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Buit Heerlenaar bijna halve ton

Nep-student licht
oudere vrouwen op

DOOR MONIQUE PARREN

HEERLEN - Bejaardenhuizen in Heerlen en om-
Seving worden geteisterd door een oplichter. DeS nian geeft zich uit voor medisch studenten zegt te18 Werken voor onder andereArtsen Zonder Grenzen.
*°t nu toe heeft de Heerlenaar ruim 40.000 guldenI «getroggeld van zeven bejaarde vrouwen.

Een aantal van de slachtoffers woont in bejaarden-
centrum Douvenrade. De directiekwam de oplich-
ter op het spoor, toen een inwoonster navraag deed
naar de 'neef van Tonny Schlijper, het hoofd ver-
zorging en verpleging.
„We hebben te maken met een hele gladde me-
neer", vertelt een verontwaardigde mevrouw
Schlijper. „Hij glipt met mensen mee naar binnen
door de hoofdingang, luistert hun gesprekken af
en gebruikt die gegevens om bewoners om de tuin
te leiden. Zo geeft hij zich bijvoorbeeld ook uit
voor mijn neef."

vandaag

Festival Expressionisme
veelbelovend van start
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Jazz, kiezels en
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Deeltijd-ontslagvoor 30 docenten
conservatorium

DOOR GEERT DEKKER

B^STRICHT - Het Maastrichtse«^servatorium wil niet langer do-
sC. ten betalen voor de lesuren dieagl door het gebrek aan studenten,
■cv niet meer besteden aan les-P J?n- Ongeveer 30 van de 110 do-
idïoo hebben door dit besluit
!esrin°emd deeltijdontslag aange-

Kd gekregen. De maatregel is niet
i* togY?reenstemrmn- met de rechts-
s 9 lat van de eraren, die bepaalt
;i je verworven uren behou-
s Vj?bUjven. Het collegevan bestuur
ri wde Rijkshogeschool Maastricht,
n{ het met geldgebrekkampende
j» sC^ Servatorium een faculteit van is,
y) ' het echter de moeite waard bij

j arnbtenarenrechter een proef-
je» t. Ces over het deeltijdontslag aangaan.
|^emend directeur H. Custers:
/ (j.^ hebben de keuze tussen dit

slaeitÜdontslag of het volledige ont-
i *ijn Van de mensen die het laatst
' ■ _n aanSenomen en waar vaak wel
i Wt°^g werk voor is. Voor het insti-

Cp is de eerste mogelijkheid veel
Ha, Studenten zullen er immers
(W* ehjks gevolgen van ondervin-

BUIEN
'■ÏJl _
Oye Qepressie trekt vandaag
'*J»d het noorden van Neder-
ig .laar Duitsland. Vanmor--5m 1s er veel bewolking eni^ regent op veel plaatsen.
t(ge

endien staat er een krach-
lijj' "ij vlagen harde weste-
flj^ wind. Later op de dag
HcjJJJ de wind naar het
'ot ..esten en wordt matig
boj .VriJ krachtig. Naast een
W ser ooknu en dan zon. De
cirC a atuur is vanochtend
V*Ji_i- 8 -raden, maar loopt
8r4(j l<Jdag op tot ongeveer 14
h^ *Ji. Vanaf morgen breidt
4Ï0 h°gedrukgebied bij de
v«n hn 2icn uit in de «chting
ftgghet vasteland, terwijl de
t\veJJransen afnemen. In de
bij öe helft van de week zijn
V^ ?nnig weer temperaturen
Vo*5 graden mogelijk.
tfeff Verdere informatie be-
"tij ö(eilde het weer in Limburg
yA. u bellen 06-91122346.INJAAG:Hn4a

"p: 05.51 onder: 21.21Mnl op: 1518 onder: 03.17S*OEN:
Hjaa"p: 05.49 onder: 21.23fc^op: 16.39 onder: 03.35

Volleyballen
De soldatenvakbonden VVDM en
AVNM hebben inmiddels ook mi-
nister ter Beek gevraagd de Neder-
landse militairen uit Sarajevo weg
te halen. Een woordvoerder van de
WDM het gisteravond weten dat
de bond het verzoek van deKamer-
leden nadrukkelijk ondersteunt.
„Er zijn gelukkig tot dusver geen
gewonden gevallen, maar wèl zijn
de Nederlandse militairen enkele
keren in levensbedreigende situa-
ties terechtgekomen."
Kapitein M. Beneker noemde het
vanuit de Bosnische hoofdstad 'on-
wezenlijk' dat „op twee- tot drie-
honderd meter afstand gevechten
plaatsvinden, terwijl wij in de zon
liggen en volleyballen." De Neder-
landers voelen zich niet bedreigd en
zijn ook niet betrokken geweest bij
de schietpartijen.
Beneker zei dat er geruchten gaan
dat het hoofdkwartier verplaatst
zou worden. Maar een beslissing
daarover is nog niet gevallen.

Joegoslaaf met
wapens op 'Beek'

aangehouden
Van onze verslaggever

BEEK - De douane op Maas-
tricht Airport heeft afgelopen
zaterdag een uit Duitsland af-
komstige Joegoslaaf aangehou-
den, die op het punt stond het
vliegtuig naar zijn vaderland te
nemen. In zijn reisbagage had de
man een pistool met 120 patro-
nen, een spuitbus met traangas
en een stiletto verborgen. Tegen-
over de douaniers verklaarde de
Joegoslaaf dat hij de wapens had
aangeschaft ter zelfverdediging.
Het vuurwapen bleek in Duits-
land te zijn gekocht voor 300
Mark. Tegen de passagier is in-
middels proces-verbaal opge-
maakt wegens verboden wapen-
bezit.

sport

Volleyballers
naar winst
PAGINA 14

V&L blijft
in race

PAGINA 15

Delgado kiest
voor aanval
PAGINA 15

CDA en PvdA willen hoofdkwartier Sarajevo verplaatsen

Grote bezorgdheid over
Nederlandse soldaten

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - In de Tweede
Kamer groeit de bezorgdheid
over de gevaren voor de Ne-
derlandse VN-militairen in
Bosnië-Hercegovina. In de
Bosnische hoofdstad Sarajevo
dreigen de VN-militairen be-
trokken te worden bij de
voortdurende gevechten tus-
sen moslims en Serviërs.
Woordvoerders van de coali-
tiepartijen CDA en PvdA vin-
den dat gekeken moet worden
of het VN-hoofdkwartier naar
een rustiger omgeving ver-
plaatst kan worden.
Secretaris-generaal Van Eekelen
van de Westeuropese Unie (WEU)
vindt dat Europa een militair ingrij-
pen in Joegoslavië moet overwe-
gen. Hij betwijfelt echter of de poli-
tieke wil voor een dergelijke inzet,
waarmee levens geriskeerd worden,
aanwezig is.
De Kamerleden De Kok (CDA) en
Van Traa (PvdA) willen hierover zo
snel mogelijk overleg met de minis-
ters Ter Beek (Defensie) en Van den
Broek (Buitenlandse Zaken). Voor
de IKON-radio toonden zij zich gis-
teren vooral bezorgd over de positie
van de zestig Nederlandse verbin-
dingsofficieren die in Sarajevo gele-
gerd zijn. In totaal zijn er zon 300
Nederlanders in het vroegere Joe-
goslavië. Een groot deel van hen
verblijft in de omstreden gebieden
in Kroatië.
Volgens De Kok moet het VN-
hoofdkwartier zo snel mogelijk ver-
plaatst worden. Ook zou militair
ingrijpen tegen de Serviërs overwo-
gen moeten worden. Daarbij denkt
hij aan een strijdmacht van de VN
of van de WEU.

Toeristen
Het busongeluk bij Vittoria, zater-
dagochtend rond kwart voor twee,
was het ernstigste van de afgelopen
vijfjaar.De Spaanse bus was onder-
weg van Lissabon naar Parijs met
een groep van vijftig Portugese,
Deense, Duitse, Franse en Neder-
landse toeristen toen het door nog
onbekende oorzaak uit de bocht
vloog. Het einddoel van de bus was
Euro-Disney bij de Franse hoofd-
stad.
De slachtoffers waren zestien Por-
tugezen en een Francaise. Twintig
toeristen raakten gewond. Onder
hen twee Nederlanders die in Por-
tugal wonen

Volgens Spaanse verkeersdeskun
digen wordt het hoge aantal onge

lukken met vrachtwagens en bus-
sen in Spanje veroorzaakt door
achterstallig onderhoud van de
transportmiddelen, te hoge snelhe-
den, alcoholgebruik en de slechte
staat van de wegen.

Ierland wint
Songfestival

MALMÖ - lerland heeft zater-
dagavond in hét Zweedse Mal-
mö het 37ste Eurovisie Song-
festival gewonnen met het
liedje 'Why me', vertolkt door
zangeres Linda Martin. Neder-
land eindigde op de negende
plaats met 'Wijs me de weg'
van Humphrey Campbell.
lerland nam bij de puntentel-
ling al snel de leiding. De jury's
van de 23 deelnemende landen
hadden in totaal 145 punten
over voor het winnende liedje
van Linda Martin. Daarmee
bleef ze juist Michael Ball van
het Verenigd Koninkrijk vóór,
die de tweede plaats veroverde
met 139 punten. Malta, dat Ma-
ry Spiteri afvaardigde, eindig-
de op de derde plaats met 123
punten. Daarna kwamen Italië
(111 punten) en Griekenland
(94 punten).

De verrichtingen van de deel-
nemers werden gevolgd door
150 miljoen televisiekijkers. De
volgende editie van het song-
festival vindt plaats in het win-
nende land lerland.

Twee Nederlanders gewond bij busongeluk

Dodelijk weekeinde
op Spaanse wegen

BARCELONA - Een busongeluk
zaterdagochtend in Baskenland,
waarbij 17 mensen om het leven
kwamen, heeft in Spanje éénvan de
meest dodelijke verkeersweekein-
den van de afgelopen jaren inge-
luid. Gisteravond om acht uur was
het aantal dodelijke slachtoffers
reeds op 65 gekomen en toen moest
het weekeindverkeer huiswaarts
nog op gang komen.

Behalve het busongeluk by de Bas-
kische stad Vittoria werden ook nog
twee andere ernstige ongevallen ge-
meld. In Galicië vonden vijf perso-
nen bij een frontale botsing de
dood, terwijl bij Salamanca zeven
personen bij een soortgelijk onge-
luk levend verbrandden.

Schoolgebouw uitgebrand

Pyromaan
slaat opnieuw
toe in Venlo

VENLO - Een houten schoolge-
bouw met twintig leslokalen van
het Thomas College, een middelba-
re school aan de Hogeweg in Venlo,
is zondagmorgen vrijwel geheel uit-
gebrand. Persoonlijke ongelukken
hebben zich niet voorgedaan. De
schade wordt geschat op twee mil-
joen gulden. Volgens de brandweer
is dit reeds de vijfde brand in tien
dagen die is aangestoken.
Het hoofdgebouw bleef behouden,
zodat de lessen doorgaan. Van
twaalf in de buurt gelegen flatwo-
ningen moesten de bewoners korte
tijd worden geëvacueerd. Hun hui-
zen liepen veel glasschade op plus
verschroeide gevels. De brand brak
om half zeven zondagmorgen uit.
Twee uur later kon het sein brand
meester worden gegeven. Het na-
blussen heeft tot laat in de namid-
dag geduurd.

