman een voorzet
van Janssen verkeerd behandel-
de (2-1). Na een uur stelde Zen-
den met een derde SVN-treffer
de zege veilig en maakte daar-
mee zyn feest compleet. De vier-
de SVN-treffer onderstreepte de
kwaliteiten van Cremers, die uit-
stekend reageerde op een voor-
zet van Van Hoof.

Parmingen onderuit
GELDROP - „Het enige plus-
punt is dat we ons hebben ge-
handhaafd," aldus Panningen-
trainer Rene Munnecom, na de
3-0 nederlaag tegen Geldrop. Dat
klassebehoud dankt de Noord-
limburgse club aan de nederlaag
van Baronie tegen SV Meerssen
maar natuurlijk nog"meer aan de
goede wedstrijden na de winter-
stop.

Geldrop had de hele wedstrijd
een overwicht. Tien minuten
voor rust kwam de thuisclub op
voorsprong. Van afstand kogelde
Twan Notten raak. Nadat Evert
Spitters Geldrop op een 2-0 voor-
sprong had gebracht namen de
Brabanders gas terug waardoor
Parmingen nog een reeks fraaie
kansen kreeg. In de slotfase wist
Evert Spitters een voorzet van
Torn Boelaars nog doeltreffend
af te ronden: 3-0.

Wilhelmina
gaat door
WEERT - Na de 2-0 zege opEHC
heeft Wilhelmina'oB niet slechts
een aardig vooruitzicht op klas-
sebehoud, maar ook op de derde
periodetitel. Slecht wegwerken
in de Hoensbroekse defensie
werd halverwege de eerste helft
door de immer strijdbare Henri

Houben uitgebuit. Zijn tikje naar
de voor het eerst opgerukte Le-
sley Gilkes was goud waard: 1-0.

Direct na rust mikte Bruynaers
van een meter afstand net naast.
In de 56e minuut had Leon Coo-
len, met een zuivere kopbal die
Strybosch stijlvol uit de lucht
plukte, het ty kunnen keren. Na
een fraaie combinatie, waarbij de
bal via de jeugdige Kirkels en
knokker Houben bij Bruynaers
terecht kwam, betekende het 2-0
voor Wilhelmina'oB.

Hierna kwam EHC sterk opzet-
ten. Roger Derrez stuitte tot
tweemaal toe op Peter Strij-
bosch, evenals Peter Brankaert.
Gescoord werd evenwel niet
meer.

sport

Bert van Marwijk: ’Wij zijn de terechte kampioen’

RKVCL terug van weggeweest
Van onze correspondent

RVU-RKVCL 0-1 (0-0). 87. P. van Hel-vert 0-1. Scheidsrechter: Franssen. Boe-J__£en: P Me_ers (RVU); R. Alink
ru '" Toesch°"wers: 600.
«VU: Jansen,Dolmans, Smeets, Van de

Janssen, Zeegers, Duchateau,van Gestel, Persoon (68. Bockting),
achwidder, Meyers (80. Vliexs).
«KVCL: Smit, Thoma, Theunissen,Bnill, Louhenapessy, Alink, Jansen, R.van Helvert (76. E. van Ginneken), P.van Helvert, Willems, Huininga.

MEERSSEN - Terwijl de
omringdvoor spelersvrouwen be-

stuursleden en supporters na
«loop van de ontmoeting te-gen RVU een feestje bouwden
°P de middenstip, dropen de

mentaal ge-
bakt, af. RKVCL-aanvoerder*red Theunissen spoot de
champagne driftig in het rondterwijl zijn ploeggenoten
sPontaan het 'We are the
Shannpions' aanhieven.
JJKVCL had het gefikst.
ttKVCL, kampioen in 1990,
Vorig jaar gedegradeerd uit deeerste klasse, en nu na een sei-nen weer terug. Drie dagen
£a de officiële Oranjefeesten
Kon gisteravond in Limmel

alternatief oranjefeest ge-
brouwen worden.

jammeralleen dat de fanfare niet
bekende ma Crapels, alwmtig jaar een van de trouwste

*uPportsters van Limmel. Bram
p°uhenapessy, gedurendehet gehe-
js seizoen een van de dryvende

gaf de sleutel van het suc--s*s prijs: „De samenhorigheid".
J*°k benadrukte hy de rol van trai-
*£r Bert van Marwijk: „Hij heeftmet enkele kleine dingen, zoal. hetaanhalen van de speldiscipline een
{^slissende rol gespeeld". Bart van
"^nvijk, de ex-prof, reageerde in-
getogen als altijd, maar zijn ogen
sPraken boekdelen. „We hebben
j*let het mooiste voetbal gespeeld,
«laar we waren wel de meest uitge-
anceerde ploeg. Daarom zijn wy de
hechte kampioen."

*"ven verder op verbeet RVU-trai-
fter Jan Vleugels de teleurstelling
Jan de degradatie. „De jongens zit-

kapot. Ik hoop dat er niemand
*.° laf is om deploeg na de degrada-
üe te verlaten. We hebben vandaag

dat we de tweede klas-Se Waard zijn, maar het probleem
*at ons het hele seizoen al parten
sPeelt, het scoren, brak ons vandaag
°°k weer op".

# De gezichten van de RKVCL-spelers spreken boekdelen. De Maastrichtse club keerde na een seizoen terug
in de eerste klasse. De selectie bestond uit: Frans Smit, Harry Thoma, Fred Theunissen, Frank Brüll, Bram
Louhenapessy, René Alink, Freddy Jansen, Richard van Helvert, Peter van Helvert, Frans Willems, Hendri
Huininga, Lambert van Bogaert, Jos Miesen, Enrico van Ginniken en Richard Bastings.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Sittard en Volharding vergezellen Veritas

Periodetitel voor
Chevremont

Van onze correspondenten

KERKRADE - Hossend,
springend en zingend: "We are
the champions" kwamen na
afloop van het duel Chevre-
mont-Volharding (3-0) de Che-
vremont-spelers via de kanti-
ne richting bestuurkamer.
Daartoe was alle reden. De be-
woners van de Kaffeberg had-
den zich verzekerd van de
derde periodetitel. Volharding
moet na deze nederlaag een
stapje terugdoen.

De beste mogelijkheid aan thuis-
clubzijde kwam pas na twintig mi-
nuten. Een vrije trap van Patrick De
Mey werd door Maurice Maats te-
gen de lat gekopt.

Het tweede gedeelte gaf een feller
Chevremont te zien. Desondanks
kregen de gasten via Mark Rongen
en Marcel Lenssen een tweetal goe-
de kansen. Maikel van der Linden,
deelde halfwege de tweede helft na
een goede schijnbeweging de eerste
klap uit: 1-0. Roel Loop zorgde er-
voor dat de marge tot drie werd
gebracht, na goede voorzetten van
respectievelijk Henk Bodelier en
Patrick de Mey.

HEER - De tocht naar beneden van
Sittard heeft zich voortgezet. Trai-
ner Math Schmeitz toonde zich na
afloop van de wedstrijd Heer-Sit-
tard (0-0) bijzonder teleurgesteld.
De degradatie naar de tweede klas-
se was een feit. Schmeitz: „Het ma-
teriaal was gewoonweg niet vol-
doende voor de eerste klasse".

Waarom Heer tot de degradatiekan-
didaten heeft behoord, onder-
schreef het team in de allerlaatste
wedstrijd tegen Sittard: de ploeg
kan niet scoren! De thuisclub kreeg
alleen al in de eerste helft zeven op-
gelegde kansen. Ook in de tweede
helft had Heer het beste van het
spel. Sittard speelde voor wat het
waard was. Het probeerde in de
laatste tien minuten nog een doel-
punt te forceren, maar succes bleef
uit.

BRUNSSUM - Zonder zelf een
doelpunt te scoren heeft Limburgia
zijn thuiswedstrijd tegen RFC met
1-0 gewonnen en daarmee het de-
gradatiespook uit de omgeving van
de Venweg verjaagd. In de zesde
minuut werd RFC-verdediger Mar-
cel Janssen door een breedtepassje
van een ploeggenoot zo in verlegen-
heid gebracht, dat hij, op zijn huid
gezeten door Ron Winkens, besloot
op zijn doelman terug te spelen. Hij
gaf de boogbal echter zoveel vaart
mee, dat de enkele meters voor zijn
heiligdom staande Frans van der
Werf volledig verrast werd (1-0).

Na de pauze liet Limburgia het ini-
tiatief aan de Roermondenaren. Die
mochten naar hartelust aanvallen,
maar slaagden er daarbij niet in,
Rik Frolichs in het Brunssumse
doel te verontrusten. Voor het Mi-
denlimburgse doel ontstonden
daarentegen wel enkele brandge-
vaarlijke situaties. Eerst liet Vie
Hendriks het afweten bij een
droomkans. Zijn voorbeeld werd
gevolgd door Ron Winkens.

LANDGRAAF - Waubach beëindig-
de de competitie tegen kampioen
Vinkenslag met een moeizaam be-
haald gelijkspel: 1-1. De Maastricht-
enaren waren de betere ploeg. De
thuisclub verzuimde zeker in de
eerste helft de mogelijkheden te be-
nutten, met name nadat de ploeg na
ruim een kwartier op voorsprong
was gekomen. Jos Speth stond aan
de basis van deze treffer. Zyn vrije
trap werd door Vinkenslag-doel-

man Laurens verkeerd beoordeeld
en Patrick Dooper kon hoog op-
springend zijn ploeg aan de leiding
brengen: 1-0. Vlak voor rust was
een ongelukkige handsbal van Wau-
bach-speler Middeldorp oorzaak
voor een strafschop. Harrie Vroe-
gop knalde onhoudbaar langs, de
overigens voortreffelijke, doelman
Marco Blankenhagen de gelijkma-
ker in: 1-1.

LANDGRAAF - RKONS, dat met
maar liefst vijf invallers moest aan-
treden, vervulde in een bijzonder
levendige de sportieve plicht, door
het bezoekende Eysden dat nog vol-
op in de race lag voor de derde pe-
riodetitel, met 3-1 terug te wijzen. In
de eerste helft waren beide ploegen
volledig aan elkaar gewaagd.

In de tweede helft permitteerde
Eysden zich enkele slordigheden in
defensief opzicht, die binnen tien
minuten werden afgestraft door de
Schaesbergenaren. Eerst reageerde
Irio Lagarde attent op een diepte-
pass van clubgenoot Servaas Hens-
sen: 1-0. Enkele minuten later
maakte Eijsden-verdediger Henk
Kessels een onnodige overtreding
binnen het strafschopgebied en
RKONS-aanvoerder Jos Janssen
verzilverde de strafschop. Eijsden
evenwel toonde een opmerkelijke
mentale veerkracht door enige mi-
nuten later via Ron Janssen te sco-
ren. Invaller Raymond Mertens
maakte namens RKONS tenslotte
aan alle onzekerheid een einde: 3-1.

BLERICK - Pas in de slotfase van
de wedstrijd tegen Veritas kon Ble-
rick de winst naar zich toetrekken.
Het werd nog een geflatteerde 5-1
zege.

Nacompetitie
van start

HEERLEN - Zondag worden in het
amateurvoetbal (14.30 uur) de vol-
gende wedstrijden voor de nacom-
petitie gespeeld:

Eerste klasse F:Waubach-RKONS
Tweede klasse A:Standaard-SCG
Tweede klasse B:FCV-Haslou
Derde klasse A:MKC-Polaris
Derde klasse B:VKC '89-Groene
Ster
Derde klasse C:Rios '31-DESM
Vierde klasse A:Rapid-Schimmert
Vierde klasse B:Simpelveld-Zwart
Wit '19
Vierde klasse C:SVK-Waubachse
Boys
Vierde klasse D:KEV-Heidebloem
Vierde klasse E:Thorn-IVS
Vierde klasse F:Victoria-Leveroy
Vierde klasse G:Quick Boys-Baarlo
Vierde klasse H:Koningslust-Wans-
sum

Venray op schot
KAATSHEUVEL - „Als al die
kansen eens benut waren", was
de algemene reactie in het Ven-
ray-kamp na afloop van de wed-
strijd in Kaatsheuvel. Omdat
Venray slordig met de legio kan-
sen omsprong, bleef Desk in
haar laatste thuiswedstrijd in de
hoofdklasse een nederlaag met
dubbele cijfers bespaard: 1-5.
Venray had in deze in feite zieli-
ge voetbalvertoning een makkie
en puurde uit het veelvoud van
kansen voor rust (Poels en Van
Dijk) slechts twee treffers. Door
twee treffers van Van Dyk en
een van Sybers liep Venray na
rust uit tot 0-5 eer Springers de
eretreffer mocht scoren.

Beslissingsduels
HEERLEN - Voor komend week-
einde zijn de volgende beslissings-
wedstrijden vastgesteld. Indien
bekend, zijn de velden waar wordt
gespeeld en de aanvangstijdstip-
pen, vermeld.

Tweede klasse B:3e degradatie-
plaats Susteren-VVV '03.

Derde klasse A:3e degradatieplaats
SC WVV '28-Leonidas.

Vierdeklasse A:2e degradatieplaats
RKUVC-RKASV. Terrein Meerssen

zaterdag 9 mei aanvang 18.30 uur
Vierde klasse C:kampioenschap
Heilust-Helios. Zaterdag 9 mei,
18.00 uur, terrein Heerlen Sport.
2e degradatieplaats KVC Oranje
Laura. Terrein Chevremont.
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Tweede klasse A
RKWL-Kolonia 0- 0
Standaard-Schuttersveld 2- 0
Bunde-Miranda 1- 1
RVU-RKVCL 0- 1
SCG-Caesar 4- 1
Almania -Heerlen Sport 1- 2

RKVCL 22 12 7 3 3131-15
Standaard* 22 9 11 2 29 34-17
SCG* 22 8 9 5 25 26-16
Heerlen Sport 22 7 8 7 22 28-24
Miranda * 22 6 10 6 22 28.-29
Almania 22 6 10 6 22 18-20
Schuttersveld 22 5 11 6 2120-15
Kolonia 22 5 11 6 21 17-21
RKWL 22 5 11 6 2110-16
RVU 22 5 9 8 19 15-25
Bunde 22 3 10 9 16 18-33
Caesar 22 4 7 11 15 19-33

'periodekampioen

Topscorers: 1. W. Houben (Heerlen
Sport) 13; 2. R. Stevens (Miranda)
12; 3. P. Penders (Standaard) 9.

Tweede klasse B
Belfeldia-PSV'3S 0- 2
Haslou -Susteren 0- 1
Lindenheuvel-VW'O3 1- 4
Venlosche 8.-Bom 2- 0
RKMSV-Quick'oB 2- 1
FCV-De Ster 1- 1

Lindenheuvel 22 11 6 528 43-24
FCV* 22 10 4 824 47-38
Haslou* 22 9 6 724 24-24
De Ster 22 512 522 32-25
Quick'oB* 22* 9 4 922 31-28
RKMSV 22 610 622 20-23
Bom 22 6 9 721 26-34
Belfeldia 22 9 3 10 21 31-41
VW'O3 22 6 8 820 28-30
Susteren 22 6 8 820 25-34
PSV'3s** 22 7 7 819 20-19
Venlosche B 22 5 10 19 28-35

periodekampioen
"twee punten in mindering

Topscorers: 1. G. Verheyen (FCV)
15; 2. S. Engelen (Belfeldia) 13.

Derde klasse A
RKMVC-Leonidas W. 0- 2
SVM-Sanderbout 1- 2
Mheerder8.-SV BERG'6B 0- 0
SV Hulsberg-LHB/MC 1- 1
SC WW'2B-Polaris 2- 8
MKC-Scharn 0- 0

LHB/MC 22 12 6 430 35-22
Polaris * 22 12 5 529 58-34
MheerderB.* 22 9 8 526 51-37
SV BERG'6B 22 9 8 526 36-31
MXC* 22 9 7 625 31-23
Scharn 22 9 6 724 31-23
SV Hulsberg 22 610 622 27-28
SVM 22 8 5 921 27-27
SC WW'2B 22 7 510 19 31-41
Leonidas W. 22 5 9 819 26-37
Sanderbout 22 4 9 917 33-36
RKMVC 22 0 616 6 21-68

'periodekampioen

Topscorers: 1. M. Nelissen (Mheer-
der B.) 17; 2.3. E. Pinckers (Nheer-
der B.), en E. Purnot (Polaris) 14.

Vierde klasse B
Wit-Groen-Keer 1- 0
GSV '28 -Geertr. B. 2- 0
RKVVM-Klimmania 0- 0
Oranje B. -Zwart Wit '19 0- 2
Gulpen -Sportclub '25 4- 2
Simpelveld-Banholtia 1- 1

GSV "28 22 13 6 332 46-17
Simpelveld * 22 10 9 329 34-20
Keer 22 8 8 624 35-25
Zwart Wit'l9* 22 9 6 724 38-30
Oranje B. * 22 11 2 924 43-40
Banholtia 22 4 13 521 28-37
Wit-Groen 22 5 10 720 26-30
RKWM 22 7 6 920 26-30
Gulpen 22 6 8 820 31-40
Klimmania 22 7 4 1118 27-39
Sportclub '25 22 5 611 16 20-28
Geertr. B. 22 6 4 12 16 24-42

'periodekampioen

Topscorers: 1.P. Boosten (Zwart Wit
19) 17; 2. R. Custers (Keer) 15.

Vierde klasse C
Abdissenbosch -Waubachse 3- 0
B.
Centrum 8.-RKSVB 2- 1
Hopel-KVC Oranje 1- 1
FC Gracht-Laura 1- 3
Schinveld-Helios 0- 1
Heilust-SVK 1- 2

Helios 22 12 7 331 58-33
Heilust 22 13 5 4 3151-26
Abdissenbosch 22 10 10 23039-22
SVK * 22 12 5 529 36-21
Schinveld 22 9 3 10 2136-34
RKSVB 22 411 7 1931-34
FC Gracht 22 6 7 9 19 29-36
Centrum B. 22 6 7 919 41-49
Waubachse B.* 22 8 3 1119 27-38
Laura 22 6 6 10 18 26-31
KVC Oranje 22 4 10 8 18 23-38
Hopel 22 1 813 10 25-60

'periodekampioen

Topscorers: 1. T. Labyed (Heilust)
17; 2. J. Ritzen (Helios) 15.

Vierde klasse D
Coriovallum-Passart 1- 0
Kluis-Langeberg 2- 1
OVCS-Stadbroek 3- 3
Mariarade -Heidebloem 2- 0
SVE -RKSNE 1- 0
RKDFC-KEV 0- 1

Coriovallum 22 15 5 235 45-18
Passart * 22 13 6 332 56-26
Heidebloem * 22 13 6 332 56-33
KEV * 22 10 4 824 39-30
Mariarade 22 10 4 824 46-41
Kluis 22 7 7 821 37-42
RKDFC 22 7 6 920 33-31
OVCS 22 6 7 9 19 36-48
Langeberg 22 6 5 1117 33-51
RKSNE '22 6 4 12 16 38-49
SVE 22 6 3 13 1530-45
Stadbroek 22 2 515 9 30-65
'periodekampioen

Topscorers: 1. R. Adams (Passart)
24; 2. G. Rademakers (Heidebloem)
23.

Heerlenaren voor het eerst in bestaan derdeklasser

Coriovallum is de beste
Van onze correspondent

WILLY WINGEN

CORIOVALLUM - PASSART 1-0 (1-0).
19. Granetia 1-0. Toeschouwers 1000.
Scheidsrechter Janssen. Boeking: Ja-
cobs en Peeters (beiden Coriovallum)
en Zoetbrood en Manca (beiden Pas-
sart).

HEERLEN - Coriovallum-voorzitter
Lex Nelissen moest even een traan-
tje wegpinken na de winst van zyn
ploeg op concurrent Passart: 1-0.
Die winst was genoeg voor de titel
in de vierde klasse D, een klasse
trouwens, waar het tot het eind toe
ongemeen spannend was en waar
Coriovallum in de nek-aan-nek-race
met Passart en Heidebloem ver-
diend aan het langste eind trok.
„Toch vind ik het sneu voor die
ploegen," liet Coriovallum-trainer
Rob Ramaekers zich ontvallen, toen
hij zich eventjes aan het feestge-
woel had onttrokken. „Met zon
puntentotaal verdien je het toch ei-
genlijk om ook te promoveren."

Na tweeëndertig jaar maakt Corio-
vallum dus volgend seizoen zijn
debuut in de derde klasse. „Ik weet
niet hoe we daar voor de dagzullen
komen, maar we zullen er voor
voetballen. Hugo van den Brink en
Jurgen en Erwin Broeders stoppen
er nu in ieder geval mee. We zullen
dan maar hopen op wat verster-
king," aldus Nelissen. Trainer Rob
Ramaekers kon die gedachtengang
van zijn kleurrijke voorzitter alleen
maar onderstrepen. „Misschien dat
die titel spelers zal aanzetten het
hier eens te proberen."
Han Faber, normaliter grensrechter,
vervulde bij het laatste competitie-
duel noodgedwongen een pr-func-
tie. Hij: „Ik ben vorige week tegen
KEV, toen we tot twintig minuten
voor tijd nog achterstonden, al bijna
van myn stokje gegaan. Ik ben er te
emotioneel mee bezig en dan slaat
myn hart over." Maar erg rustig zat
de veel rokende en constant op zijn

nagels bijtende Faber er niet bij.
Toen halverwege de tweede helft
bekend werd, dat Heidebloem het
by Mariarade niet zou redden, werd
Faber eindelijk wat rustiger.
In de Coriovallum dug-out ging het
er daarentegen ontspannen aan toe.
Ramaekers c.s. waren er gewoon
van overtuigd dat ze zouden win-
nen. Ramaekers: „Toen we eenmaal
op voorsprong waren gekomen,
wist ik dat het sterke collectief wel
zou stand houden. Passart moest nu
aanvallen en dat was een kolfje naar
onze hand, zeker met een Rob Vaes
in bloedvorm."

De wedstrijd zelf was al vrij snel
beslist. Na negentien minuten was
Rob Vaes niet egoïstich en hy' kopte
de bal naar de geheel vrijstaande
Maikel Granetia, die doelman Loek
van Haren met een bekeken kopbal
kansloos liet: 1-0. Coriovallum was
voor rust de betere ploeg. Na de
thee had Passart weliswaar een op-
tisch overwicht, maar slaagde er
niet in, om meer dan een enkel
plaagstootje uit te delen. Vandaar
dat de Heerlense ploeg moeiteloos
op de been kon blyven. „Het lukte
vandaag totaal niet. De hele ploeg
zat vast. Complimenten aan Corio-

valium, dat de titel verdiend heeft,"
aldus Passart-trainer Henk Theu-
nissen, die zelfs het communiefeest
van zijn zoontje voor dit duel had
laten schieten.

Middenvelder Hugo van den Brink
stopt met het actieve voetbal. „Ik
ben nu drieëndertig jaaren vind het
mooi geweest. Fantastisch om op
zon manier afscheid te nemen. Vo-
rig jaar was Coriovallum al dicht bij
promotie. Toen lukte het niet. Nu
dus wel, maar we hebben ons deze
keer ook heel anders voorbereid.

Vorig jaar ging de bruiloft van Jur-
gen Broeders aan het cruciale duel
met FC Hoensbroek vooraf; nu zijn
we zaterdag met de hele selectie
lekker naar Thermae geweest om
ons in alle rust voor te bereiden. En
het bewys dat het geholpen heeft, is
dus duidelijk geleverd."