Voordat de brand in het schoolge-
bouw ontstond, was er ingebroken.
De Venlose brandweer vreest dat
een pyromaan aan het werk is. Er
wordt nagegaan of er een verband
bestaat tussen de brand in het Tho-
mas College en een brand zaterdag-
avond in een grote opslagloods van
het expeditiebedrijf Frans Maas in
het vier kilometer van Venlo gele-
gen Duitse Kaldenkirchen.
Daar ging een grote hoeveelheid
huishoudelijke apparaten, televisie-
toestellen en koelkasten verloren.
Hier is een schade ontstaan van
naar schatting tien miljoen gulden.

Zeker elf doden
bij mijnexplosie
PLYMOUTH - Na een ontploffing
in een kolenmijn in Westray, in de
Canadese provincie Nova Scotia,
zijn gisteren elf lijken geborgen.
Over het lot van de vijftien mijn-
werkers die nog 1.600 meter onder
de grondvastzitten, is niets bekend.
De elf mijnwerkers waren waar-
schijnlijk op slag dood toen de ont-
ploffing zich voordeed. De vijftien
anderen bevinden zich in twee
schachten waarvan de toegang door
rotsblokken is geblokkeerd.
Volgens deskundigen is deexplosie
veroorzaakt door een lek van me-
thaan, een gas waarvan gisteren in
de mijn een hoge concentratie werd
gemeten.

Verkiezingen op
Filippijnen met
geweld ingeluid

MANILA - Rebellen van het com-
munistische Nieuwe Volksleger
hebben gisteren, een dag vóór de
presidentsverkiezingen,-in het noor-
den van de Filippijnen vijftien poli-
tiemannen gedood en vijf anderen
verwond.
De verkiezingen van vandaag zijn
de omvangrijkste uit de Filippijnse
geschiedenis. De kiezers moeten uit
zeven kandidaten, onder wie voor-
malig first lady Imelda Marcos, een
opvolger aanwijzen voor president
Corazon Aquino, die zelf niet kandi-
daat staat.
Aquino riep gisteren de kiezers op
kandidaten die van „geweren, idio-
ten en goud" houden links te laten
liggen.

Meer dan 160.000 soldaten en poli-
tiemannen werden gisteren in volle-
dige staat van paraatheid gebracht
om erop toe te zien dat de verkiezin-
gen zonder geweld verlopen.

Gisteren mocht er overigens door
de kandidaten geen campagne meer
gevoerd worden.

Zie verder pagina 5

" 'Oudjes enorm geschokt
doorhet helevoorval'

Roda JC gaat af met 3-0

e verder pagina 5
j Jj°nservatoriumvindt
] N^nolle' uren onredelijk

" Roda JC-aanvoerder Gêne Hanssen eenzaam en ver-
laten in de bomvolle Kuip na de regelrechte 3-0 afgang
van zijn ploeg in de nationale bekerfinale. Ondanks
alle hooggespannen verwachtingen kwam Roda JC er
tegen een slagvaardig Feyenoord geen moment aan te
pas. Door doelpunten van De Wolf en Taument was de
wedstrijd al in de eerste helft beslist. Kiprich diende
Roda kort na rust de genadeslag toe. Daarmee verover-
de Feyenoord voor de tweede achtereenvolgende keer
de beker.
Volgens trainer Adrie Koster van Roda JC kon het
zwakke spel van zijn ploeg tegen Feyenoord niet los
worden gezien van de ontwikkeling van delaatste we-
ken bij de club. Belangrijke spelers als Boerebach,
Hofman en Verhagen kregen een sterk verlaagde aan-
bieding en willen de club verlaten. „Dat houdt de ge-
moederen duidelijk bezig," zei Koster. „Het was aan
het spel te merken." Foto: dries linssen

Lente
(ADVERTENTIE)

De Rijksuniversiteit Limburg heeft een nieuw toegangsnummer:

(043)-88 22 22
Via deze centrale zijn de nieuwe universiteitsgebouwen (vlakbij het Academisch
Ziekenhuis Maastricht) en een deelvan de binnenstadsgebouwen te bereiken.

Als u doorkiesnummers van RL-medewerkers kende die begonnen met
88 7..., dan zijn die vanaf heden geworden 88 3.... In de komende maanden
verhuizen de medewerkers van de faculteiten Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen naar de nieuwbouw in Randwijck; zij krijgen dan
nieuwe interne nummers. Informeer bij 88 22 22 als het u bekende
doorkiesnummer geen gehoor meer geeft. De gebouwen aan de Tongersestraat
blijven nog tot september via een oude centrale bereikbaar: 88 88 88, met als
doorkiesnummer 88 8. ...

Voor informatie over studeren aan de
s—- RL kunt u blijven bellen naar deHcï]| RL-studie-informatielijn

/// v— Rijksuniversiteit Limburg 06-022 3773
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Proletarisch
Van het eerste festivalconcert, vrij-
dagavond, moet beslist de indruk-
wekkende verklanking van het
reeds genoemde Verklarte Nacht
Van Schönberg gememoreerd wor-
den. Tonie Ehlen, Robert Szreder

en Mirel lancovici speelden het oor-
spronkelijk voor strijksextet ge-
schreven opus in de zelden te horen
bewerking voor pianotrio van
Eduard Steuermann zonder meer
'aus einem Guß'; de vloeiende mu-
zikale lijnen liepen over de voorge-
schreven rusten heen voelbaar
verder. Opvallend klonken daar-

naast een duo voor viool en cello
van Hanns Eisler en een sonate
voor cello en piano van Kurt Weill;
werken van twee 'proletarische'
componisten die in hun muzikale
vlegeljaren 'echte' muziek schreven- volgens de AME met irritatie (plot-
selinge dissonanten en warme,
doch onrustige thema's); volgens

Flothuis behorend tot de idealisti-
sche fase van het expressionisme.

Zaterdag waren dan de eerste en
veelbelovende expressionistische
verrichtingen van conservatorium-
studenten te beluisteren. Op het
Intropodium werden naast enkele
vaker te horen werken van Berg en

Webern twee solo-sonatines uit het
opus 19 van ene Hanns Erich Apos-
tel uitgevoerd, met een frappant
verschil in muzikale aanpak. Fagot-
tiste Jolanda Wolters speelde haar
sonatine in mooie, grote muzikale
bogen, edoch iets te vrijblijvend-
romantisch, terwijl Roger Deboug-
noux in zijn klarinet-sonatine de
motieven en melodiefragmenten
dïe muzikale spanning meegaf,
waar deze neo-expressionistische
muziek om vraagt. Schönbergs
Sechs kleine Klavierstücke opus 19
weerklonken in twee versies: het
piano-origineel, met rustige aan-
dacht vertolkt door eerstejaars-stu-
dente Esther Zaad en in een door
Harrie van den Eisen vervaardigde
sextet-versie, waarbij men bij de
uitvoering ervan de vele, door
Schönberg voorgeschreven dyna-
mische tekens blijkbaar over het
hoofd heeft gezien,
's Avonds bracht het Conservato-
rium Kamerorkest onder leiding
van Jean Philippe Rieu een geva-
rieerd programma met expressio-
nistische muziek ten gehore. Daar-
bij ontbrak echter bij diverse
ensemble-leden mogelijk nog het
zicht op het waarom zó en niet an-
ders van Weberns orkestratie van
het bekende Ricercare uit Bachs
Musikalisches Opfer. Als we verder
Erwin Steins bewerking voor nonet
van Ferrucio Busoni's Berceuse élé-
giaque, oorspronkelijk een soort
veredelde smartlap voor piano, bui-
ten beschouwing laten en Charles
Ives' Unanswered Question niet als
'practical', maar als 'musical joke'
opvatten, resteert nog de met het
vereiste dynamische elan uitgevoer-
de Kammermusik no.l van Paul
Hindemith.

" Pianiste Tonie Ehlen, één van de solisten op het Festival Expressionisme

Margaretha
Ferguson
overleden

DEN HAAG - De schrijfster
Margaretha Ferguson is vorige
week donderdag op 71-jarige
leeftijd in Vietnam overleden,
vermoedelijk aan de gevolgen
van een hartstilstand. Vooral in
de wereld van de Indische lette-
ren neemt haar omvangrijke
werk een belangrijke plaats in.
Daarnaast schreef ze vele reis-
boeken en beschouwingen van
allerlei aard voor kranten en tijd-
schriften. Bekend werd ze met
'Elias in Batavia en Jakarta',
'Mammie, ik ga dood', 'Nu wo-

nen daar andere mensen' er
'Angst op Java.
Margaretha Ferguson werd ge
boren in Arnhem, maar verhuis

de al jong met haar ouders naar
Nederlands-Indië, waar ze op-
groeide in het gezelschap van
twee andere schrijfsters-in spe:
Aya Zikken en Hella Haasse.
In Nederland heeft ze zich nooit
echt thuisgevoeld. Daarom is ze
altijd graag blijven reizen. Juist
de afgelopen, voor haar drukke
maanden keek ze uit naar het be-
zoek aan Vietnam. Ze was
nieuwsgierig te zien wat er te-
recht was gekomen van een land
dat zich net als Indonesië van
een vreemd bewind vrijvocht.
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Kruis van Bourgondië met
vooruitstrevend programma

MAASTRICHT - De Raad voor de
Kunst heeft de Minister van WVC
Voorgesteld de Maastrichtse Thea-
terwerkplaats 'Het Kruis van Bour-
gondië' voor de subsidieperiode
Juni 1993-1996 een bedrag van vijf
ton toe te kennen. Voor Theater-
groep 'Het Vervolg' is dat bedrag
anderhalf miljoen. De Loss Theater-,
werkplaats staat genoteerd voor een
ton.

In de korte periode waarin 'Het
Kruis' functioneert, heeft het bewe-
zen de zaken energiek en enthou-
siast aan te pakken. 'Het voorne-
men van artistiek leider Guido
Wevers om talent uit de omgeving
te ontwikkelen en talent dat de
Maastrichtse toneelschool verlaat
ter plaatse vast te houden, is be-
langwekkend,' oordeelt de raad en
voegt daaraan toe dat Het Kruis van
Bourgondië de kans verdient om
zyn levensvatbaarheid te bewijzen
voor een periode van vier jaar. Of
Limburg naast een eigen theaterge-
zelschap, 'Het Vervolg', en naast
een theaterwerkplaats Loss, plaats

biedt aan een dergelijke voorzie-
ning meent de raad te kunnen bea-
men. Er wordt daarbij uitgegaan
van de gedachte dat er veel aankno-
pingspunten zijn voor nauwe sa-
menwerking tussen deze drie instel-
lingen in de toekomst.

Theaterwerkplaats-directeur Guido
Wevers noemt het beroepsgezel-
schap Het Vervolg en de beide thea-
terwerkplaatsen 'witte raven. Deze
instellingen informeren het publiek
en de pers optimaal, hun produkties
worden dan ook druk bezocht, de
kleine theaters zijn aan de lopende
band uitverkocht.

Met theatergroep Het Vervolg

werkt Het kruis van Bourgondië
nauw samen, technici bijvoorbeeld
worden regelmatig onderling uitge-
wisseld. De Loss theaterwerkplaats
heeft een nieuwe zakelijk leider
aangetrokken, met hem wordt
thans besproken hoe aan de samen-
werking tussen de werkplaatsen
vorm kan worden gegeven.