" Feest bij Coriovallum, dat voor het eerst in het 32-jarig bestaan de derde klasse bereikte. Trainer Rob
Ramaekers had een groot arsenaal van spelers, waar hij uit kon putten. John Houwen, Roger Hanssen,
Wiel Jacobs, Eric Warnas, Henri Peeters, Henk van de Kerkhof, Ton Janssen, Erwin Broeders, Hugo van
den Brink, Rob Vaes, Maikel Granetia, Jurgen Broeders, Maurice Sterk, Martin Streng, Hans Carlitz,
Richard Janssen, Hans Franssen, Wiel Herings, John de Vos, Peter Wefels en René Roelofs maakten één
ofmeerdere keren hun opwachting in Coriovallums hoofdmacht. Foto: CHRISTA HALBESMA

Derde klasse B
Bekkerveld -Minor 1- 1
Heerlen-RKBSV 2- 1
Groene Ster-VKC 2- 3
FC Hoensbroek-Heksenberg 5- 0
Voerendaal -Vijlen 2— 1
Vaesrade -Weltania 1- 0

Heksenberg 22 12 5 529 39-37
Heerlen* 22 13 2 7 28 45-25
VKC * 22 12 3 727 38-24
RKBSV 22 10 4 824 34-20
Vaesrade 22 9 6 724 29-21
Groene Ster* 22 9 6 7 24 28-24
Minor 22 9 5 823 33-25
Bekkerveld 22 9 5 823 29-42
Vijlen 22 6 7 9 19 33-39
FC Hoensbroek 22 6 610 1830-36
Weltania 22 4 513 13 19-44
Voerendaal 22 2 812 1221-41
'periodekampioen

Topscorers: 1/2. E. Erbas (VKC), R.
Janssen (Minor) 15; 3. R. Bergsma
(RKBSV) 13.

Vierde klasse E
Armada -Roosteren 0- 0
Linne-Urmondia 3- 5
SVH'39-Stevensweert 3- 3
Thorn-Holtum 0- 0
IVS-Maasbracht 1- 1
RKSVW-Vlodrop 5- 1

Roosteren 22 14 6 234 37-17
Thorn* 22 11 8 330 50-25
IVS* 22 13 2 728 49-30
Armada* 22 9 9 427 45-28
Urmondia 22 9 7 625 33-22
RKSVW 22 8 6 822 32-31
SVH '39 22 8 5 921 47-43
Stevensweert 22 7 6 920 31-32
Holturn 22 7 5 10 1929-37
Linne 22 6 6 10 18 41-49
Maasbracht 22 3 6 131213-37
Vlodrop 22 3 217 8 21-77

'periodekampioen

Topscorers: 1 J. Smeets (Thorn) 15;
2. J. Corbey (Thorn) 13.

sport

Schimmert geeft in slotfase 2-0 voorsprong uit handen

Vilt in thriller
naar kampioenschap
Van onze correspondent

HENK SPORKEN

VILT-SCHIMMERT 2-2 (0-1). 44. Hout-
vast 0-1: 72. Pitti 0-2; 78. J. Übaghs 1-2;
92. Pedro Smits 2-2. Toeschouwers:
1.100. Scheidsrechter: Savelberg. Boe-
kingen: Laumen en R. Bemelmans
(Schimmert); Raeven, J. Übaghs, J.
Smits, R. Blom(Vilt). Meertens (Vilt) uit
het veld gestuurd.
VILT: Raeven, A. Duyzings. P. Smits,
J Smits (E. Übaghs), In de Braekt, D.
Duyzings, Meertens. J. Übaghs, R.
Übags (Beckers), Derrez, Blom.
SCHIMMERT: Huntjens. Kevers (Goos-
sens), Herberigs, Frissen. Laumen. Sor-
mani, Bemelmans, Beusen, Profaas
(Wetzels), Houtvast, Pitti.

BERG EN TERBLIJT- Vilt derde-
klasser. Een feit dat in Zeist met
hoofdletters in de analen mag wor-
den bijgeschreven. Tweeëndertig
jaar speelden de blauwwitten im-
mers onafgebroken in de vierde
klasse. Tegen Schimmert werd het
2-2 en het feest kon beginnen. Vilt
had een punt meer dan Schimmert
en dus aan een gelijkspel genoeg.
Toch durfde trainer Willy Mares
niet op een remise te spelen. Ijsbe-
rend verklaarde hij voor de wed-
strijd de aanval te kiezen en achter-
in zoals altijd een-op-een te spelen.

Collega Paul Bisschops zag het wel
zitten. „Na de nederlaag tegen Sint
Pieter is het me gelukt de zaak weer
op de rails te krijgen. ledereen weet
wat hij te doen en te laten heeft."
Voorzitter Joep Mevis had het niet
meer. „Ik hoop toch zo dat het lukt.
We zijn er in Schimmert qua organi-
satie rijp voor. Vandaag moet de
kroon op het werk worden gezet."
Voor ruim 1100 toeschouwers liet
scheidsrechter Savelberg de spelers
aan het karwei beginnen. Een strijd
waarvoor geen beter scenario had
kunnen worden bedacht. Vilt en
Schimmert stonden aanvankelijk
styf van de zenuwen en bakten er
weinig van. Na een zwakke ope-
ningsfase toonde Schimmert aan
verzorgend te spelen en kreeg de
beste mogelijkheden.

Toch duurde het tot een minuut
voor rust voor dat de gasten op
voorsprong kwamen. Een vrije trap
werd door de thuisclubdefensie on-
voldoende weggewerkt, waardoor
Houtvast doeltreffend kon afron-
den: 0-1. In de rust heerste in de
bestuurskamer rond de Viltenaren
een bedrukte stemming. „Dit wordt
moeilijk," was de mening van Wiel
Raeven, het manusje van alles. „Met
tien tegen elf (Roland Meertens was
intussen eruit gestuurd) een achter-
stand ombuigen lukt volgens mij
niet meer," legde hij uit.

Thuisclub-doelman Robert Raeven
had goed geluisterd en gehoord dat
in het kleedlokaal van Schimmert
al tijdens de pauze kampioensliede-
ren werden ingezet. De goalie
maakte zijn medespelers hierop at-
tent met de woorden: „Die moeten
de kous op de kop krijgen. Doe er
potverdorie wat aan". En Vilt zou er
iets aan doen, maar kwam weleerst
achter met 0-2 door Pitti, die handig
profiteerde van een ongelukkig mo-
ment van Alex Duyzings. Op dat
moment gaf niemand nog een cent
voor de kansen van de thuisclub.
Een fout van Schimmert-doelman
Lou Huntjens bracht de ommekeer.
Jos Übags profiteerde gretig en Vilt
geloofde er weer in. Schimmert
werd teruggedrongen op eigen
helft. Vilt kreeg loon naar werken.
In blessuretijd was het Pedro
Smits, die een wanhoopsschot pro-

duceerde waarop Huntjens geen
verweer had: 2-2.

Scheidsrechter Savelberg hield het
snel voor gezien, waarna gedenk-
waardige taferelen ontstonden. In
beide kampen lieten spelers, be-
stuursleden en supporters de tra-
nen de vrije loop. Willy Mares, de
dolgelukkige oefenmeester die Vilt
verlaat en naar SVME verhuist,
sprak van een geschenk uit de he-
mel. Pedro Smits kon alleen maar
stamelend uitbrengen: „Dit is voor
de gemeenschap Vilt van verschrik-
kelijk groot belang. Oh, wat ben ik
gelukkig". Ook Alex Duyzings kon
zijn geluk niet op. „Toen ik bij de
tweede treffer die fout maakte,
dacht ik dat ik stierf en nu dit. Een
ding weet ik zeker, morgen loop ik
te voet naar Banneux en de rest
gaat mee".
En Schimmert! Het was triest om te
zien hoe de spelers geslagen waren.
Trainer Paul Bisschops had het niet
meer, zeker toen hij bloemen kreeg
van zijn dochtertje. „Dit is toch ver-
schrikkelijk", was het enige dat hij
nog kon uitbrengen.

" Vreugde in Vilt. De groep
die zorgde voor de titel bestond
uit: Robert Raeven, Stephan in
de Braekt, Pedro Smits, Jos
Smits, Alex Duyzings, Davy
Duyzings, Maurice Übags, Ro-
land Meertens, Peter Derrez,
Raymond Übags, Jos Übaghs,
Eric Übaghs, Richard Blom,
Ivo Beckers, Robert Smits.
Trainer: Willy Mares.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Derde klasse C
EW-Crescentia 0- 0
Swift'36-Brevendia 1- 2
Buchten-Obbicht 2- 0
KVC-Merefeldia 1- 2
Megacles-DESM 0- 5
FC Oda-Rios 1- 2

EVV 22 13 7 233 52-16
DESM * 22 12 7 331 44-23
Rios* 22 10 8 428 28-17
Buchten 22 9 6 724 20-24
Obbicht* 22 9 6 724 33-38
FC Oda 22 512 522 23-19
Merefeldia 22 7 7 8 2130-30
Brevendia 22 6 9 721 27-32
Swift'36 22 6 6 10 18 25-28
Crescentia 22 4 810 1631-40
KVC 22 6 412 1636-51
Megacles 22 2 614 10 21-52
'periodekampioen

Topscorers:l. D. J. Oomen (DESM)
20; 2. J. Neynens (Crescentia) 15.

hoofdklassec
DESK Venray O- 5
Wilhelmina '08 -EHC 2- 0
Geldrop -Parmingen 3- 0
Halsteren -Margriet 4- 1
SVN-Longa 4- 1
SV Meerssen -Baronie 2- 0
TSC-UDI'I9 1- 2

Halsteren 25 13 7 533 49-26
SV Meerssen 25 14 5 633 39-19
TSC * 25 12 6 730 38-24
Longa 25 12 5 829 34-22
Geldrop 25 10 9 629 41-30
Venray 25 10 8 7 28 33-24
EHC* 25 11 5 927 41-29
SVN 25 9 8 826 38-41
Margriet 25 10 4 11 24 40-44
Parmingen 25 8 7 10 23 22-23
Wilhelmina '08 25 9 4 12 22 39-48
Baronie 25 8 4 13 20 39-50
UDI '19 25 8 3 14 19 24-40
DESK 25 2 320 7 22-79

'periodekampioen

Programma:
Geldrop -Wilhelmina '08
EHC -DESK
Venray -TSC
UDI '19 -SV Meerssen
Baronie -SVN
Longa -Halsteren
Parmingen -Margriet

hoofdklasse in cijfers

SVN-LONGA 4-1 (1-1). 9. Gagliardi 0-1; 40.
Cremers 1-1; 47. Mermens 2-1'; 62. Zenden
3-1; 73. Cremers 4-1. Scheidsrechter: Gee-
len. Toeschouwers: 200.
SVN: Pruisscher 7, Joosten 6, Reintjens 6,
Pluymen 6, Van Hoof 7, Janssen 6, Zenden
6, Custers 8, Dautzenberg 8, Mermens 7 (65.
Schaepkens-), Cremers 8. Totaal: 75(11).

GELDROP-PANNINGEN 3-0 (1-0). 36. Not-
ten 1-0; 57. Spitters 2-0; 89. Spitters 3-0.
Scheidsrechter: Schuil. Toeschouwers: 250.
Waarschuwing: Smolenaars (Parmingen).
PANNINGEN: Hermkens 7, Moonen 6,
Nyssen 6, Rene Janssen 6, Schijven 6 (65.
Stals), Van de Sterren 6 (65. Idrissi), Beu-
mers 6, Smolenaars 6, Knapen 5, Robert
Janssen 5, Doensen 5. Totaal: 64(11).