Intussen staat 'Het Kruis' al in de
startblokken voor het nieuwe sei-
zoen, dat 1 januari 1993 begint. Tot
dat tijdstip is het nog peinzen en
piekeren hoe de eindjes financieel
aan elkaar kunnen worden ge-
knoopt. In juni staat 'Op hoop van
zegen' van Herman Heyermans op
het programma. Het betreft een co-

produktie met het Holland-festival.

De try-outs hebben in Maastricht
plaats, de première gaat in Amster-
dam, waar het gezelschap weken-
lang optreedt. De première voor
Maastricht leidt in september het
herfst-winterseizoen in. Ted Keijzer
heeft de regie. Half november volgt
de monoloog 'Lood om oud ijzer',
van Manfred Karge, waarbij Guido
Wevers de actrice Kiek Wishaupt
regisseert. In januari brengt Het
Kruis 'Marz', naar de roman van
Kipphardt. Een beeldende kunst/
theater-experiment met Juul Vrij-
dag en Martin de Smet, evenals
beeldend kunstenaar Henry Si-
mons.

Begin februari spreekt Ger Bertho
let in diverse cafés in het zuidelijk
heuvelland een dialectmonolooj:
van hemzelf: 'Knutsj'.
'Phaedra', van Seneca, in de versie
van Hugo Claus, gaat einde april
begin mei spelen in karate-scholer
van verschillende dorpen. Gerrit
Abels regisseert. 'Trianon parfumé
is een filmisch theater-experiment
een versie uit 'Hedda Gabler', waar
in Vvo van Megen zijn regisseursta
lenten kan ontplooien.

Verder komt 'Het Kruis' nog me'
een bijzonder project: 'De klassie
kers. In deze presentatie, geduren
de vijf avonden verdeeld over hei
seizoen, treden vijf bekende Neder
landers op die, in gezelschap var
vier of vijf acteurs, een 'klassieker
lezen. De 'bekende Nederlanders
moeten gezocht worden onder dt
landelijke politici en mensen uit hei
bedrijfsleven. Doel: de teksten wor
den weer eens bekend en gezien d<
achtergrond van deze bekende Ne
derlanders krijgen ze een dubbelt
betekenis.

Juweeltjes
Bewerkingen zijn op zich eigenlijk
een hoofdstuk apart. Voor expres-
sionistische componisten - en niet
alleen voor hen - was het vervaar-
digen en spelen van bewerkingen
van eigen en andermans muziek
noodzakelijk om die tenminste in
kleine(re) kring te kunnen laten ho-
ren. Als juweeltjes van bewerkings-
kunst voerde het Aquarius Ensem-
ble onder leiding van Lucas Vis -
niet te verwarren met het gelijkna-
mige Zuidlimburgse barokensem-
ble van Fons van der Linden -
zondagmiddag op het Intropodium
op een briljante en aansprekende
wijze Weberns bewerking van de
Kammersymfonie van Schönberg
en Weberns Passacaglia in de be-
werkingvan Reinbert de Leeuw uit.
Het is ongetwijfeld juist: een com-
positie wint in een gereduceerde
instrumentale versie aan helderheid
en muzikale duidelijkheid. Dat gold
in het bijzonder voor het slotwerk
van het Aquarius-programma, dat
dan wel niet in het kader van dit
festival paste, maar een uitstekend
voorbeeld vormde van bewerkings-
kunst met een grote K: Schönbergs
versie voor strijkkwartet, fluit, kla-
rinet en piano van de Kaiserwalzer
van Johann Strauß. Die klonk onge-
lofelijk mooi, zo zonder 'schrumpf,
schrumpf; Schönberg heeft muzi-
kale elementen naar voren gehaald,
waarvan Strauß waarschijnlijk niet
eens geweten heeft, dat hij ze erin
had gestopt.

kunst

Festival Expressionisme
veelbelovend van start
DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Het Festival
Expressionisme kende, voor
Wat de muziek betreft, afgelo-
pen weekeinde een veelbelo-
vende start. Met 21 verschil-
lende composities, uitgevoerd
tijdens vier concerten, belicht-
ten zowel docenten en studen-
ten van het Maastrichts Con-
servatorium als het Aquarius
Ensemble, geleid door Lucas
Vis, op een attractieve wijze
vele, schitterende facetten van
het muzikale expressionisme.

Het expressionisme is als 20-
-ste-eeuwse stroming een uiterste
Consequentie van de 19de-eeuwse
romantiek. Begin en eind zijn niet
exact te duiden. Verklarte Nacht,
door Arnold Schönberg in 1899 vol-
tooid, zou best de eerste grote en
belangrijkste expressionistische
compositie geweestkunnen zijn. De
werken van Karl Amadeus Hart-
mann en Bernd Aloys Zimmer-
rnann, daterend uit de zestiger ja-
ren, vormen mogelijk de afsluiting
van het neo-expressionisme, dat na
1945 met de verworvenheden van
de Tweede Weense School (Schön-
berg, Berg, Webern) heeft gewor-
steld.

De Algemene Muziek Encyclopedie
ondersoheidt twee hoofdstromin-
gen in het expressionisme: irritatie
en expressie. Marius Flothuis, die
de inleiding bij het festival-pro-
grammaboek schreef, spreekt van
twee fasen: een idealistische en een
pessimistische. Hij verwijt het ex-
pressionisme een radicale breuk
met de traditie. Componist en We-
bern-leerling Matty Niël zal zich wel
in zijn graf omdraaien. Die heeft
een conservatoriumdocentschap
lang studenten begeleid bij het ont-
dekken en begrijpen dat de 'Zwölf
nur aufeinander bezogenen Tonen'
van Schönberg géén breuk met de
muzikale traditie betekenden. Inte-
gendeel, het muzikale wordingspro-
ces, met de meerstemmigheid be-
gonnen, loopt bij de Tweede Ween-
se School gewoon door.

recept

Blanc manger
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 150 g witte amandelen, 2/2
dl koud water, 7 blaadjes gelati-
ne, V_ dl heet water, 125 g fijne,
suiker, lA 1 slagroom, geconfijte
vruchtjes of bigarreaux.
Maal in foodprocessor de aman-
delen fijn. Voeg tijdens malen
scheutje voor scheutje water toe
totdat een dunne pasta ontstaat.
Zeef de amandelpasta door een
dunne doek. Week de gelatine
ongeveer vijf minuten in koud
water. Wring en knijp amandel-
melk uit doek. Los in heet water
uitgeknepen gelatine op, roer
suiker erdoor en blijf roeren tot
deze is opgelost. Meng er 2 dl
amandelmelk door en laat onder
af en toe roeren afkoelen tot het
lobbig begint te worden.
Klop slagroom lobbig en schep
door licht geleerde amandel-
melk. Giet daarna in een met
koud water omgespoelde pud-
dingvorm van ca. 1 liter en laat
in ca. 6 uur op koele plaats op-
stijven. Stort daarna op een
schaal en gameer blanc manger
met bigarreaux of cocktailker-
sen. Serveer er naar wens ker-
senlikeur of vruchtenpuree bij.

Jacob Slagler
indrukwekkend

DOOR MARIËLLE HINTZEN

MAASTRICHT - Na het concert van
het LSO afgelopen zaterdagavond
in het Vrijthoftheater bleef de
glansrol die Jacob Slagter vervulde
levendig in je geheugen achter. Een
imponerend hoornist, die zowel qua
muzikale expressie als techniek, in
de Serenade voor tenor, hoorn en
strijkorkest van Benjamin Britten
de show stal. Het begeleidende LSO
en tenor Nico van der Meel voeren
er hoorbaar wel bij. Britten werd
omlijst met twee suites, waarvan
vooral Richard Strauss' suite 'Der
Burger als Edelmann' lekker losjes
uit de mouw werd geschud. Een
concert vol afwisseling dus waar de
half gevulde zaal eigenlijk geen
recht aan deed.
De opening met de orkestbewer-
king van de suite 'Le tombeau de
Couperin' van Maurice Ravel was
echter een tegenvaller. In het twee-
de deel en de Rigaudon was men
het qua samenspel niet met elkaar
eens in houtblazers- en strijkerssec-
tie. De Rigaudon werd in een sne-

recensh-
dig tempo aangevangen, maan"
te bijna voorover in de afsluit,
reprise. Een gemiste kans, gez''g,
kleurenrijkdom die het orkest^Prélude opdiende en de bred
kestklank in het menuet diCQ
Conde mooi door de zaal liet _| (}

Met de Suite van Strauss _\A
orkest pas met zwier aan de hap
de uitgedunde bezetting spejr
de musici elkaar uit de losse pijp
bal toe, schijnbaar nonchalante
volledig beheerst. Zo kwarflb
burleske karakter van 'Der Bj
meister' door dit gemak van is
ceren - gecombineerd met deL
te aansluiting van de elkaar
donderende melodiefragment?
treffend tot uiting.

De uitvoering van de Serenad'
Britten was minder tot in det
jes afgewerkt, maar had di
danks gepaste diepgang. Vo<f
hoornist is het stuk een ongeJ
compleet 'test-piece' en van <*
norsolist wordt wat betreft in\
tic en uithoudingsvermogen."
uiterste gevraagd. Jacob Si»
speelde zijn deel kraakhelde'
legde zijn ziel in de dramatisch1
rakter van het werk volledig b
meesterlijk.

Tenor Nico van der Meel kon'
gedragen Nocturne en Elegy
gevoel voor voordracht goed K
maar zijn stem had te weinig d'
kracht om alle zes de delen te'
bruggen. Hij moest gaandeweg
van de openheid van zijn stel
luid en de beweeglijkheid van
culatie inleveren. In de H)
waarin de hoornist nou net ai
sproken werd op zijn karak*
tieke jachthoorn identiteit en
orkest naar het puntje van zijn'■werd gelokt, schoot Van der Me
kort. Een klein smetje op een
zielde uitvoering die in het zO<
vooisde Sonnet, naar een ge'
van JohnKeats, en een karaktei
le Epilogue in de verte wegstiel

Schubert-cóncert in Maastrich
MAASTRICHT - De jonge lerse
cellist en dirigent Brendan Town-
send (23), die momenteel studeert
aan het conservatorium van Maas-
tricht, richtte vorig jaar het Jeker
Kamerorkest op. Met dit ensemble,
dat bestaat uit jonge professionele
musici en conservatoriumstuden-
ten, geeft hij morgenavond vanaf
20.15 uur in de Annakerk aan de Via
Regia in Maastricht een concert, dat
de titel 'Schubert Spectacular' heeft
meegekregen. Aan dit concert zal
ook het Nato Community Chorus
zijn medewerking verlenen.
Op het programma van 'Schubert
Spectacular' staan drie composities:
Fünf Deutsche Tanze in Bes, de
Vijfde Symfonie en de Tweede Mis
inG.

Het Nato Community Chorus i*
1987 opgericht en bestaat uit m*
werkers van de Navo Luchtbas» 5

Geilenkirchen.

" Brendan Townsend, dirigent van 'Schubert Spectacular ■

Oplossing van zaterdag

gelach. 8. acho"
r....u.t.1...'
a.baan.o.iotS'
v.r. .effen. . p "e.i..b...g..i>
nalopen . hengel. . .m. donor, a.'
vlam. .tot. . r u *. . .e. regen, e.;
kranten . leentj,
l-p-.c. . .8. " u '
a.e. .eiwit, . i "
c. niet. a. enig-,
h....t.i.i...-;
taptoe, s.spok*

puzzel van de dag

Horizontaal
1. siervogel; 4. grof, zwaar, log; 7.
schaakstuk; 10. deel v.h. gezicht; 12.
overvloed, verscheidenheid; 14. vaarwel
(fr.); 16. papegaai; 17. geen enkele; 19.
herkauwend zoogdier; 20. muzieknoot; 22.
uitroep van afkeer; 23. vochtig; 24 in orde;
26. lofrede (fr.); 27. meertje; 28. vervoers-
org.; 29. haarkrul; 31. toiletgerei; 33. pre-
dikante (afk.); 36. jongere broer of zuster
(Ind.); 39. moeilijk oplosbaar probleem;
40. onaanzienlijk, gering; 41. rond brood;
43. gereed; 45. boom; 47. oppervlakte-
maat; 49. Hoge Raad (afk.); 50. klooster-
overste; 52. ettergezwel; 53. plaats in
België; 55. langs; 56. laatstleden (afk.);
57. thulium (scheik. afk.); 59. stuk doek
of stof; 61. muze v.h. minnedicht (gr.
myth); 63. de Verenigde Staten (eng. afk.);
64. geur; 66. grote steenmassa; 68. insnij-
ding; 69. tijdperk; 70. bijeenbehorende
schepen; 71. insektenetend zoogdier.

Verticaal ~1. dun afgesneden stuk; 2. enig; 3. ftëJV
hartig; 4. naschrift (lat.); 5. bos; 6. Py
dekracht (afk.); 7. onderste deel v.e- y\
vel; 8. meisjesnaam; 9. woonplaats -
vogels; 11. tijdseenheid; 13. Spaanse
koningin; 15. voorwerp om iets in te Wx,
ren; 18. deel van het gebit; 21. eikescn»^
22. snavel; 25. lengtemaat; 27. deel V
dag; 28. ketting zonder eind; 30. armt10,.
32. gifslang; 34. sterke rijzing v.h. ze«J
ter; 35. opening; 36. bergweide; >
bouwlanden rond een dorp; 38. zw^;
walvis; 42. wat geincasseerd kan wt"rj;
44. eerlijk, sportief; 45. deel van de W^,
46. model; 47. droogoven; 48. boorn:^;
juk om de hals van trekpaarden; 51- j,
54. landbouwwerktuig; 55. schildersflB^56. deelnamebewijs; 58. echtgenoot! a
stevig stuk hout; 62. gesloten; 65. sij,
hert; 67. volgens de oude stijl (lat-3I^'

68. heilige.
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Herstel
v lr"ister Kok weigerde na afloop,ar> de informele bijeenkomst van
re mmisters van Financiën en di-
scteuren van centrale banken de
Jrribere analyse tot de zijne te

v aken: „Ik denk dat we deze zo-. er> wanneer het kabinet de nieu-, e begroting opstelt, kunnen
j^ijzen dat deze voorspellingen

il ü'6* u^^omen. Onze uitgangsposi-
V\ e 's niet zo ongunstig", zei hij.

It <jV c.y^ers van de Europese Com-

" »plss'e tonen dat de economische; ?°ei in de Gemeenschap in 1992
t 1993 tegenvalt. Hoewel er enige

Kenen zijn van herstel van de
) /^rijvigheid, komt jde gemiddel-

''economische groei dit jaar niet1 boven een magere 1,75 pro-
j Ce

nt, en volgend jaar op 2,25 pro-„ nt. aldus de naar beneden aan-
paste prognoses van Brussel.

blijft bij die voorspel-
den telkens nog een half pro-
ja nt achter, en wordt daarmee, dit

' '9qr-j samen met Engeland en in
We _ met Bel-ië> hekkesluiter. De
f>i P

r osne'^ n ons 'anc^ za' °P"
v euw stjjgerlj naar 775 procentj^ Send jaar. Ook de inflatie wak-
ij 't aan, terwijl ze in de rest vanGemeenschap waarschijnlijkMJ dalen.

Rente
<je Ministers van Financiën oor-

in Porto gezamenlijk dat■» verlaging van de rente op dit
Ber'Tlent niet mo-el'Jk is- Een la_
v 0 e rente maakt investeringen
rï-lul

r bedrijven goedkoper en sti-
rje eert zo de bedrijvigheid. Maar
tya ""'^isters vrezen de geldont-
ga3r(ling waarmee dat gepaard

Bank
Mi ■rj at i^ter Kok gelooft nog steeds
toe, ederland kans maakt om de
ba^^stige Europese centrale
ge * binnen zijn grenzen te krij-
\v0

_ "ij zei dat zaterdag in ant-
Wt °p vraSen in Porto. Kok
beu at af uit wat hy noemt „de
rrw^rtyke reserve die nog steeds
v est aar is ten aanzien van de
fUn'Sing van de bank in Frank-
in u en ziet de bank liever niet
rr> a ?* bolwerk van de monetaire

nt van de D-mark", zo zei hij.

'Alle gemeenten hebben dit jaarrampenplan'

Zelfde regiogrenzen
politie en brandweer

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Minister Dales van
Binnenlandse Zaken wil de politie-
regio's en die van de brandweer en
ambulances zo snel mogelijk gelijk-
trekken. Het woud van bestuurlijke
organisaties dat de kaart van Neder-
land op dit moment bedekt, is vol-
gens de minister een situatie van
„ultieme gekte".
De vorming van de 25 politieregio's
zal volgens Dales volgend jaar haar

beslag krijgen. Niets wijst erop dat
1 april 1993 niet gehaald zal worden,
aldus de minister. De kritiek dat er
met de nieuwe politie-regiogrenzen
wéér een nieuwe indeling van Ne-
derland ontstaat, wees zij van de
hand met de redenering dat grenzen
die ooit zijn gekozen, dievan de po-
litieregio's niet mogen hinderen.
Wel vindt Dales het noodzakelijk
dat de parate diensten van de
brandweer en ambulance wat be-
treft regiogrenzen in de toekomst
met die van de politie gaan samen-
vallen. Ten aanzien van de indeling
van arrondissementen en regio-
inspecties zoals van landbouw, zou
Dales graag eenzelfde ontwikkeling
zien, maar geeft zij toe dat de uit-
voering daarvan op korte termijn te
ambitieus zou zijn.

Honderden doden
in India door
giftige alcohol

NEW DELHI - In de Oostindiase
deelstaat Orissa zijn sinds woens-
dag honderden mensen overleden
en blind geworden door het drinken
van giftige alcohol.
In totaal stierven tot zaterdagmid-
dag 162 mensen, maar enige hon-
derden slachtoffers bevonden zich
nog in kritieke toestand. Vele tien-
tallen van de inmiddels binnenge-
komen honderden patiënten zijn
blind geworden. Het werkelijke
aantal doden kan nog veel hoger lig-
gen, omdat veel mensen familiele-
den cremeren zonder dit aan de
politie op te geven.

Druk
Dat de datum waarop alle Neder-
landse gemeenten een rampenplan
moeten hebben, 1 november dit
jaar, wordt gehaald, lijdt volgens
Dales evenmin twijfel. Nadat vorig
jaar maart bleek dat tweehonderd
gemeenten (van de zeshonderd) nog
geen rampenplan hadden liggen, is
volgens Dales door druk vanuit het
ministerie en het beschikbaar stel-
len van een mobiel hulpteam be-
reikt dat op dit moment „slechts
96" gemeenten zonder rampenplan
zitten.

Economische groei te traag Stijgende werkloosheid

Nederland hekkesluiter EG
.^Van onze redactie buitenland

" f°RTO - De Nederland-
ik 6 economie presteert dit
drw en volgend jaar het
e'echtst in vergelijking
tee, let de andere landen van
m e Europese Gemeen-
H) chap. De economische
y;r°ei ligt in ons land een,
n 'alfprocent onder het EG-
i'■ 'erniddelde, met stijgende
J;Werkloosheid als gevolg.
of
?d
el „at blijkt uit een rapport dat dit
J J*keinde in de Portugese haven-J' a(l Porto werd gepresenteerd

J 3.?1 de EG-ministers van Finan-
' en. De nota waarschuwt dat de
" Or»omische ontwikkeling bin-

de hele Gemeenschap achter-
'Jft bij de verwachtingen.

ederland staat met zijn
binnen deEG op

j.l moment op een zevende plaats.
.at is net boven het gemiddelde,
j et slechts Griekenland, Spanje,
Hand, Portugal en Engeland
erachter.

binnen/buitenland

Politie: kwart
vrachtwagens
rijdt te hard

DRIEBERGEN - Bij een verkeerscontrole
irWaterdag van de Algemene Verkeersdienst
/'an de rijkspolitie (AVD) gericht op het
gracht- en busverkeer is een kwart van de
■t Secontroleerde voertuigen geverbaliseerd
jegenste hard rijden.

' actie werd gehouden op de rijkswegen Al
jHolten-Deventer), Al 2 (Bergh-Arnhem) en

Jhetverkeersknooppunt Valburg.
controle werd uitgevoerd door 65 politie-mensen en leden van de Rijksverkeersins-

pectie. In totaal passeerden 199 bussen en
de controleposten. Tegen 54

J!bestuurders werd proces-verbaal opgemaakt
f'°mdat ze te hard reden. De hoogst gemeten
felheid betrof een vrachtauto die met 115

kilometer per uur langskwam, in plaats van
de toegestane 80.
Verder werden 51 overtredingen van de rijtij-
denwet geconstateerd. Hiervan kregen 23
bestuurders een rijverbod opgelegd. Eén

chauffeur zat zeven uur onafgebroken achter
het stuur. Ook werd een bestuurder betrapt
die in plaats van de officiële rusttijd van 8
uur tussen twee diensten, slechts 4 uur had
gerust. Hij reed met een bus vol passagiers
110 kilometer per uur. De man was al drie
dagen onderweg.

Een Poolse vrachtwagenchauffeur werd met
zijn wagen van de weg gehaald waarna bleek
dat de remmen van enkele wielen niet meer
werkten, het chassis was gescheurd en dat
de stuurinrichting niet in orde was.

Volgens de AVD was deze actie de eerste in
haar soort. Gezien de resultaten worden
meer van deze controles gehouden.

'Ook borstvoeding
door HIV-inoeders'

UTRECHT - Jonge
moeders moet overal
ter wereld worden aan-
geraden borstvoeding
te geven, ook als zij be-
smet zijn met het aids-
virus HIV.

Weliswaar bestaat er
dan een kleine kans op
besmetting via de moe-
dermelk, maar de We-
reldgezondheidsorgani-
satie (WHO) vindt dat
risico niet opwegen te-
gen de bescherming
van moedermelk tegen

allerlei infectieziekten,
zo is zaterdag meege-
deeld.

Borstvoeding kan de
wereldwijde enorme
kindersterfte door in-
fecties als diarree en
longontsteking voorko-
men. De meeste van de
drie miljoen kinder-

sterftes per jaar door
diarree worden veroor-
zaakt door kunstmatige
of slechte voeding.
Ongeveer eenderde van
de baby's die worden
geboren uit HIV-geïn-
fecteerde moeders
raakt zelf ook besmet.
De meeste besmettin-
gen treden op tijdens

de zwangerschap en ge-
boorte. Maar de meer-
derheid van dezuigelin-
gen die borstvoeding
krijgen, raken niet be-
smet door die borstvoe-
ding. De WHO heeft
overlegd met interna-
tionale aids'deskundi-
genen adviseert nu ook
borstvoeding door HlV-
geïnfecteerde moeders.
Die moeten dan wel
contact opnemen met
hulpverleners om dat
zo veilig mogelijk te
doen.