DESK-VENRAY: 1-5 (0-2). 35. Poels 0-1; 43.
Van Dijck 0-2; 51. Van Dijck 0-3; 61. Van
Dijck 0-4; 76. Sybers 0-5; 81. Springer 1-5.
Scheidsrechter: Koeyvoets. Toeschouwers:
200. Waarschuwing: Beerkens (Venray).
VENRAY: Puts 7, Poels 7 (71. Drabbels),
Janssen 6, Beerkens 6, Lenkens 6, Wim Vie-
vermans 7, Philipsen 6, Cuppen 7, Van
Dijck 7, Verstegen 6 (80. Nabben), Sijbers
7. Totaal 72(11).

WILHELMINA'OB-EHC: 2-0 (1-0). 23. Gilkes
1-0; 65. Bruynaers 2-0. Scheidsrechter: Mo-
lenaar. Toeschouwers: 600.
WILHELMINA: Strijbosch 7, Kessels 7,
Gilkes 7, Camp 7, Verdonkschot 6, Heykers
6 (64. Hamaekers), Wolter 8, Bruynaers 7,
Keyzers 7, Houben 7, Kirkels 7. Totaal 76
(11).
EHC: Snoeren 7, Nöllgen 7, Muermaens 6,
Gerringa 7, IJpelaar 6. Derrez 7, Adam 6,
Coolen 7, Loontjes 7, Brankaert 7, Merk 6
(43. Dirks 6). Totaal 79 (12).

MEERSSEN-BARONIE: 2-0 (1-0). 17. Van
Dijk 1-0; 54. Franssen 2-0. Scheidsrechter:
Daemen. Toeschouwers: 400. Boekingen:
Ouwehand en Sweres (beiden Baronie).
MEERSSEN: Dusseldorp 9, R. Smeets 6,
Van Dijk 7, Scheffers 7, Kleinen 7, Franssen
7 (75. Vrijhoeven), Van der Leeuw 7, Quesa-
da 8, Coumans 6, Dahlmans 6 (75. Ploe-
men), E. Smeets 7. Totaal 77 (11).

topscorers

1. Geurts (UDI '19) 15; 2. Brankaert (EHC)
en Bevelander (Halsteren) 13; 4. Van Slie-
drecht (Halsteren) en Kense (Baronie) 12; 6.
Schlüter (Baronie) 11; 7. Brouns (Geldrop)
en Dahlmans (Meerssen) 10; 9. Koeman
(Longa), Dautzenberg (SVN) en Vermeulen
(TSC) 9.

Derde klasse D
SVEB-Meterik 5- O
IVO-Helden 0- 1
RKDEV-MVC'I9 1- 0
Tiglieja-SC. Irene 3- 1
Vitesse 'oB -SSS 'IB 4- 4
SV Meerlo-HBSV 2- 1
Tiglieja* 22 13 5 4 3144-26
SV Meerlo 22 12 4 628 38-29
SVEB 22 11 5 627 51-35
SC. Irene 22 10 5 725 34-26
Sparta'lB 22 8 9 525 35-33
Vitesse'oB 22 7 8 722 38-33
Meterik 22 8 5 921 43-41
MVC '19 22 7 7 821 33-35
Helden 22 9 3 10 21 29-35
IVO 22 6 6 10 18 36-43
RKDEV 22 7 3 12 17 31-44
HBSV 23 5 711 17 20-35
SSS'IB 23 6 314 15 26-43
'periodekampioen

Topscorers:l. P. v. Osch (SV Meer-
lo) 21; 2/4. T. v. Asten (Meterik), H.
Beurskens en M. v. Kuyck (SVEB)
15.

Vierde klasse A
Willem I -RKHSV 6- O
lason-SVME O- 2
Amicitas-RKUVC 2- 2,
Vilt-Schimmert 2- 2
St. Pieter-Walram 5- 3
RKASV-Rapid 0- 0

Vilt 22 11 9 2 3142-25
Schimmert* 22 11 8 330 36-19
Rapid* 22 11 6 528 38-20
Amicitas 22 11 5 627 32-27
St. Pieter 22 10 6 626 38-43
Willem I 22 10 5 725 44-33
SVME* 22 9 5 823 37-30
RKHSV 22 6 7 9 19 28-35
Walram 22 7 3 11 17 30-38
RKUVC 22 4 7 1115 27-39
RKASV 22 5 513 15 23-38
lason 22 1 615 8 21-49

"periodekampioen

Topscorers: 1/2. P. Gerets (Rapid),
en R. Kerckhoffs (RKUVC) 13.

Vierde klasse F
VictoriaR -SC Leeuwen 3- 1
Nunhem -Beegden 5- 2
Eindse B. -Leveroy 1- 1
EMS-RKSVO 2- 2
RKESV-Haelen 0- 6
Moesel-RKVB 0- 0

RKSVO 22 12 7 3 3157-35
Victoria R* 22 12 6 430 43-26
EMS* 22 10 9 3 29 50-28
I^everoy* 22 7 7 8 2134-34
Haelen 22 8 4 10 20 46-46
RKVB 22 510 720 18-23
Moesel 22 6 8 820 31-37
RKESV 22 5 10 720 28-34
Eindse B. 22 5 10 720 30-45
Beegden 22 5 9 8 19 28-36
SC Leeuwen 22 4 9 917 23-29
Nunhem 22 5 7 101736-51

'periodekampioen

Topscorers:l. F. Fermont (EMS) 25;
2/3. R. Schreurs (Haelen), en J. Lo-
ven (Nunhem) 16.

Vierde klasse G
Roggel-BEVO 2- 4
GFC'33-Egchel 1- 2
Baarlo-VOS 2- 0
Reuver-VCH 11- 0
Quick 8.-Venlo 3- 5
Swalmen-RKSVN 2- 2

Egchel 2214 7 135 50-20
Baarlo* 22 13 6 332 39-18
Venlo * 22 12 5 529 52-34
Quick B. * 22 11 4 726 46-34
Reuver 22 11 3 825 61-27
GFC '33 22 7 7 821 49-42
RKSVN 22 7 7 821 39-48
Swalmen 22 9 2 1120 27-37
BEVO 22 7 510 19 28-40
VCH 22 7 4 11 18 31-50
VOS 22 4 2 1610 23-57
Roggel 22 2 4 16 8 23-61
'periodekampioen

Topscorers: 1. K. Vullers (Reuver)
20; 2. L. v. Maris (Reuver) 19; 3. D.
Janssen (RKSVN) 18.

Vierde klasse H
Koningslust -Achates 2- 2
Melderslo-Ysselsteyn 1- 2
RKDSO-Stormv.'2B 5- 3
Montagnards-Oostrum 3- 1
Swolgense B. -Leunen 1- 1
Wanssum -Wittenhorst 1- 3
Wittenhorst 2216 3 335 46-20
Wanssum " 22 9 9 427 36-29
Montagnards* 22 11 4 726 45-24
Ysselsteyn 22 7 9 623 36-32
Leunen 22 9 4 922 38-34
Koningslust* 22 610 622 31-29
Achates 22 8 6 822 42-41
Stormv. '28 22 8 4 10 20 38-33
Melderslo 22 8 4 10 20 26-39
Swolgense B. 22 8 3 1119 31-43
RKDSO 22 6 51117 33-46
Oostrum 22 3 514 1125-57

'periodekampioen

Id-sterrenelftal
DUSSELDORP (2)

(Meerssen)

SCHMEITZ (4)
(Sittard)

JANSSEN (4) PETIT (2) KLEINEN (2)
(RFC) (Heer) (Meerssen)

QUESADA (12) WOLTER (1) CUSTERS (4)
(Meerssen) (Wilhelmnina'oB) (SVN)

WIJNHOVEN VROEGOP (6) R. JANSSEN (6)
(Chevremont) (Vinkenslag) (Eijsden)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetref-
fende speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

eersteklassef
Heer-Sittard 0- " iRKONS-Eijsden 3- l ,
Blerick -Veritas 5- 'Chevremont-Volharding 3- JLimburgia-Roermond 1- ' ]
Waubach-FC Vinkenslag 1- 'FC Vinkenslag * 22 14 6 234 49-2*
Waubach 22 12 7 331 40-Jj iChevremont * 22 9 9 427 31-3*
Blerick 22 8 9 5 25 41-2» 1
Eijsden 22 8 9 5 25 31-26 (
KKONS * 22 9 6 7 24 37-2« ;
Roermond 22 6 7 9 19 27-3 J:Limburgia 22 6 7 9 19 16-2?
Heer 22 5 9 8 19 26-4" <Volharding 22 6 5 11 17 22-# I
Sittard 22 5 7 10 17 17-3 i
Veritas 22 1 5 16 7 14-*4 .
"periodekampioen

IF in cijfers
LIMBURGIA-RFC 1-0(1-0). 6. Janssen (e.d.) ]
1-0. Scheidsrechter: Stassen. Boeking: Mrc
wald (RFC). Toeschouwers: 200.
LIMBURGIA: Frolichs 6, Van Hezik & ■Craemers 7, Janssen 6. M. Frijns 6, Heuts t. i
Houben 7, Hendriks 7, Kohnen 6 (76. Post'
huma), R. Winkens 6, P. Frijns 6. Totaal: 6' ;
(iv . :
RFC: Van der Werf 6, Janssen 7, StiphoUJ
7, Engelen 6, Von Michaelis 6, Winwood ' '(81. Schattorie), Jacobs 7, Mrowald 6 (7*
Vergoossen), Suylen 5, Dörenberg 6, L*' ,
fleur 5. Totaal: 68(11).

BLERICK-VERITAS 5-1 (1-0). 22 HumeyaS
sey 1-0, 52 J.Hanssen 1-1, 82 Hermans 2-M
85 V.d.Beuken 3-1, 88 en 90 Theuws 4-1 e"
5-1. Scheidsrechter: Noortman. Toeschoii'
wers: 200. Uit veld gestuurd: Leon Ram»'
kers (Veritas).
BLERICK: Valckx 7, Paliama 6 (55 Ge
raedts 6), Holla 6, Hermans 6, J.Janssen &
P.Janssen 6, P.de Meulemeester 7, v.d.BeU'
ken 6, Humeyassey 6, R.de Meulemeester»
(57 v.d.Brand 6), Theuws 7. Totaal 81(13).

VERITAS: M.Hanssen 6, R.Ramakers 6, I*
Ramakers 6, Smeets 6, J.Hanssen 6, JeUJ'ninck 6, Segers 7, Leeters 6, Dreessen "»
v.d.Yin 7, Snijkers 7. Totaal 69(11).

WAÜBACH-VINKENSLAG: 1-1 (1-1). l*'j
Dooper 1-0; 42. Vroegop 1-1 (strafschop'-
Toeschouwers: 150. Scheidsrechter: HulS
bosch.
WAUBACH: Blankenhagen 8, Deswijzen

’"■Van Kan 6, Middeldorp 6, Schaapkens **■
Speth 6, (78. Stinski-), Offergeld 6, Klein-:
jans 7, Theunissen 7, Dooper 6, Spronck "■Totaal 71 (11).
VINKENSLAG: Lourens 6, Magermans 7.
Holman 7, Ger Remmers 6, Lenoir 6, (4&
Gradus Remmers 6), Hermans 7, Scheffer*
7, Duchateau 6, Goulding 7 (79. W. Rem-
mers), Vroegop 8, Habets 7. Totaal 80 (12).

HEER-SITTARD: 0-0. Scheidsrechte^
Borst. Boekingen: Reiter (Heer), Hooft
(Heer). Toeschouwers: 300.
HEER: Gielen 8, Hendriks 6, Hoofs 6, Pet'1
8, Vranken 6, Nelissen 7 (87. Reynen). Kos-
tons 7, Moest 6, Braken 7, Schoens 6 (60-.1
Reneerkens 6), Hollanders 6. Totaal 79 (12)- !
SITTARD: Bertrand 7, Bergraet 7, Thijet »"
Laumen 6, Schmeits 7, Dreschers 6, JohriS"
sen 6, Reiner 6 (65. Omani), Ehlen 7, Ruite'
6, Quadvlieg 6. Totaal 70 (11).

CHEVREMONT-VOLHARDING: 3-0 (0-OJ-
-63. Van der Linden 1-0; 79. Loop 2-0; 8>
Loop 3-0. Toeschouwers: 200. Scheidsrecft*
ter: Heijnen.
CHEVREMONT: Schleyper 6, Trags 7'
Kroon 6, Dautzenberg 6, Maats 6, De Mei
6, Otten 6, Bodelier 6, Wijnhoven 8, Loop
(86. Schleepen-), Van der Linden 6. Tota»1
70(11).

RKONS-EIJSDEN: 3-1 (0-0). 60. Lagard*
1-0; 67. J. Janssen 2-0 (penalty); 70. R. JanS
sen 2-1; 85. Mertens 3-1. Scheidsrechter
Knapen. Toeschouwers: 100. Boekin.
Winthagen (RKONS).
RKONS: Crutzen 6, Linssen 6, Quadvlieg',
(75. Mertens), J. Janssen 7, Wagenaar 5, W.'
garde 7, Henssen 7, Winthagen 6, Schilder";
(55. Michiels 7), Dijkstra 6, Walraven 6. t°f
taal 75 (12).
EIJSDEN: Wolfs 7, V.d. Woey 6, Kevers *\
Henssen 6 (35. Crousen 6), Kessels 6. Ha'c
bets 6, J. Marres 6, F. Janssen 6, P. Marre' ■6, Smeets 6 (60. Hacqrier 6), R. Janssen 8
Totaal 81 (13).

topscorers IF
Eindstand: 1. Vroegop (Vinkenslag) 17; *:j
Dörenberg (RFC) en Ron Janssen (Eijsden',
12; 4. Habets (Vinkenslag), Loop (Chevre"i
mont) en Theuws (Blerick) 10; 7. Ron Wi" 'kens (Limburgia), Suylen (RFC), Doope',
(Waubach) en Dijkstra (RKONS) 9; 11. t_\*
sel (Blerick) 8; 12. Janssen (RKONt"'
Spronck (Waubach), Goulding (Vinken,
slag), Van derLinden (Chevremont) en Br» |
ken (Heer) 7; 17. Rongen (Volharding
Offergeld (Waubach), Knol (Sittard) en D'°
deren (RKONS) 6.

Id-clubklassement
1. Vinkenslag 6-V1 !
2. Meerssen 6.T__
3. Eijsden 6.54'
4. EHC' 6.W,,
5. Blerick 6.49';
6. SVN 6.49}:
7. Parmingen 6_os'
8. Chevremont 6.3»
9. Venray 6.3»

10.RKONS *>.3» ,
11.Waubach 6.3'»:
12.RFC 6.^»7|
13. Heer 6.^,
14. Sittard 6-jgil
15.Wilhelmina'oB 6.Z»J
16. Veritas 6.*L,
17. Limburgia 6.1' i

" SNELWANDELEN - Harold vall
Beek heeft in Vigneulles een we.
wedstrijd over 20 kilometer gewon'
nen. De atleet van RWV, die zie»1
onlangs op de 50 km voor de Oly"1' I
pische Spelen plaatste, noteerde "1.24.52 uur.

Programma derde klasse D
Meterik-Helden
SVEB-MVC '19
IVO-SC Irene
RKDEV-Sparta '18
Tiglieja-SSS '18

" SV Meerlo-Vitesse '08
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op de stip

" SVN-speler JoepZenden werdv°or aanvang van de hoofdklas-
sewedstrijd tegen Longa gehul-
S^gd voor het spelen van zijn
50ste wedstrijd voor SVN.

" Scheidsrechter Philipsen floot
**oensbroek-Heksenberg als af-
Scheidsduel.

" Tijdens een druk bezochte le-
denvergadering is Leon Mion,
Zaterdagavond met ruime meer-
derheid gekozen tot voorzitter

van de nieuwe fusieclub NEC
'92. Vooraf waren er twee kandi-
daten, Leon Mion de huidige
SNE-voorzitter en John Vos, de
huidige Nieuw-Einde voorzitter.

" RKVCL-spits Frans Willems is
door de KNVB met ingang van 6
mei, voor maar liefst acht duels
geschorst.

# Bondscoach Ron Groenewoud
van deKNVB bekeek tydens de

wedstrijd Meerssen-Baronie de
Meerssen-spelers Erik Smeets en
Roel Coumans.

" Meerssen trekt met grote aan-
hang zondag naar Uden voor het
treffen tegen Udi. Voor tien gul-
den per persoon kunnen suppor-
ters met een bus meereizen.
Opgave kan geschieden via tele-
foonnummer 043 - 644814.

" Voor aanvang van de wed-
strijd St. Pieter - Walram werden
twee spelers van St. Pieter ge-
huldigd. Willy Cremerius speel-
de zy'n 300ewedstrijd en ploeg-
genoot Tonny Nulens zijn 250e.

Vergeefse moeite Standaard
RKVVL-Kolonia 0-0

Scheidsrechter Vossen.

- Zowel RKWL
Kolonia hadden in principe

*j°g één punt nodig om het twee-
de klasserschap definitief veilig*® stellen. In die opzet slaagden
*y dan ook probleemloos.

Bunde-Miranda 1-1
43. R. Coppers 1-0; 52. R. Stevens1-1. Scheidsrechter Vermeer. Boe-
king: T. Verhiel (Miranda). 'ÖUNDE - Miranda mag op her-

haling, want Ron Stevens be-

zorgde de Kerkradenaren, met
zyn gelijkmaker, de derde perio-
detitel. Een 'narrow escape',
want een in de eerste helft op-
permachtig Bunde scoorde on-
danks een veelvoud aan kansen
slechts één keer.

SCG-Caesar 4-1
7 J. van Hoorn 1-0; 26. R. Hofman
2-0; 44. F. Essers 3-0; 62. P. Wouters
3-1; 82. J. van Hoorn 4-1. Scheids-
rechter Hundscheid. Boeking: W.
Aarts (SCG).

GRONSVELD - SCG liet zich
de derde plaats, goed voor een
ticket in de na-competitie, niet

Almania-Heerlen Sport 1-2
1. R. Hendriks 1-0; 31. F. Starmans
1-1; 65. F. Starmans 1-2. Scheids-
rechter Zillen.

SITTARD - Heerlen Sport blijft
na de winst op Almania behou-
den voor de tweede klasse. Ruud
Hendriks scoorde na twee ver-
keerde terugspeelballen al na
negen seconden voor Almania.
Frans Starmans kopte Heerlen
Sport langszij en zelfs voorbij Al-
mania, dat in de tweede helft de
mentale veerkracht miste, gezien

de tussenstand bij SCG tegen
Caesar.

Hirsch stapt op
bij Groene Ster
HEERLEN - Piet Hirsch, trainer
van Groene Ster is gistermiddag
vlak voor de thuiswedstrijd tegen
VKC opgestapt. Hirsch kon zich
naar eigen zeggen niet langer ver-
enigen met de activiteiten, die de
jeugdcoördinator en vooral de A-
jeugdtrainervan Groene Ster in zijn
richting ontplooiden. Zijn lezing:
„Die mensen hebben mij enkelerot-
streken geleverd. Het feit, dat ik
vlak voor de wedstrijd tegen VKC
vernam dat, tegen mijn uitdrukke-
lijk advies in jeugdspeler Lancho
Ernste, nota bene al zeventien wed-
strijden actief in het eerste elftal en
dus niet meer speelgerechtigd voor
de A-jeugd, zaterdag toch met de
A-jeugd had meegespeeld, deed de
deur dicht. Op deze manier kan ik
geen verantwoording voor het door
mij gevoerde technische beleid dra-
gen. Die jongen had ik hard nodig
voor de na-competitie. En ik pas er-
voor roofbouw op hem te laten ple-
gen."

Groene Ster-voorzitter Jules Millen:
„Jammer dat het zo gelopen is.-
Maandagavond zal er nog een ge-
sprek met Piet Hirsch plaatsvinden.
Maar ik denk dat de werkelijke re-
den van zijn abrupt opstappen het
feit is, dat we zijn contract niet ver-
lengden."

tweedeklassers
afpakken en klopte Caesar mei
overtuigend voetbal.

sport oost-zuid

Kampioenschap was eigenlijk vorige week al een feit
Ingetogen feestje bij GSV’28

Wan onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

GSV'2B - GEERTRUIDSE BOYS 2-0 (1-0). 26. Meissen 1-0; 84. Quadakkers 2-0: Toe-
schouwers 450. Scheidsrechter Claessen.
GSV'2B: Vos, Costongs, Biloro, Jacobs, Meissen, H. Nijsten (80. A. Nijsten), Huntjens,
"eckers, Zehlissen, Quadakkers, Tokaya (80. Dobbelstein).
geertruidse Boys: Devue, T. Didderen,Royen, T. Bisscheroux, Lardinois, Wessels (70.uuüzings), Habets, J. Bisscheroux, Magermans (70. Luijten), Van de Berg, C. Didde-

GROOTGENHOUT - De tegenstelling na afloop van het duel
tussen GSV'2B en Geertruidse Boys was schrijnend. Enkele
sPelers van Geertruidse Boys zaten vol vertwijfeling op de
Jpond, hun gezicht verborgen in hun handen, want de degra-
datie naar de afdeling Limburg was na de nederlaag (2-0) een
'eit, terwijl de GSV'ers een staande receptie hielden op hetyeld. Na 67 jaar meehobbelen in de in de volksmond bekende
onderafdeling' en zeven jaar in de vierde klasse mag het Gen-
noutse GSV'2B volgend seizoen haar geluk beproeven in de
derde klasse.

j*daar zijn ze in Genhout natuur-lek erS blij mee. Maar toch was de
na het laatste fluit-

'gnaal van scheidsrechter Claessen
£_ de met 2-0 gewonnen wedstrijd
■^gen Geertruidse Boys niet echt
groot. Emoties waren er wel. Zo
ende doelman Leon Vos als een
"Peer in de richting van het kleedlo-

aal en trok trainer John Vrancken
.°* zich bescheiden terug bij deug-out om in zyn eentje van de
Promotie te genieten.

*|et feest was eigenlijk vorige week
?J gevierd na het gelijke spel tegen

en het verlies van naaste con-
current Simpelveld bij Sportclub-«. Voeg daarbij het feit dat het*arnpioenschap al heel lang lonkte,
"ant GSV stond vanaf de eerste
ompetitiewedstrijd 0p eersteplaats, waardoor het misschien be-

grrjpelijk is, dat er een ingetogen
stemming heerste.
Voorstopper Jos Meissen verwoord-
de het als volgt: „Het is alsof het
heel gewoon is om kampioen te
worden. Voor my is dit het derde
kampioenschap en er zyn hier heel
veel spelers, die al eens eerder een
titel hebben behaald. Het kam-
pioenschap zat er al heel lang aan te
komen."

Meissen zorgde er voor dat GSV,
dat genoeg had aan een puntende-
ling tegenrodelantaarndrager Geer-
truidse Boys, na een half uur op
rozen kwam te zitten. Hij scoorde
het openingsdoelpunt en hield ver-
volgens zyn ploeg in verdedigend
opzicht overeind. Gêne Quadakkers
bepaalde zes minutenvoor het eind-
signaal met een fraaie kopbal de
eindstand op 2-0.