Reistijd bussen
veelal 'te lang'
UTRECHT - Pakweg de helft
van de Nederlanders kent de slo-
gan 'de bus is aardig op weg' en
vier van de tien zijn het daar ook
mee eens. Maar vooral de reis-
tijd, de aansluitingen en de be-
reikbaarheid scoren niet al te
best.
Dat blijkt uit een NIPO-enquête
onder 12.000 Nederlanders over
kwaliteit en imago van het stads-
en streekvervoer. De resultaten
zijn zaterdag gepubliceerd in het

bulletin van vervoermaatschap-
pij Centraal Nederland.

Bijna zestig procent is het on-
eens met de algemene uitspraak
dat de bus niet duur is. Meer
waardering is er voor de stipt-
heid, de klantvriendelijkheid en
het comfort. Reizigers blijken
ook behoefte te hebben aan ac-
tuele reisinformatie, dus ook
onderweg. Ongeïnformeerd
wachten lijkt wel twee keer zo
lang te duren, vinden ze.
In het streekvervoer nam het
aantal reizigers vorig jaar toe
met vijftien procent. Maar het
autogebruik groeit ook gestaag:
met vier tot zes procent per jaar.

Vakbonden dreigen met lange en harde staking

Arbeidsconflict Duitse
metaal verscherpt zich
KARLSRUHE - De leider van de
Duitse metaalbond IG Metall, Franz
Steinkühler, heeft zaterdag ge-
dreigd met een „lange en harde"
staking, als de werkgevers deze
week „geen serieuze poging onder-
nemen om tot een cao-akkoord te
komen". „Er kan geen compromis
zijn over een loonsverhoging onder
de zes procent", zei Steinkühler op
een vakbondsvergadering in Karls-
ruhe.
IG Metall, die niet minder dan 3,64
miljoen leden telt, eist een loonsver-
hoging van 9,5 procent, terwijl de
werkgevers tot dusverre niet meer
bieden dan 3,3 procent. Dit of-
schoon het Duitse overheidsperso-
neel donderdag een salarisverho-
ging kreeg aangeboden van 5,4
procent.

Peiling
Rond 80.000 werknemers in de me-
taalsector hielden vrijdag werkon-
derbrekingen om hun looneisen in
de cao-onderhandelingen kracht bij
te zetten. Morgen houdt de bond
een peiling onder zijn leden over de
stakingsbereidheid. Maar de voor-
zitter van de werkgeversorganisatie
BDA, Fritz-Heinz Himmelreich, zei
zaterdag dat de werkgevers zich
niet laten intimideren en dat de be-

drijven, als de bonden naar het sta-
kingswapen grijpen, het middel van
uitsluiten van personeel zullen toe-,
passen. Dit leidde een aantal jaren';
geleden tot een ongekend hevig ar-[
beidsconflict in de Duitse metaalirï^
dustrie.

De metaalwerkgevers zeiden vrij-'
dag het akkoord over een salarisver-'
hoging van 5,4 procent voor hét-
Duitse overheidspersoneel niet té!
willen volgen. Ook in de bouw ehj
bij druk- en papierbedrijven is her
arbeidsconflict hoog opgelopen. Er
gaapt in alle gevallen een brede
kloof tussen de eis van de vakbon-'
den en het aanbod van de werk-",
gevers. De bouwbond IG-Bau eist*
9,8 procent meer loon voor de één*
miljoen werknemers in deze bé-^drijfstak. De werkgevers hier gaap'
echter niet verder dan 3,4 procent, jj

Honger eist elke
dag 100 levens

in oosten Etiopië
NAIROBI - In het oosten van Etio-
pië sterven ten minste honderd
mensen van Somalische afkomst
per dag door honger. Zeven miljoen
mensen in het gebied worden met
de hongerdood bedreigd door de
ernstige droogte die er al drie jaar
heerst. Dit heeft de officiële Etiopi-
sche radiozender gisteren gemeld.
Volgens de radio worden vooral
vier districten in het gebied Harerge
in het oosten van het land door de
droogte getroffen: Jijiga, Degeh-
Bur, Gursum en Babite.
In deze districten lijden al zeven
miljoen mensen aan de gevolgen
van de droogte en voedseltekorten.
De afgelopen week deden de Ver-
enigde Naties opnieuween dringen-
de oproep tot internationale nood-
hulp voor verscheidene gebieden in
Afrika, waar in totaal ruim 20 mil-
joen mensen het slachtoffer dreigen
te worden van de hongersnood.

PLO neemt deel
aan vredesoverleg

<3

TUNIS - De Palestijnse Bevrij-
dingsorganisatiePLO heeft gisteren,
meegedeeld in te stemmen mét
deelneming aan de multilaterale be-sprekingen over het Midden-Oosten
die deze week in Brussel worden
gehouden.
Israël heeft aangekondigd het over-
leg in Brussel te boycotten omdat
het tegen de deelneming is van Pa-'
lestijnen van buiten de bezette ge-
bieden. Israël stuurt wel onderhan-
delingsploegen naar drie andere
fora van besprekingen in verschei-'
dene buitenlandse steden. Maar het'
zal de bijeenkomsten gewijd aath
economische zaken in Brussel en"
aan vluchtelingen in Ottawa boy'-*
cotten.

Ierse prelaat biedt drie ton zwijggeld na liefdesaffaire
Minnares noemt bisschop 'ploert'
RIDGEFIELD - De vrouw die
zegt dat zij 17 jaar geleden een
zoon heeft gekregen die verwekt
was door de lerse bisschop dr
Eamonn Casey (65), heeft ver-
klaard dat zij hem nu een
„ploert" vindt omdat hij weigert
toe te geven dat hij de vader is.
„Het was gewoon één van die
dingen. Ik was een jong meisje
en werd hopeloos verliefd", zei
Annie Murphy (44) in een vraag-
gesprek, over de affaire, die Ca-
sey vorige week dwong af te
treden als rooms-katholiek bis-
schop van Galway. Sindsdien is
hij spoorloos verdwenen. Naar
verluidt zou hij naar Zuid-Ame-
rika zijn gevlucht.

Murphy vertelde dat ze haar
zwangerschap uitdroeg in een te-
huis voor ongehuwde moeders
en zijn vaderschap geheim hield
totdat de jongen zelf'besloot de
zaak aan de grote klok te han-
gen.
Ze zei dat haar zoon Peter Ea-
monn, die nu 17 is, geld voor zijn
schoolopleiding wilde van zijn
vader. Volgens Murphy weiger-
de de bisschop zijn zoon het geld
te geven en deed hij er alles aan
om de kwestie in de doofpot te

houden. „Hij bood Peter 150.000
dollar (ongeveer 300.000 gulden)
om de zaak uit de pers te hou-
den", aldus Murphy, die eraan
toevoegde datPeter in de verlei-
ding was gekomen om het geld
aan te nemen, maar dat uitende-
lijk toch niet deed. „Hij wilde
niet alleen het schoolgeld, maar
ook de erkenning door zijn va-

der."
Murphy heeft de bisschop naar
eigen zeggen in lerland ontmoet.
Toen ze ontdekte dat ze zwanger
was, verstootte de bisschop haar.
Ze zei dat ze naar een tehuis voor
ongehuwde moeders werd ge-
stuurd, waar ze een verkeerde
medische behandeling kreeg die
tot gevolg had dat ze na de ge-

boorte van Peter geen kinderen
meer kon krijgen.
„Ik heb dat al deze jaren stil ge-
houden." Maar kort geleden wil-
de Murphy smartegeld en kreeg
ze, via een advocaat, 100.000 dol-
lar van de bisschop. Ze vertelde
dat haar zoon kort geleden naar
lerland is gegaan om te proberen
„de communicatielijnen te ope-
nen" met de bisschop en om te
zien of die zijn zoon wilde leren
kennen. In die paar vluchtige
ogenblikken dat de bisschop de
jongen voor de allereerste keer
aankeek, loochende hij volgens
Murphy elke band met zijn zoon
en ontkende hij diens vader te
zijn.

Casey was in lerland bijzonder
populair. Hij stond bekend als
'de rode bisschop' omdat hij zich
inzette voor de armen. Jaren ge-
leden zorgde hij voor grote op-
schudding in Galway doordat hij
weigerde de toenmalige presi-
dent Reagan te ontvangen van-
wege diens beleid ten aanzien
van Midden-Amerika.
Toen duidelijk werd dat de lief-
desaffaire in lerland door de
pers openbaar gemaakt zou wor-
den trad bisschop Casey af.

" Annie Murphy Fot0: EPA " Bisschop Casey Foto: EPA

Studentenoproer Zuid-Korea

(ADVERTENTIE)
DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

MDIS "»»'M:»JJM^
Viila «taal vuur deskundigheidup het ge-
bied vau consumptiefen zakelijk krediet.
Wilt u meer informatie over de vele
fiiianeieriiigsmogelijkheden vau Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of bel Vola (020) 561 2205.

" Duizenden demonstrerende studenten zijn zaterdagoch-
tend in Pusan in het zuiden van Zuid-Korea in botsing
gekomen met de oproerpolitie. Zeker 70 studenten en 50
agenten raakten volgens de politie gewond. Ook in een
groot aantal andere steden demonstreerden studenten za-
terdag voor democratische hervormingen en het intrekken
van de strenge veiligheidswet. In de hoofdstad Seoul werd
12.000 man oproerpolitie ingezet. Bij de universiteit van
Kwangju vuurde de politie traangas af om een eind te
maken aan het hijsen van de vlaggen van Noord- en Zuid-
Korea tijdens een demonstratie waaraan zon 2.000 studen-
ten deelnamen (zie foto). Foto: EPA
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(ADVERTENTIE)

Na de mooiste dag van uw leven zorgt Palthe Fashion Cteaners
dat uw waardevolle bruidsjurker weer perfect uitziet. We verzor-
gen een vakkundige reiniging en opmaak. En tijdensde speciale
aktieperiode t/m 30 mei a.s. krijgt u maar liefst 20% korting!

Snel naar Palthe Fashion Cleaners dus.

P_PALTHE_W~ BH F»S« I O » ::C ._ i*N _ R _
is ER GOED VOOR

Kerkstraat 11-13, Brunssum. Rijksweg Centrum 73, Geleen. Homerusplein 3, Heerlen. Beethovenstraat 2,
Kerkrade. Brugstraat 3, Brusselse Poort 8, Maastricht. Paradijsstraat 12, Sittard.

Depots: Berg a/d Maas, Brunssum Noord, Eygelshoven, Eys, Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg,Landgraaf,
Maastricht, Schinveld.

(ADVERTENTIE)

mm dankzij persoonlijke aandacht
De thermofyiiiche methode (TFM) voor . j
grote en kleine figuurproblemen, ook
ideaal om uw figuur op peil te houden.

La Belle Helene
Bel voor vrijblijvende figuuranalyse

045-311490 of 043-213016

fimburgs dagblad



GEBOREN:

VERA
dochtervan

Kees en Monique
Oosterbos-Van der Tuijn

zusje van
Stefan en Matthijs

5508 TG Veldhoven
Binnenhei 27

Enige en algemene kennisgeving

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

Heden is geheel onverwacht op 28-jarige leeftijd
van ons heengegaan

Wil Smeets
Zyn ouders: Hub en Tilde

Smeets-Schriever
Zyn zus en

zwager: Anita en Rob Vonken-Smeets
Mony en Reggie

Zyn beide
oma's: A.K. Schriever-Kreienberg

M. Smeets-Janssen
Zijn vriendin: AngeliqueHol

8 mei 1992
Platanendreef 37, Brunssum
Corr.-adres: Langeberglaan 36
6445 AT Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake, heden maandag 11 mei om 19.00
uur in de hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Familie op de
Langeberg, aan de Akerstraat te Brunssum, zal
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden
op dinsdag 12 mei om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.