" De GSV'ersRiek Aspers, Anton Biloro, Ruud Costongs, Michel Deckers, Roel Dobbelstein, Ray-
mond van Es, Guido Huntjens, Roel Jacobs, Han Jacobs, Marcel Loosveld, Jos Meissen, Alain
Nijsten, Hub Nijsten, Karim Omani, Eddie Pisters, Hein de Rave, Pascal Tijssen, Dave Tokaya,
Leon Vos, Leon Zehlissen en Sjeng Quadakkers genieten samen met trainer John Vrancken, lei-
der Jos van Es, verzorger Guus van Weersch en grensrechter Hub Huntjens van het behaalde
SUCCes. Eoto: PETER ROOZEN

Standaard-Schuttersv. 2-0
84. P. Penders (strafschop) 1-0; 85.
P. Penders 2-0. Scheidsrechter
Schaeken. Boeking: A. van Wetten
(Standaard); R. Derks en P. Brze-
zinsky (beiden Schuttersveld).

MAASTRICHT - Een met vier
invallers desondanks goed spe-
lend Standaard, deed wat het
moest doen om uitzicht te hou-
den op de titel en klopte Schut-
tersveld door twee treffers van
Paul Penders. Maar omdat
RKVCL bij Bunde won, ging de
titel naar Limmel.

SVK verstoort kampioensfeest in Kerkraads onderonsje

Heilust in zak en as
Van onze correspondent

GUUS CREMERS

HEILUST - SVK 1-2 (0-2). 31. Schmetz
0-1; 41. Malskat 0-2; 65. Rademakers 1-2.
Toeschouwers 350. Scheidsrechter Pee-
ters. Boeking: Klein, Krutzen, Duykers
(allen SVK) en Martens (Heilust).
Heilust: Janssen, Paulissen, Wellens,
Lenkens, Rademakers, Martens (78. Go-
rissen), Melissen, Senden, Frijns, La-
byed, Reule.
SVK: Tholen, Muyen, Dijkstra, Voge-
laar, Akkermans, Schmetz, Krutzen,
Deckers, Malskat, Klein (72. Duykers),
Bovens.

KERKRADE - Wat voor Heilustvia
een kampioenschap een optimale
afsluiting van een prima voetbalsei-
zoen had moeten worden, eindigde
in een bittere ontgoocheling. Buurt-
genootSVK weigerde met een sterk
gehavend team kadootjes uit te de-
len en drukte de thuisploeg hard
met de neus op de feiten: 1-2. Toen
ook nog bekend werd, dat rivaal
Helios gewonnen had, zat de thuis-

club helemaal in zak en as, waar-
door een reprise van het duel He-
lios-Heilust noodzakelijk is gewor-
den.

Trainer JungRoemgems zag de oor-
zaak van het falen in de timide op-
Stelling van zijn ploeg in de eerste
helft. ~Wij hebben ons offensief te
laat ingezet. Mijn jongens zitten
stuk en ik zal de grootste moeite
hebben het moreel voor de beslis-
singswedstrijd tegen Helios weer
op te vijzelen." '

Slechts één keer trof Heilust de
roos, toen Ger Rademakers na een
loeihard schot van uitblinker Hans
Wellens in de rebound 1-2 scoorde.
Verder kwam de thuisploeg niet,
aangezien paal, lat en goed keepers-
werk van SVK-doelman Tholen de
gelijkmaker verhinderden. Het vri-
juit spelende SVK had in de eerste
helft, met een portie gezonde bluf
via een uitstekende treffer van Ro-
ger Schmetz en een punter van Ron
Malskat, de basis voor de uiteinde-
lijk zwaar bevochten en verrassen-
de SVK-zege gelegd: 1-2.

damesvoetbal

Heksenberg
is er bijna

HEERLEN - Heksenberg heeft na
het omzeilen van een moeilijke klip
(winst tegen Keer) volgende week
voldoende aan één punt om de titel
binnen te halen. Al in het eerste half
uur kreeg de zege gestalte door
twee doelpunten van Chantal Reub-
saet en Jeanette Rieken: 3-0. De
bezoeksters probeerden zich in de
tweede helft aan de Heksenberg-
druk te ontworstelen, maar moes-
ten toch nog een doelpunt incasse-
ren, toen Marjan Heidens de eind-
stand op 4-0 bepaalde.

Nijswiller bleef in het spoor van

Heksenberg, door SVH'39 met liefst
7-2 te kloppen. Daar zag het aanvan-
kelijk niet naar uit, want SVH'39
kwam heel snel aan een 0-2 voo-
sprong. Op slag van rust kwam er
by' de thuisclub wat schot in, waar-
door de achterstand vooral na rust
werd omgebogen in een ruime over-
winning. Drie doelpunten van Pa-
tricia Gulpen, twee van Heidi
Hamers, één van Betty Heuts en
een meewerkend SVH-been bepaal-
den de eindstand op 7-2.

Rapid won het uitduel tegen Linne
vrij makkelijk en overduidelijk (1-7)
en Sportclub'2s trok na een bijzon-
der goede wedstrijd tegen Heilust
aan het langste eind (4-0), terwijl
Susteren niet opgewassen was te-
gen het bezoekende De Leeuw: 0-3.

vierde klassers
WILLEM I -RKHSV 6-0. E. Damen 1-0, Co-
lombain 2-0, E. Damen 3-0. Rust. F. Damen
4-0, Cramer 5-0, E. Damen 6-0. Scheidsrech-
ter Hendricks.
lASON - SVME 0-2. Rust 0-0. Arpotz 0-1,
Mingels 0-2. Scheidsrechter Kluytmans.
ST. PIETER - WALRAM 5-3. Leenders 1-0,
Van de Wijngaard 2-0. Rust. Beckers 3-0
(strafschop), Willems 3-1, Frissen 3-2, Theu-
nissen 4-2, Smets 4-3, Beckers 5-3. Scheids-
rechter Berben.
AMICITAS - RKUVC 2-2. In een gelijkop-
gaande wedstrijd waren de ploegen aan
elkaar gewaagd. De gasten speelden zeer
nerveus omdat zij in degradatiegevaar ver-
keerden. Hendriks 0-1, Frijns 1-1. Rust.
Costongs 2-1, Hendriks 2-2 (strafschop).
Scheidsrechter Maas.
RKASV - RAPID 0-0. In een spannend duel
kregen beide ploegen over en weer kansen,
die echter niet verzilverd werden. Door dit
gelijke spel moet RKASV een beslissings-
wedstrijd tegen RKUVC speleij, om uit te
maken wie degradeert. Scheidsrechter Snij-
ders.
WIT GROEN VC - KEER 1-0. Rust 0-0.
George 1-0. Scheidsrechter Blom.
RKVVM - KLIMMANIA 0-0. Scheidsrechter
Rietjens.
ORANJE BOYS - ZWART WIT '19 0-2.
Meys 0-1. Rust. Boosten 0-2. Scheidsrechter
Reneerkens.
SIMPELVELD - BANHOLTIA 1-1. Strolen-
berg 1-0, Waber 1-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Van Promeren.
FC GULPEN - SPORTCLUB '25 4-2. In dit
degradatieduel waren de ploegen in de eer-
ste helft aan elkaar gewaagd. In het tweede
bedrijf nam Gulpen het iniatief en bezegel-
de het lot van de gasten. R. Bastings 1-0 en
2-0, Rokstroh 2-1, Derwall 2-2 (strafschop).
Rust. Zelfgoal 3-2, Prevoo 4-2. Scheidsrech-
ter Hegger.
ABDISSENBOSCH - WAUBACHSE BOYS
3-0. Van der Sluis 1-0. Rust. Rosenau 2-0,
Van der Sluis 3-0. Scheidsrechter Lambij.
CENTRUM BOYS - RKSVB 2-1. Mager 1-0,
Florack 2-0.Rust. B. Borghans 2-1. Scheids-
rechter Lankreijer.
HOPEL - KVC ORANJE 1-1. Het reeds ge-
degradeerde Hopel bezorgde naaste buur
Laura een grote dienst door de gasten een
kostbaar puntje te ontfutselen. KVC Oranje
liet veel kansen onbenut. Rust 0-0. Jaminon
1-0, Werry 1-1. Scheidsrechter Steeghs.
FC GRACHT - LAURA 1-3. De gasten
speelden zeer fanatiek om de degradatie te
ontlopen. Zij slaagden daarin gedeeltelijk
en moeten nu in een beslissingswedstrijd
metKVC Oranje uitmaken, wie naar de af-
deling Limburg degradeert. Kriescher 0-1,
R. Janssen 1-1. Rust. Kriescher 1-2, Erkens
1-3 (strafschop). Scheidsrechter Thomas.
SCHINVELD - HELIOS 0-1. Schinveld had

iets meer van het spel, maar de zege ging

naar Helios. Ritzen zorgde in de tweede
helft voor het gouden doelpunt 0-1. Door
deze overwinning en het onverwachte ver-
lies van Heilust tegen SVK, is Helios er als-
nog in geslaagd een beslissingsduel uit het
vuur te slepen. Scheidsrechter Van Engels-
hoven.
KLUIS -LANGEBERG 2-1. Rust 0-0. Baltus
0-1, Schlijpen 1-1, Hendriks 2-1. Scheids-
rechter Van Zeeventer.
OVCS - STABROEK 3-3. Erkens 0-1, Coe-
nen 1-1. Rust. Eikelboom 2-1, Stevens 2-2,
Bruinen 3-2, Stevens 3-3. Scheidsrechter
Bergholtz.
MARIARADE - HEIDEBLOEM 2-0. Rust
0-0. Theunissen 1-0 (strafschop), Otto 2-0.
ScheidsrechterKurvers.
SVE - RKSNE 1-0. Rust 0-0. Drenth 1-0.
Scheidsrechter Ummels.
RKDFC - KEV 0-1. Zdrojewski 0-1. Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Franssen.

derdeklassers

RKMVC - LEONIDAS 0-2. Leonidas behaal-
de een kostbare overwinning en kan nu via
een beslissingswedstrijd degradatie alsnog
ontlopen. Keuven 0-1. Rust. Habets 0-2.
ScheidsrechterRouwet.
SVM - SANDERBOUT 1-2.Rust 0-0. Jacobs
1-0, Frijns 1-1, H. Neissen 1-2. Scheidsrech-
ter Veldman.
MHEERDER BOYS - BERG '28 0-0. De
thuisclub miste enkele oplegde kansen
maar had aan dit doelpuntloos gelijkspel
voldoende om periodekampioen te worden.
Scheidsrechter Wijnants.
SC WW "28 - POLARIS 2-8. WW komt
door deze zware nederlaag alsnog in de pro-
blemen. De beslissingswedstrijd tegen Leo-
nidas moet uitsluitsel geven wie degra-
deert. Weüsters 1-0, Blaazer 1-1, E. Purnot
1-2. Rust. E. Purnot 1-3 en 1-4, Blaazer 1-5
en 1-6, L. Pellaers 2-6, Custers 2-7, Vanden-
hoven 2-8. Scheidsrechter Assink.
MXC - SCHARN 0-0: Scheidsrechter Geus-
kens.
BEKKERVELD - MINOR 1-1. Janssen 0-1,
Broersma 1-1. Rust- en eindstand. Scheids-
rechter Pieters.
HEERLEN - RKBSV 2-1. Christiaansen 1-0,
De Groot 2-0. Rust. Kleuters 2-1. Scheids-
rechter Hoogstra.
GROENE STER - VKC 2-3. Door de winst
bij Groene Ster ging de derde periodetitel
naar VKC. Erbas 0-1 (strafschop), Stevens
(strafschop) 1-1, Ernste 2-1. Rust. Raukema
2-2, Knarren 2-3. Scheidsrechter Thomas-
sen.
FC HOENSBROEK - HEKSENBERG 5-0.
Debye 1-0, Knibbelers 2-0. Rust. De Kort
3-0, Cremers 4-0, De Kort 5-0. Scheidsrech-
ter Philipsen.
VOERENDAAL - VIJLEN 2-1. Kroonen 1-0
en 2-0. Rust. Brauers 2-1. Scheidsrechter
Stoel.
VAESRADE - WELTANIA 1-0. Rust 0-0.
Meens 1-0 (strafschop). Scheidsrechter Gie-
len.

Beslissingsduels
HEERLEN - De kampioenen van de
reserve tweede klassen spelen een
wedstrijdenreeks met als inzet twee
promotieplaatsen promotie naar de
eerste reserve klasse.

Dinsdag 5 mei 18.45 uur:
Eijsden 2-VKC 2
Blerick 2-Veritas 2

Zaterdag 9 mei 18.00 uur:
Veritas 2-Eijsden 2
VKC 2-Blerick 2

Zondag 17 mei 14.30 uur:
Veritas 2-VKC 2
Eijsden 2-Blerick 2

Beker
HEERLEN - Op zondag 17 mei wor-
den de kwartfinales voor deKNVB-
beker gespeeld. Alle duels begin-
nen om half drie.
Venray-MVV 2
EMS-Chevremont
Meerssen-Tiglieja/Fortuna S 2
Rapid-Panningen

Omdat EMS, Chevremont en Rapid
ook nog verplichtingen in de na-
competitie hebben, zullen de duels
die in eerste instantie gepland zijn
voor 17 mei, al op donderdag 14 mei
moeten worden gespeeld.

Jos Vaes bezorgt RKSVO titel

" Uitgelaten RKSVO-supporters stroomden na het 2-2 gelijkspel tegen EMS het complex
Kitskensberg op, want hun ploeg was toch kampioen geworden. Tot bijna tien minuten
voor tijd leidde EMS met 2-1 en ditresultaat zou betekenen, dat EMS, RKSVO en Victoria
in een na-competitie zouden moeten uitmaken wie de titel in 4F mocht opeisen. Maar die
verlenging van de competitie zit er niet meer in, want precies negen minuten voor tijd
werd het toch nog 2-2 door een afstandsschot van Jos Vaes, waardoor de titel naar de
Ploeg uit Ospel ging. Trainer Cor van Bommel formeerde zijn selctie dit seizoen uit Ing-
"iar Bergmans, Carlo Dhaene, Jo de Wit, Geert de Wit, Wil Geuns, Gregor Geuns, Jos
Geuns, Jan Verheyen, Gerard Kooien, Jopie Winkelmblen, Hans van den Boom, Rob Rae-
makers Wim van Rooyen, Hans Zegveld, Jos deBruin en Jos Vaes.

Foto: JEROENKUIT Vlag in top bij Geulsche Boys

" Na de winst op RKBFC 2 (1-4) is Geulsche Boys in de tweede klasse B van de afdeling
Limburg onbereikbaar geworden voor de nog enig overgebleven concurrent Willem 1 3,
dat weliswaar met liefst 0-10 bij Leonidas 3 een monsterscore behaalde, maar de marge
van vier punten niet meer kan overbruggen. Trainer Frank Franssen maakte dit seizoen
gebruik van de volgende spelers: Roger Thijssen, Eric Pluis, Jan Coumans, Dan Peere-
booms, Hub Ummels, Henk Muller, Gerrie Driessen, Frank Vranken, Mare Sangen, Jac
Smeets, Jan Fredriks, Roger Martens, Ron Raeven, Rob Spee en Frank Jetten. Hub Muyt-
jenswas elftalleider en Eddie Philippens hanteerde de vlag. Foto: frits widdershoven
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Schumacher
Alleen de Duitser Michaël Schuma-
cher wilde de handschoen opnemen
tegen Mansell. De Brit zag de Be-
netton-wagen halverwege de race
steeds groter worden in zyn spiegel.
Op het moment dat sprake leek te
worden van een echt duel, drukte
de 38-jarige routinier het gaspedaal
weer dieper in om met een voor-
sprong van 23 seconden te finishen.
De derde plaats was voor de Frans-
man Jean Alesi, die de ellende bij
Ferrari even naar de achtergrond
verdrong.
Oud-wereldkampioen Niki Lauda
verklaarde na de race dat Williams
dit seizoen niet verslagen wordt.
Mansell bleef op de vlakte. „Ik ben
nog geen wereldkampioen. Myn
voorsprong is rustgevend, maar het
seizoen is nog lang. Senna had het
vorig jaar na een sterke start in de
slotfase ook nog heel moeilijk", was
het commentaar van de winnaar.
De race werd bemoeilijkt door de
regen, die een uur voor de start met
bakken viel ondanks de voorspel-
lingen, dat het droog zou blijven.

Mansell was als eerste weg. Schu-
macher, die in de training de twee-
de tijd neerzette, kleefde als het
ware aan debaan. De 23-jarige Duit-
ser maakte het verloren terrein op
Patrese en Alesi snelweer goed met
spectaculaire inhaalmanoeuvres.
Mansell bleef buiten bereik.
„De wagens van Williams dulden
geen concurrentie. Het was echter
een schitterend gevoel naast Man-
sell op de eerste startrij te staan",
liet het talent weten. Voor het eerst
sinds Jochen Mass in 1977 konden
de Duitsers weer de tweede plaats
in een Grand Prix vieren. Mass be-
geleidde Schumacher by zyn op-
komst by' Mercedes in de wereldti-
telstrijd voor sportwagens.

Autospeedway:
GP voor Rutjens
POSTERHOLT - In de diverse klas-
se van het autospeedwaywerd er op
het Jabacircuit gereden voor de in-
ternationale titelpunten. De bijna
tweeduizend toeschouwers zagen in
de superstoxklasse een spannend
finaleduel tussen het trio JohnTim-
mermans, Roger Curvers en Goofïie
Willems. Het was uiteindelijk de
Echtercoureur Timmermans die
aan het langste eind trok. In de
klasse stockrods ging de zege naar
de plaatselijke favoriet Henk Rut-

jens, die tevens de Grote Prys van
Posterholt won

UITSLAGEN: ministox;l. Anton Lesney,
Duitsland; 2. Peter Baer, Duitsland; 3. Dan-
ny Janssen, Heerlen.
Stockrods: 1. Henk Rutjens, Posterholt; 2.
Wil Snjjkers, Posterholt; 3. Andreas Ham-
mer, Duitsland.
Hotrods: 1. Johan Baer, Duitsland; 2. Ton-
ny Janssen, Duitsland; 3. Rudiger Klein,
Duitsland. ,
Minirods: 1.Frank van Kempen, Duitsland;
2. Willi Thissen, Duitsland; 3. Pedro Rier-
veld, Duitsland.
Standaard: 1. Bram van Abeelen, Roer-
mond; 2. John Timmermans, Echt; 3. Frank
Clement, Haelen.
Superstox: 1. John Timmermans, Echt; 2.
Roger Curvers, Hoensbroek; 3. GooffieWil-
lems, Landgraaf.

Adrie Koster
Het vertrek van Jan Reker liet
diepe sporen na. Zowel in be-
stuurlijke kring als in de spelers-
groep. De wisseling van de
wacht bleek dermate ingrijpend
dat in Kerkrade al snel het
beoogde doel werd bijgesteld.
Een tussenjaar heette de compe-
titie vanaf dat moment. „Ik ben
redelijk tevreden over het afgelo-
pen seizoen," zegt Adrie Koster.
„Redelijk, omdat we de laatste
weken wel wat zijn weggezakt.
Het is van onze kant zowel als
van de kant van de spelersgroep
best wel wennen geweest. Op
het moment dat we wisten dat
we de groep zouden gaan over-
nemen, al op het eind van het
vorig seizoen dus, zyn we heel
kritisch naar Roda JC gaan kij-
ken. De ideale maniervan spelen

voor ons zat er dit seizoen nog
niet in. Met diewetenschap ga je
op zoek naar het optimaal rende-
ment. We hebben nog niet iedere
keer aantrekkelijk voetbal kun-
nen laten zien; moesten conces-
sies doen. Met name na de win-
terstop hebben we de stijgende
lijn te pakken gekregen."

En over de erfenis die het duo
Koster/Versluys kreeg: „Jan Re-
ker werkte heel anders, die deed
ook allerlei zaken buiten het
veld. Dat weet je; iedere oefen-
meesterwerkt weer op een ande-
re manier. Voor het seizoen was

de doelstelling 34 punten te ha-
len, later hebben we die byge-
steld en gezegd dat we Europees
voetbal moesten realiseren."
Van een paleisrevolutie was
geen sprake op Kaalheide. „Ik
heb begrepen," aldus Koster,
„dat er gesteld is dat in januari
tijdens een gesprek met de spe-
lersraad gezegd is dat er geen
vertrouwen in myn coaching
was. Ik betwijfel of dat écht op
tafel is gelegd. Zoiets neem ik
met een korreltje zout. Dat had
niets met coaching te maken. We
hebben gewoon aan elkaar moe-
ten wennen."

Het tussenjaar is bijna afgeslo-
ten. „De plannen liggen klaar.
De club is duidelijk in een rusti-
ger vaarwater gekomen, iets dat
alleen maar goed is. Ik vind dan
ook niet dat er meer leven in de
brouwerij moet komen."

" AdrieKoster en Jan Reker. Hun invloed was in hetRoda-tussenjaar duidelijk te bespeuren. Foto: DRIESLINSSEN

het weekeinde van... De trainers
Van onze sportredactie

HEERLEN - Ze hebbenvaak het hoogste, maar altijd het
laatste woord. De trainers. Bluffers, verbale slangemensen,
recht-voor-de-raap types, leugenaars en gentlemen. In alle
soorten en maten kom jeze tegen. En altijd hebben ze hun
verhaal klaar. Voor de wedstrijd en erna; voor de competie
en ook als derit helemaal uitgezeten is. Heel vaak staat de
vooruitblik haaks op het resumé. Aan het begin van de
competitie wilden Roda JC en Fortuna Sittard een subtop-
positie met eventueel Europees voetbal als nooit hardop
uitgesproken wens. MW was tevreden met een degelijke
middenmootplaats en VW wilde zeker niet terug naar de
eerste divisie. Het spel is nu gespeeld en gebleken is dat
Sef Vergoossen zijn groep het best op waarde schatte.
Adrie Koster heeft nog een Europese troef in handen,
maar al te vrolijk zal hij de competitie '91-92 niet in ge-
dachten houden. Han Berger kreeg nog voor de reeks hal-
verwege was de deur van De Baandert voor zijn neus
dichtgesmeten en Henk Rayer kon niet voorkomen wat
veel insiders haddenvoorspeld. En omdat trainers het laat-
ste woord hebben, mochten ze kort reageren op het voor-
bije seizoen. Voorop kersvers Limburgs kampioen Sef
Vergoossen.

„De grootste winst die we ge-
boekt hebben, is het feit dat by
deze laatste wedstrijd maar liefst
5000 toeschouwers zaten waar er
normaal misschien 1000 geko-
men waren. We hebben by het
publiek iets opgebouwd dat me
nog meer zegt dan een positie bij
de eerste tien.

We konden de toeschouwers
vandaag op gepaste wijze bedan-
ken voor hun steun. Deze over-
winning hadden ze verdiend,
want thuis liep het vaak wat
moeilijkervoor ons. Toch bleven
de fans komen."