„Zo rustig als je leefde,
zo rustig ging je heen".

Theo en Angelique
Frans en Janine

t
De mens wikt,
God beschikt.

Wij geven u kennis dat op 75-jarige leeftyd, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, mijn
lieve man, onze pa, schoonpa en opa

Wilhelmus Montanari
Heerlen: Maria Gertruda

Montanari-Bremen
kinderen en
kleinkinderen

6414 VP Heerlen, 6 mei 1992
Kievitstraat 23
De crematieplechtigheid heeft in het bijzyn van
de naaste familie in stilte plaatsgevonden op za-
terdag 9 mei te Heerlen.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Coby Dost
echtgenote van

Dirk de Vries
Zy overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Nuth: A.J.D. de Vries
Nuth: Coby Hölsgens-de Vries

Jan Hölsgens
Schimmert: Hans de Vries

Marlies de Vries-Schillings
Familie Dost
Familie de Vries

9 mei 1992
6361 KA Nuth, Minorstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 14 mei as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Bavo te Nuth, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene, woensdag 13 mei om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, da-
gelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is
gegeven, en dankbaar voor zijn zorg hebben wij
afscheid genomen van mijn goede man, onze
zorgzame vader en liefste opa

Albert Ederveen
echtgenoot van

Dientje Hofman
* 22 februari 1920 t 9 mei 1992

Kerkrade: D. Ederveen-Hofman
Landgraaf: Wim en José

Tim, Sandy
Landgraaf: Hans en Toos

Remko, Niels
Familie Ederveen
Familie Hofman

Maarstraat 67,
6467 ET Terwinselen, Kerkrade.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
op woensdag 13 mei a.s. om 13.00 uur in de kerk
van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Ter-
winselen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Imstenrade, Heerlen.

t
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede
zij ons gedurende haar leven heeft omringd, ge-
ven wij u met droefheid kennis dat heden, in
haar oude vertrouwde omgeving, van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, schoonzus, tante en nicht

Trinette van Aubel
echtgenotevan wijlen

Jan Huynen
Gesterkt door het h. sacrament derzieken over-
leed zij op de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Heek-Valkenburg: Mia Rouwette-Huynen
Giel Rouwette
Guido

Mesch-Eijsden: Tonny Neven-Huynen
Willy Neven
Yvonne en Ron
Lilian enRuud
Marie-José en Tonnie
Jenny

Slenaken: Gerardine
Debougnoux-Huynen
JeanDebougnoux t
Carine en Pierre
John t
Roger

Hoensbroek: Fieny
Steinbusch-Huynen
Harrie Steinbusch
Maurice en Tanja
Annegien
Erik
Familie van Aubel
Familie Huynen

6245 KL Mesch-Eijsden, 9 mei 1992
Klokkestraat 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 13
mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerkvan St.
Pancratius te Mesch-Eijsden.
Dinsdagavond vigiliedienst om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in mortuarium Walpot, Kerk-
straat 17A te Eijsden. Bezoek dagelijks van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

ï
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen delen wy u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader en overgrootvader

Antoon Hermans
weduwnaar van

Judith Schuffelen
op de leeftijd van 84 jaar.

In dankbare herinnering
Sittard: Chrit en Miep

Hermans-Spronck
Bibian en Auke
Thijsje

Stem: Annie en Zef
Breukers-Hermans
Zefenßarbie
Elsa

Sittard, 9 mei 1992
Schuttestraat 2
Corr.-adres: Berkenlaan 4
6133 WZ Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 14 mei om 10.30 uur in de Grote St.
Petruskerk te Sittard-Centrum, gevolgd door de
begrafenis op de begraafplaats aan de Wehrer-
weg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 18.40 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in het Maaslandmortua-
rium Wauben Heinseweg te Sittard.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30-18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.. t
Dankbaar voor het vele goede dat hy ons ty-
dens zyn leven heeft gegeven, delen wij u mede
dat na een langdurige ziekte op 69-jarige leeftijd
toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze vader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Willy de Boone
echtgenootvan

Friedel Pasman
Heerlen: F.G. deBoone-Pasman

Hoogkarspel: Wim en Mirjam
de Boone-Heijnen
Judith en Stefan
Familie de Boone
Familie Pasman

6 mei 1992
Vrusschemigerweg 241, 6417 PV Heerlen.
Op verzoek van Willy heeft de crematie in beslo-
ten kring plaats gevonden.

Laat de kinderen tot Mij komen
verhindert ze niet, want voor zodanigen

is het Koninkrijk Gods.
Markus 10-148

Voor ons veel te vroeg, maar op Zyn tyd, nam
de HERE op 8 mei 1992 tot Zich ons zoontje en
broertje

Hans
Cor en Marilyn
Dijkstra-van Vugt
Rob
Fam. Dijkstra
Fam. van Vugt

Hoensbroek, 8 mei 1992
Corr.-adres: Schudgootstraat 6
6432 BM Hoensbroek
Een samenkomst zal D.V. worden gehouden op
woensdag 13 mei a.s. om 13.30 uur in de Opstan-
dingskerk, Kruisbergstraat 25 te Brunssum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de algemene begraafplaats gelegen aan de
Randweg te Hoensbroek.
Er is in de kerk gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

' " t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft ge-
geven, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershof te Brunssum, op 80-jarige leeftijd van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten derzieken, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lies Theunissen
(Maria Elisabeth)

weduwe van

Sjeng van Knippenberg
Ammerzoden: Henk en Tilly

van Knippenberg-Linckens
Peter en Claudia

Brunssum: Karel en Diny
van Knippenberg-Vinke
Lisette en Edwin

Brunssum: Jo en Els
van Knippenberg-Reubsaet
Mare en Diana
Familie Theunissen
Familie van Knippenberg

8 mei 1992
Verpleeghuis Schuttershof te Brunssum
Corr.-adres: Servatiusstraat 58, 6444 VM Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur
in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Gregoriuskerk aan deKerkstraat te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst gehouden worden op woensdag 13 mei om 11.00
uur.
Samenkomst in de kerk waar gelegenheid is uw naam in het condo-
léanceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraaf-
plaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving ontvangen mochten hebben gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

j I
Bedroefd, maar dankbaar voor de vele goede jarendat we hem in ons
midden mochten hebben, delen wij mede dat vrij onverwacht van
ons is heengegaan, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Wim Velraeds
weduwnaarvan

Maria Hanssen
Hy overleed, voorzien van de h.h. sacramenten derzieken, op 89-jari-
ge leeftijd, in de verpleegkliniek Schuttershof te Brunssum.

Abdissenbosch: Leo Velraeds
Mia Velraeds-Dohmen

Abdissenbosch: tZefVelraeds
Lena Velraeds-Jansen

Abdissenbosch: Mia Zagar-Velraeds
Antoon Zagar

Abdissenbosch: Annie Smeets-Velraeds
Harrie Smeets

Abdissenbosch: Mientje v.d. Hork-Velraeds
Piet v.d. Hork
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Velraeds
Familie Hanssen

Landgraaf, 8 mei 1992
Reeweg 69
Corr.adres: Reeweg 59, 6374 BT Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal worden
opgedragen op woensdag 13 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Bernadette te Abdissenbosch.
Byeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 10.40 uurr gelegenheid is tot
schriftelyke condoleance.
Dinsdag 12 mei wordt de overledene bijzonder herdacht in een eu-
charistieviering om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk, vooraf
om 18.40 uur rozenkransgebed.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks tussen 18.00 tot 18.15
uur in derouwkamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar
voor het vele goede dat wij van hem mochten
ontvangen, delen wij u mede dat van ons is
heengegaan, voorzien van deh. sacramenten, na
een liefdevolle verzorging in zijn vertrouwde
omgeving, in de leeftijd van 69 jaar,mijn dierba-
re echtgenoot, vader, schoonvader en opa

Theo Ramakers
echtgenoot van

Mia Bex
Nieuwstadt: Mia Ramakers-Bex
Nieuwstadt: Tilkeen Jack

Esmée
Nieuwstadt Carlo en Anka

FamilieRamakers
FamilieBex

6118 AA Nieuwstadt, 9 mei 1992 ,
Grachtstraat 15
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op woensdag 13 mei
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Johannes de Doper te Nieuwstadt.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.30 uur.
Het rozenkransgebed gevolgd door de avond-
wake wordt gehouden op dinsdagavond om
18.30 uur in bovengenoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortua-
rium van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoekuur dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvangen mochten
hebben gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

_gp_ Gold Hand bv
Wij bieden u aan de nieuwste collectie
sieraden in 18-karaat goud, zoals
armbanden, kettingen oorbellen, ringen enz.
voorzien van Rijkskeurmerk in de modellen
Gucci, Hermes, Cartier, Baraka, Bulgari vanaf

’ 32,50 per gram.

Gold Hand B.V.
Groothandel in gouden en
brillanten sieraden
Grote Staat 44a. Op de eerste etage.
Maastricht, tel. 043-258057

DRAAG EEN
STEENTJE BIJ!

oen school in
het kinderdorp

JOAO PESSOA
BRAZILIË

Het comité Heerlen van
SÓS-Kinderdorpcn zal in
Joao Pcssoa de bestaande
kleuter- en lagere school
uitbreiden.
I ndetoekom st is deschool
ook bestemd voor dekin-
deren uit de sloppen-
wijken in debuurt van het
kinderdorp.
Teneinde ooit een veran-
dering in de leefsituatie
van deze kinderen te
brengen is veel geld nodig.
Het comité Heerlen van
SOS-Kinderdorpen vraagt
daarom uw hulp.