Fans die in de toekomst niet
meer met angsten beven aan een
nieuwvoetbaljaar met MW hoe-
ven te beginnen weet Vergoos-
sen. „We zullen niet snel meer in
degradatiegevaar komen omdat
we blijven voetballen. Ploegen
die vechtvoetbal spelen, komen
in de problemen omdat ze dat
niet een heel seizoen volhouden.
Kijk maar naar De Graafschap.
Met deze jonge ploeg die we by'
elkaar "willen houden en nog

twee gerichte aankopen, een
linksback en een aanvaller ter
ondersteuning van Erik Meijer,
zie ik het ook voor het komende
seizoen wel zitten."

sport

Williams-coureur ook op regenbanden onweerstaanbaar

Mansell profileert zich
BARCELONA - Een jaar ge-
leden wilde hij stoppen, giste-
ren in Spanje vierde hy zijn
vierde opeenvolgende over-
winning in 1992. Nigel Mansell
is op weg de unieke recordse-
rie van zijn rivaal Ayrton Sen-
na uit de naslagboeken over
de formule 1 te drukken. De
Brit zegevierde in de Catalaan-
se hoofdstad opnieuw op over-
tuigende manier en staat in de
strijd om de wereldtitel een
straatlengte voor op zijn con-
currenten.

Niemand lijkt dit seizoen in staat
een bedreiging te vormen voor de
Williams van Mansell. Senna heeft
nog geen fatsoenlijke race gereden.
De McLaren van de Braziliaan was
vorig seizoen aanvankelijk onaan-
tastbaar. Vier wedstrijden op rij
waren voor de wereldkampioen.
Een onovertroffen serie, die nu over
twee weken door Mansell gebroken
kan worden in San Marino.

" De meute
zet er
vaart achter.
Nigel Mansell
geeft
het tempo aan
inde
formule 1. Foto: EPA

Dubbele manchezege voor de Nederlander

Strijbos telt weer mee
Van onze correspondent

THEOKEYDENER

GENK - Hij kon weer bree-
duit lachen, de voormalige
wereldkampioen in de
125cc klasse Dave Strijbos.
Twee manche overwinnin-
gen en een tweede plaats in
de eerste omloop achter Pe-
dro Tragter, maakten hem
tot dagwinnaar. Het was
Oranje boven dat de klok
sloeg in de Kempen.

De Grote Prys van België op het
Horensbergdamcircuit puilde uit
van Nederlanders. Voor de favo-
rieten Dave Strijbosch, Pedro
Tragter en John van de Berk,
wilde men wel even de grens
over. En de 'Ollanders' snedenin
de goede koek. Pedro Tragter
nam de leidingin het WK-klasse-

ment en Dave Strybos verzamel-
de op zijn Honda bijna de volle
puntenwinst. De ex- Venlonaar
was uitermate tevreden. „In de
eerste manche raakte ik bij de
start iets te ver achterop. Pedro
is in een bloedvorm en wachtte
heus niet op mij. Ik kon hem met
nog acht ronden voor de wielen
naderen tot op een veertigtal me-
ters, maar daar was dan ook alles
mee gezegd."

In de tweede manche schoot
Strybos als eerste weg. In zyn
slipstream zat echter welTragter
die hem na een ronde van de lei-
dersplaats afreed. Weer nam hij
een veertigtal meter voorsprong
en iedereen ging er vanuit dat
opnieuw dezege naar de lijstaan-
voerder van het GP-klassement
ging. Strybos: „Ik wist dat ik
hem nu kon hebben. De inhaal-
race in de eerste manche had
toch wel aan mijn krachten ge-

vreten, maar nu niet. Ik zat op
het vinketouw."
Langzaam sloop hij dichterbij
om dan in de voorlaatste ronde
de leiding over te nemen. Trag-
ter was geklopt en hij drong ver-
der niet meer aan. „Het had geen
enkele zin om alles of niets te
spelen. Met een tweede plaats
scoorde ik zeventien WK-pun-
ten. Die wilde ik niet te grabbel
gooien."
In de laatste manche dirigeerde
Dave Strybos opnieuw deze
kampioensouverture. Met een
kop start positie voerde hij de
meute aan om onbedreigd win-
naar te worden. Pedro Tragter,
die een formidabel inhaalrace
achter de rug had, eindigde nu
als vyfde.

Timmermans-
Verhagen

__>

MARKELO - Eimbert Timmer-

mans en Eric Verhagen hebben
het zand van Markelo in de ogen
van de tegenstanders gestrooid.

De wereldkampioenen zijspan-
cross wonnen in de Grand Prix
van Nederland de drie manches
en scoorden daarmee het maxi-
male puntenaantal.

De Brabanders regeerden de Ne-
derlandsewedstrijd uit de cyclus
om de wereldtitel met harde
hand. Al kwamen de overwin-
ningen niet zonder strijd tot
stand. Het Belgische koppel Ra-
mon/Strubbe zorgde voor vol-
doende tegenstand in de drie
races. Nam in de eerste manche
zelfs brutaal de leiding.

Ook in de tweede manche kon-
den Timmermans en bakkenist
Verhagen niet direkt de eerste
positie in bezit nemen. Die was
na de start voor het Nederlandse
koppel Kops/Van der Venne. In
tegenstelling tot de eerste race
ging hetveroveren van de eerste
plaats dit keer gemakkelijker.

Na een ronde namen ze de lei-
ding om met een tiental secon-
den voorsprong de race op hun
naam te brengen. In de derde
manche waren de wereldkam-
pioenen wel als eerste weg.

George Kessler
In De Baandert kwam meer le-
ven in de brouwerij dan iedereen
lief was. Trainer Han Berger
mocht als eerste oefenmeester in
Sittard driftig met de geldbuidel
zwaaien. De coach deed dat met
overgave, maar zadelde zichzelf

aldus met de verantwoording op
voldoende resultaat uit de inves-
tering te halen. Zes punten ver-
zamelde het keurkorps tot okto-
ber. Te weinigvoor te veel geld.
De lusteloos ogende trainer had
geen rendement uit de investe-
ring gehaald en moest wyken.
„Wat ik aantrof was vooral een
selectie diehet laatste restje zelf-
vertrouwen verloren had," vond
opvolger George Kessler.

De start van de 'grijze eminentie'
was allerminst voortvarend. Fy-
siek kreeg de bijna zestigjarige

een fikse knauw; het zelfvertrou-
wen binnen de groep werd onder
leiding van Ktiekie Voorn en Ti-
ny Ruys enigszins opgevijzeld,
maar tot enkele weken voor het
competitie-einde puzzelde ook
Kessler tevergeefs.

~AUes zat tegen afgelopen sei-
zoen. Blessures, pech altijd was
er wel wat. Ik had geen voorbe-
reiding met Fortuna. De compe-
titie bood me absoluut geen
ruimte. De conditie van de groep
was ronduit slecht. Voordat
iedereen fysiek fit op een accep-
tabel niveau verkeerde, was het
behoud van het eredivisieschap
een strijd van leven op dood ge-
worden. Net op tyd kwam de
ommekeer. Net op tijd ook was
de ploeg mentaal fit om het ge-
luk, bijvoorbeeld tegen Vitesse,
af te dwingen. De grootste ver-
dienste van de groep is het feit
dat het nooit zover is gekomen
dat wij afhankelijk werden van
de resultaten van de medelotge-
noten op de ranglijst. Niet alleen
om die reden zie ik toekomst
voor Fortuna Sittard. Het elftal
heeft heel veel opgestoken het
voorbije seizoen."

Nusser en Struik
missen Barcelona
SITTARD - Nederlands handbal-
scheidsrechterskoppel nummer
een, Jo Nusser/Wim Struik, werd af-
gelopen week in Madrid niet uitver-
kozen om tydens het komende
Olympisch toernooi te arbitreren.

De spelregeltest en het adequaat
fluiten tijdens het pré-olympisch
toernooi bleken geen probleem. Bij
de Coopertest - de arbiters dienden
2400 meter af te leggen - haalde
Struik, met gebandageerde enkel
en enkele injecties, ruimschoots de

limiet. Nusser daarentegen kwi
in de laatste ronde door een bekfl
de zenuw in zyn linkerbeen zwi
in de problemen,en haalde de v
eiste meters niet.

De Internationale Handbalfederat
oordeelde daarop streng en liet h
ervaren koppel niet toe in Barcel
na, echter met het verzoek hun &
der internationale carrière voort
zetten met het oog op de werel
kampioenschappen volgend jaar
Zweden. Het Belgische koppel B
ger . Xhonneux/Claus Convef
daarentegen haalde de Olympisc
Spelen wel.Streuer

overtuigend
ASSEN - Egbert Streuer en Harry
Hofsteenge hebben hun eerste prys
van het seizoen veroverd. Het zij-
spanduo zegevierde in de tweede
race om het Nederlands kampioen-
schap. Ze bleven Van Kempen/De
Haas ver voor. In de 125cc-klasse
rekende Loek Bodelier met de kri-
tiek van de laatste weken af. Hij
zegevierde overtuigend voor Bert
Smit. Streuer zegevierde met vijf-
tien seconden voorsprong, Bodelier.,
(125cc) met bijna vyf tellen en Fok-
ko Kuiper by de kwartliters even-
eens met bijna vijf.

Mile P^jic kwam in twee klassen
uit. Bij de Superbikes werd de
Zuidhollander tweede, in de stryd
by de Supersports 600 werd hij der-
de.

Kluis naar
eredivisie

GELEEN - De kans is groot dat
er het komend seizoen twee
Limburgse tafeltennisploegen
vertegenwoordigd zijn in de ere
divisie. Het Geleense Kluis be
haalde in de eerste divisie na eefl
7-3 zege op Veldhoven in de laat-
ste ronde het kampioenschap
binnen en promoveert daarmee
naar de hoogste landelijke afde-
ling. Bartok (Bom) gaat in de
nacompetitie samen met JCV,
Odion en Pecos uitmaken welke
twee clubs er degraderen uit de
eredivisie. „Een mijlpaal in de
geschiedenis vanKluis." Zo beti-
telde coach Stef Marutiak de
promotie naar de eredivisie. Ma-
rutiak kan voor komend seizoefl
rekenei? op aanwinst Kerkrade-
naar Jochem Geeraedts.

Bartok
Bartok kwam tegen JCV uit
Vught niet verder daneen 6-4 ze
ge. Een 8-2 winst was nodig ofl»
degradatiewedstrijden te ontlo-
pen. Frank Boute en Chen Sung
wonnen beiden hun enkelspelen
en het dubbel. De voor Pieke
Franssen ingevallen Gomes pak-
te een zege en daarmee was de
koek op.

White op weg
naar wereldtitel

SHEFFIELD - Alsof er niets a»j
de hand was vierde Jimmy WW'Jafgelopen zaterdag zijn 30-ste vefl
jaardag. De man uit Liverpw
voelde zich in vorm dus kon ee>
bescheiden partijtje in zyn og6"
geen kwaad.
Voorlopig kreeg White gelijk. Gis^ren sloot hy de eerste finaledag *met een voorspong van 10-6 op S#Jphen Hendry uit Schotland. WW<*
heeft daardoor vandaag nog ac"
frames nodig voor zijn eerste **reldtitel.

Henk Rayer
Dat deed VWeveneens. De we-
tenschap dat met een minimale
begroting ook slechts een mini-
male overlevingskans op het
hoogste niveau garandeert, er-
voer de sympathieke Koel-fami-
lie aan den lijve. VW had geen
ruimte, geen armslag en bovenal
niet de de drang om ten koste
van alles degradatie te ontlopen-
In De Koel werd de onmogelijk-
heid van de expeditie al snel in-
gezien en de tering naar de ne-
ring gezet. De onverdiend trieste
apotheose gisteren luidde het be-
gin van het leven in de betrekke-
lijke anonimiteit van de eerste
divisie in. Negen basisspelers
miste trainer Henk Rayer tegen
FC Den Haag. „De groep zoveel
mogelyk bij elkaar zien te hou-
den," is de voornaamste zorg van
de ex-militair. „Geld voor nieu-
we spelers is er sowieso niet. Met
de huidige selectie proberen we
weer wat op poten te zetten in
De Koel. Leuk meedraaien in de
eerste divisie met als beloning
misschien een periodetiteltje"
Een titel waaraan in het verleng-
de geen promotie hoeft te kle-
ven. Van de eredivisie is men in
Venlo voorlopig genezen.
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