DOOR f20.00
OVER TE

MAKEN, KOOPT
U SYMBOLISCH

EEN STEEN
VOOR

DE SCHOOL

"^c~__ïC_>-___gbcrir.
S'V-.^J""■'"■ ""~j'*^T"''' ~"'—j?

g**___ffl_n_s^k__i'^^^,„H _W^y^'L-_|g___£Ls_-g
:x_^___^p__^-_-~=
U kunt dit bedrag over-
maken naar Rabobank
Heerlen, nr. 11.99.11.191
t.a.v. SOS-Kinderdorpen,
schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856).
Inlichtingen: Mevr. I.
Philips-Leufkens, Comité
Heerlen SOS-Kinder-, dorpen. Tel.: 045-412736.

t t
Na een liefdevolle verzorging op afdeling 5 van het V.K.H.-centrutf
te Heerlen, is na een moedig en waardig gedragen lijden van ow
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve vrouw, onz' —goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht J"^Me

Annie Weijers-Janssen t
echtgenote van

?ro'
Hein Weijers V

op de leeftijd van 63 jaar. "^u

In dankbare herinnering ue
Heerlen: Hein Weijers a

München: Willem Weijers ar
Heerlen: Truus Weijers "n

Mario en Inge pr'Chantal, Sven ■—
Brunssum: AnnemieenJan

Quaedflieg-Weijers
Robin

Ede: John en Marjo
Weijers-de Lorijn
Charissa, Marvin (

Heerlen: Marcel en Enne
Weijers-van Marie
Danny,Dave
Familie Janssen
Familie Weijers

Heerlen, 8 mei 1992
Corr.-adres: Vasco da Gamastraat 11 k
6413 SJ Heerlen I
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 13 mei ornll
14.00 uur in de Christus-Koningkerk te Vrieheide-Heerlen, gevolgd! 1
door de crematie te Heerlen. ]
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de kapel van de B-kliniek.
U kunt afscheid nemen in het mortuarium van het V.K.H.-centrum -
Henri Dunantstraat 3 Heerlen.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.
i

■*'■
i

tinde oneindigheid van de stilte
is er heel even leven.

met immens verdriet, maar dankbaarvoor de vele liefde die
hij ons heeft gegeven stellen wij u in kennis van het door
een noodlottig ongeval overlijden van onze enige zoon,

broer en vriend

olav thomas
olav overleed op 8 mei 1992 in de leeftijd van 22 jaar.
wij zullen hem zeer missen.

ginathomas-philippens
joopthomas
astrid thomas
marco becker

b 3620 lanaken 8 mei 1992
de merodelaan 72/2
de plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis van olav op
het r.k. kerkhof aan de tongerseweg zal plaatsvinden in de parochie-
kerk van de h. Anna aan de via regia te maastricht op woensdag 13
mei om 14.30 uur.
u kunt afscheid nemen van olav in het mortuarium dielemans, aescu-
laapstraat 6 (brusselsepoort) te maastricht, dagelijks van 17.00 tot
18.00 uur.
zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

■_______-____--_--_--_""""""""""""i^"^"^^"^ leer

6-DAAGSE REIS NAAR ]
HISTORISCH KENT ,

8 t/m 13 JUNI 5£
Een schitterende busVboottrip voor Vrienden van het Limburgs
Dagblad. Een all-in reis met veel bijzonderheden, prachtige r>
excursies en natuurlijk van a tot z verzorgd. J'

ln samenwerking met reisburo Paul Crombag v.d. Burgt stel- «u
den wij een reisprogramma samen, waarbinnen u de vele of|
gezichten van Kent zult leren kennen *lJ

Prijs: ’ 830,- p.p. S
* V;

toeslag 1-pers.k. ’ 100,- <a, I s

Inclusief:

" vervoer per luxe touringcar - overtocht per Sally Line Dmn-
kerken-Ramsgate v.v.

" 5 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Burstin
in Folkstone

" diverse excursies (o.a. Canterbury)

" afscheidsdiner in Nederland

" reis- en annuleringsverzekering
1

Diverse opstapplaatsen in Limburg. JReserveren voor deze reis kunt u bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VVV Vaals en VVV Simpelveld.
Aanbetaling ’ 100,- p.p.

Vrienden van het^Q)

Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van hetLimburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis. .

■ ADMINISTRATIEKANTOOR DE JONGHE I
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DOOR MONIQUE PARREN

HEERLEN - De leiding van be-
jaardenhuis Douvenrade deed
onmiddellijk aangifte bij de
Heerlense politie, nadat bekend
werd dat een oplichter actief was
binnen de muren van het cen-
trum. Ook plaatste directeur H.
de Groot een waarschuwing in

Douvenrader Nieuws, het huis-
blaadje van het bejaardencen-
trum.

„Na het verschijnen van ons ma-
gazinekwamen nog meer bejaar-
den schoorvoetend met hun
verhaal op de proppen", vertelt
hoofd verzorging en verpleging
Tonny Schlijper. „De oudjes zijn
erg geschokt door het hele voor-

val. Sommigen hebben zich zó
'door die man laten inpakken, dat
ze niet eens willen vertellen hóe-
veel geld ze hem hebben gege-
ven."

Eén mevrouw is zeker voor 1.900
gulden benadeeld. „De eerste
keer heeft ze 750 gulden gege-
ven, zogenaamd voor de missie.
Daarna nog eens 250 gulden en
tenslotte drie cheques van elk
300 gulden", zegt Schlijper. „De
cheques waren bedoeld als een
soort renteloze lening. De nep-
student wilde een computer aan-
schaffen voor zijn studie, maar
hij had geen geld. Of die me-
vrouw het even wilde voorschie-
ten. Hij gaf zelfs een soort kwi-
tantie, maar het adres dat daarop
staat is natuurlijk vals."

Volgens Schlijper slikken de

oudjes de praatjes van de nep-
student, omdat hij zo keurig en
betrouwbaar over komt. „Dat is
zijn kracht. Hij doet voorkomen
of hij via de directie is doorver-
wezen om een financiële bijdra-
ge aan de bewoners te vragen.
Dat klopt natuurlijk niet. Nie-
mand hier in huis weet iets af
van die bedelacties. Daarom wil-
len we niet alleen onze eigen
mensen waarschuwen, maar ook
andere Heerlense bejaarden."

De Heerlense politie weet vol-
gens een woordvoerder wie de
dader is, maar heeft hem tot nu
toe nog niet kunnen aanhouden.-
De man is ongeveer 35 jaar oud,
heeft grote opvallende ogen,
blond krullend haar en is ruim
1.85 meter lang. Hij heeft een
normaal postuur en spreekt Ne-
derlands.

MAASTRICHT - Het Maastrichtse
conservatorium moet van de rijks-
overheid een kleine vier ton bezui-
nigen. Eind maart maakte de lei-
ding bekend dat er gesneden zou
worden in het lesprogramma didac-
tiek, maar met het bij die gelegen-
heid aangekondigde ontslag van
een tweetal docenten wordt de be-
zuiniging niet gehaald. „Met het
wegsnijden van de holle uren, een
alternatiefvoor het opheffen van af-
delingen, moet dat wel lukken,"
zegt waarnemend directeur Custers.

'Holle' uren ontstaan als een leraar
is aangenomen voor bijvoorbeeld
vijftien uur, maar door de teruglo-
pende studentenaantallen op zijn
afdeling op den duur nog maarvoor
(bijvoorbeeld) vijf uur werk heeft.
In zijn cao ligt echter vast dat de
overige tien uur doorbetaald wor-
den, terwijl de docent in die tijd
'extra begeleiding' moet geven.
Maar de zin van extra begeleiding
houdt een keer op, redeneert de lei-

ding van het conservatorium. Men
betaalt nu jaarlijks 280.000 gulden
uit voor niet-verrichte of onnodige
werkzaamheden.

Concurrent
Vgemeentebestuur van Valken-
-orBanrBan ■ * dat er best wel casino"
ïijr\ .).Saties m Europa te vinden
Wijje le in Valkenburg een casino

VestiSen. „Ook al zou er in
Of^^ ,r}cht een casino worden ge-
S^lt Nr a'dus burgemeester Con-
Krig r"uytens. Het is zijn overtui-
\^ a* een 'Europees' casino in
tUrf3"Urg zelfs een kwade con-,. n* zal zijn voor een Holland

Casino in Maastricht. „De finan-
ciële consequenties voor een casi-
no in Maastricht zullen fors nade-
lig zijn," voorspelt hij.

In Valkenburg is men overtuigd
van de grote aantrekkingskracht
van een Kuurcasino in het Rots-
park, mede gezien de relatie dieer
gelegd wordt met het nu al succes-

volle kuurcentrum Thermae 2000.
In de uitgewerkte plannen, die tij-
dens de hoorzitting van de Raad
voor de Casinospelen door middel
van een reusachtige maquette uit
de doeken werden gedaan, is die
relatie met Thermae 2000 alsook
met het bestaande uitgaanscen-
trum van Valkenburg sterk bena-
drukt.

Voor het speelcasino is een futu-
ristisch aandoend hoofdgebouw
ontworpen, waarin tevens plaats is
voor een cultureel centrum met
theater en een 4-sterren hotel. Tus-
sen Thermae 2000 en dit hoofdge-
bouw is nog een tweede hotel
gepland. De verbinding met Val-
kenburg wordt gevormd door een
kuurpark met waterpartijen en

promenades. Het hoogteverschil
van 20 meter in de Plenkert wordt
in de plannen overbrugd dooreen
moderne lift in een glazen koker
die tegen de bestaande rotswand
is geprojecteerd.

" De maquette met het nieuwe casinogebouw in het Rotspark. Te zien zijn (1) het in aanbouw zijnde Thermaetel, (2)

Thermae 2000, (3) de galerijen van het kerkhof, (4) de Cauberg, (5) een tweede hotel en (6) het casinogebouw met cultureel
centrum en hotel.

Frantievoormanover affaire-Baars: 'Zieke plekken verwijderen'

D66 in Staten akkoordmetbezuinigingsplan GS
J^jonze verslaggever

*" vS^ND ~ De oppositiefrac-
! &<at i!! D66 in Provinciale Staten

Srote lijnen akkoord met
F_ri jn J-fS aangebrachte wijzigin-
Natie ne grootste bezuinigingso-
"feen sle5le Limburg ooit voor zijn
fH K eg- Dat heeft voorzitter

,ters van de D66-Staten-
v n tijd g te kennen gege-
*n zij nens cc" regionaal congres

«^
Jn Partij in Roermond.

Kusters sprak zijn tevredenheid
uit over het feit dat GS de politiek
meest gevoelige pijnpunten heeft
weggemasseerd, door met de no-
dige financiële concessies over de
brug te komen. Zo is het college,
onder zware druk van de Staten-
fracties, verleden week onder
meer teruggekomen op zijn voor-
stel tot een volledige subsidiestop
voor het Nationaal Sportcentrum
in Sittard. Volgens Kusters is
daarmee de provinciale bijdrage
'nu in alle redelijkheid hersteld.

Niettemin blijft de D66-fractie in
dit opzicht met vragen zitten, zo
betoogde Kusters. „Want de geko-
zen financiële constructie voor het
sportcentrum (het kweken van
rente uit een speciaal daartoe in-
gesteld fonds, red.) doet merk-
waardig aan. Dit vraagt om nadere
uitleg," zo nam de aanvoerder van
de Limburgse Democraten alvast
een voorschot op het 'grote' bezui-
nigingsdebat dat Provincale Sta-
ten komende vrijdag zullen voe-
ren. In dat verband zei Kusters

overigens te kunnen vaststellen
dat de historische bezuinigingso-
peratie 'ondanks alle heus nog
aanwezige pijn het in de Staten
wel zal halen.

Affaire-Baars
En passant roerde de D66-voor-
man ook de hoog opgelopen
smeergeldaffaire aan rond de
Klimmense wegenbouwer Baars.
„Dit schandaal heeft een zeer ave-
rechtse uitwerking op de politieke
geloofwaardigheid, die van Lim-
burg in het bijzonder. Enerzijds
ben je met alleandere fractievoor-
zitters in de Staten intensiefbezig
de politiek wat dichter naar de
burger te brengen. Maar tegelij-
kertijd plaatst deze verwerpelijke
gang van zaken alles weer in een
uiterst negatief beeld. Slecht voor
Limburg, slecht voor de politiek,
slecht voor de ambtenarij en
slecht voor het bedrijfsleven. Zie-
ke plekken moeten verwijderd
worden, met harde hand en zo
snel mogelijk," aldus Kusters.

Jurist wijst op strijdigheid in Nederlandse wet

'Europees'casino in
Valkenburg mogelijk

Van onze verslaggever

f^KENBURG - Alleen als
|pwezen kan worden op

overwegin-
Pj van openbaar belang kan
j1 landelijke overheid ex-
f sief een vergunning verle-n yoor het exploiteren van
j..elcasino's aan één organi-
le- Die niet-economische
rvvegingen van openbaar
*n'g zijn er in het geval

de casino's niet. Dus is
Nederlandse wet op dej^sspeien op dit punt strij-

ij.fttet het E.G.-verdrag. Dat't mr A. Versteeg van het

'^rn-ationale advocatenkan-r Stibbe en Simont in
die door de ge-

jes^te Valkenburg als juri-cn adviseur is aangezocht.
let;
H s. °P basis van deze opvatting
ie. jalkenburg verwacht lang
*kw *e z^n ne* aan"
e en van een casino-organisa-„Ult een van de EG-landen, in
6r
, Seval het Holland Casino on-

ior ,°°Pt toch naar Maastricht zal
iq a^n verplaatst. De rechtskun-
[Qfadviseur wijst op de door het
l^Vaiï Justitie van de Europese

in soortgelijke geval-
6L^evolgde jurisprudentie. Een
ti^^d voorbeeld heeft betrek-
j^? op dereclame-inkomsten op

en televisie, die vroeger vol-
U,. 8 naar de STER gingen. In zijn
ï0fSt van 26 april 1988 stelde het
*n Van Justitie dat het veilig stel-
lïg Van alle reclame-inkomsten
'tiv .rec*enen van openbare orde

vatten.

8'H j^'^tievan een speelcasino
kfs °6en van de jurist niet an-
tfy an een economische activi-

Waarv°or in Europa aan
ftijg and een monopoliepositie

sti-^orden toegekend. Dat zou
6o 31 dzijn met de artikelen 59 en911 hetEG-verdrag.

Limburg

Zodra nieuwe Provinciewet van kracht wordt

GS Limburg staan
neveninkomsten af

Van onze verslaggever

JJAASTRICHT - Zodra de nieu-e Provinciewet van kracht
v°rdt, zullen Gedeputeerde Sta-
*n vanLimburg al hun nevenin-
komsten die zij uit hoofde vanrUri functie verwerven, in dePfovinciekas storten. Zoals het

E-r nu naar uitziet, zal dat per 1luari van volgend jaar gaan ge-urren.
J-;e zeven Limburgse deputés
j âken in elk geval geen gebruik

Van de Speciaie overgangsrege-
"nS, die de nieuwe wet hen inPfincipe biedt. Op grond van die

bewuste bepaling zouden zij de
inkomsten uit hun bijbaantjes
nog tot het einde van de huidige
zittingsperiode (maart 1995) op
hun eigen bankrekening kunnen
laten staan. Een en ander geeft
het dagelijks bestuur van depro-

vincie te kennen in antwoord op
vragen van Staten-fractievoorzit-
ster Karien Kienhuis van Groen
Links.
Alles bij elkaar bekleden de ze-
ven Limburgse gedeputeerden

33 nevenfuncties, samen goed
voor ruim anderhalve ton per
jaar. Daarbij gaat het om com-
missariaten en andere betaalde
bestuursposten. Volgens Groen
Links bezit Limburg de twijfel-
achtige eer een van de laatste
provincies in ons land te zijn
waar de gedeputeerden hun ne-
veninkomsten niet afdragen.
Volgens de oppositiefractie heb-
ben de meeste andere provincie-
besturen al eigener beweging
zon afdrachtregeling getroffen.
GS van hun kant kondigen aan
laatstgenoemde stelling van
Groen Links op haar juistheidte
zullen onderzoeken.

PvdA: vragen over relatie
Nuth met firma Baars

NUTH - De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Nuth wil van B en W
weten welke contacten de gemeente in het verleden heeft gehad met de
firma Baars. Dit aannemersbedrijf is in opspraak geraakt dooreen smeer-
geldaffaire.
„Aangezien de heer Baars zegt, naast de reeds bekende namen aan nog
meer mensen smeergeld verstrekt te hebben, willen wij voor Nuth duide-
lijkheid", schrijft PvdA'er Huub Kockelkoren aan burgemeester Ellie
Coenen. „Met name vragen wij dat, omdat de firma Baars de laatste tijd
nogal enige werkzaamheden verricht in Nuth."
Concreet wil de PvdA weten welke werkzaamheden Baars de laatste vijf
jaar in Nuth heeft verricht, welke bedragen daarmee gemoeid waren en
hoe de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

Dode en gewonde
op stadsautoweg

Van onze verslaggever
HEERLEN - Bij een verkeersonge-
luk bij het Heerlense winkelcen-
trum 't Loon is zondagmorgen een
18-jarige Rotterdammer om het le-
ven gekomen. Hij zat achter in een
grijze Volkswagen Golf GTI die in
een slip en vervolgens van de weg
af raakte. De 19-jarige bestuurder is
zwaar gewond naar ziekenhuis De
Wever gebracht.

Onder aan het talud kwam de wa-
gen tot stilstand, midden op de
kruising met de Looierstraat. De
auto is over de vangrail geschoten,
ontwortelde struiken en bomen en

ramde een verkeerspaal. Daarbij
werd de Rotterdammer uit de wa-
gen geslingerd. Hij was op slag
dood.

De 24-jarige man die naast de be-
stuurder zat, kon na behandeling
het ziekenhuis weer verlaten. Hij is
er volgens de politie goed vanaf ge-
komen, omdat hij als enige een
autogordel droeg.

Teneinde de preciese toedracht van
het ongeluk te achterhalen, is de
politie nog op zoek naar mensen die
omstreeks half zes 's zondagmorgen
over de autoweg in Heerlen richting
Geleen hebben gereden.

Rechtszaak
De onredelijkheid van die gang van
zaken wil men aantonen voor de
ambtenarenrechter. Dat er een
rechtszaak komt, staat vrijwel vast,
gezien de ervaringen in het verle-
den met ontslagen en vervolgens op
last van de rechter weer aangeno-
men leraren. Dat alle dertig betrok-
kenen zover gaan, wordt echter niet
voorzien, omdat er ook docenten
zijn die slechts%en half uur of een
uur dienen in te leveren. In een an-
der geval is er echter sprake van
twaalf holle uren.

De docenten die dit weekeinde be-
reid waren commentaar te geven,
erkennen de zin en de rechtvaardig-
heid van de maatregel, maar stellen
dat het juridisch niet te verdedigen
is. „En niemand zal bereid zijn vrij-
willig een halve baan op te geven
voor zn collega," aldus een van hen.

Outplacement
bij NedCar

verloopt stroef
Van onze redactie economie

HELMOND - Van de ruim 200 vas-
te Volvo-personeelsleden die vorig
jaar bij een grootscheepse afslan-
king ontslag is aangezegd, heeft nu
een kwart via outplacement een
nieuwe baan gevonden. Voor de
rest wordt het vinden van nieuw'
werk steeds moeilijker. De leiding
van NedCar (de opvolger van Volvo
Car) erkent dat de outplacement-
regeling 'niet geheel volgens ver-
wachting verloopt.

Ruim 200 personen uit de Volvo-
vestigingen in Bom en Helmond
kwamen vorig jaar oktober voor
outplacement in aanmerking. 191
mensen maakten er gebruik van.
Daarvan hadden eind maart 50
mensen een nieuwe baan gevonden.
Outplacement is ontslag waarbij ex-
perts helpen met het zoeken van
een andere baan.

Directeur Sociaal Beleid van Ned-
Car, Dick Schimmel: „We hadden al
verwacht dat de eerste maanden re-
latiefweinig mensen een andere job
zouden vinden. Dat is uitgekomen."
Voor de komende tijd ziet hij echter
donkere wolken samentrekken. De
economie valt terug en steeds meer
andere bedrijven maken ook ge-
bruik van outplacement-regelingen.
Al met al redenen waarom het vin-
den van ander werk steeds minder
eenvoudig wordt.

Conservatorium vindt
'holle' uren onredelijk

Maatregel moet bijna 300.000 gulden opleveren

Vervolg van pagina 1

(ADVERTENTIE)

8 xVers-voordeel!
■— ■ ■

Vers gekruid gehakt g ✓>’%
half-om-half, 1kilo _2r90 nuO.yU
Boomstammetjes O QLZ
± 100 grper stuk. Nu ó voor O. JO
Magerespeklapjes Q rr\
zonder zwoerd, 1kilo __r96-nu O.UU
Nicolaaardappelen
géén 2V_ maar D kilo voor __j "Sö
Versebami-groenten ri Ar
verpakt per 500 gram nu ___ .HO
ZwanSaksische 1 rn
leverworst nu per 200 gram 1.DU
Grotekruimelvlaai C OC
met geleroom 027 cm nu J./J

EXTRA: Princess
verse magerekwark 1 _2C
bekerao,s liter 4r95- nu i.O*J

i-kties gelden van maandag 11- t/m woensdag 13mei 1992

ïan lindeis
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Maandag 11 mei 1992 5

[Bedrijfsopvolging...
I MEER ONDERNEMEN MET LIOF JJJJJ

NVIndustriebank LIOF
Postbus 1310,6201 BH Maastricht
Afdeling Participaties, tel: 043 - 280 280 MB

Oplichter bejaarden nog niet achter slot en grendel

'Oudjes enorm geschokt
door het hele voorval'

Vervolgvan pagina 1
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Boycot-oproep bisschop Gijsen sorteert geen effect
'Acht Mei Beweging in
naam Christus bijeen'

Van onze verslaggever

UTRECHT - „Wglkom! En profi-
ciat dat wij hier in Christus' naam
bij elkaar mogen zijn." Met deze.woorden bij het begin van de acht-
ste manifestatie van de kritische
rooms-katholieke Acht Mei Bewe-
ging in Utrecht, zette voorzitter
Wies Stael-Markx de bisschoppen
subtiel in een hoek. Niet alleen heb-
ben zij de beweging onlangs onder

"meer verweten Christus niet als ver-
losser te erkennen, ook publiceer-
den zij eerder dit jaarhet document
'In Christus' naam', waarin de be-
kende dogma's ten opzichtevan het
ambt weer zijn onderstreept.
De relatie tussen de Acht Mei Be-
weging en de bisschoppen is sinds
het ontstaan van de beweging - in,1985 uit een 'aanvullende presenta-
tie' op het Malieveld in Den Haag

tijdens het bezoek van de paus
zeer moeizaam. Tot op heden heb-
ben de bisschoppen de druk be-
zochte jaarlijkse manifestaties
gemeden, terwijl slechts twee van
hen (Ernst van Breda en Bar van
Rotterdam) op persoonlijke titel
met het bestuur van de beweging in
gesprek zijn.

Gijsen
Bisschop Gijsen van Roermond
riep zijn priesters en diakens vorige
maand nog op de manifestatie in
Utrecht te mijden, om zich zo niet
bloot te stellen aan 'verleidelijke
idealen. Veel effect leek zijn oproep
niet gehad te hebben. Eerder was er
onder de zon 11.000 bezoekers -duizend minder dan vorig jaar, vol-
gens de organisatoren gevolg van
het slechte weer - ten aanzien van

de kerkleiders sprake van een laco-
nieke onverschilligheid. Zoals
iemand in de wandelgangen tegen
een oude bekende opmerkte: „Die
mannen zijn niet te bekeren." En
geconfronteerd met de kritiek die
kardinaal Simonis via NOS-Laat
aan devooravond van de manifesta-
tie nog eens had laten horen, rea-
geerde Stael Merkx: „Ik leg het
maar naast me neer. Het is gewoon
uit de lucht gegrepen. Waar zou ik
me boos over maken?"

Tijdens haar openingswoord in de
kille Veemarkthallen (zij sprak van
'dit warme, open huis') kreeg de
voorzitster regelmatig de handen
van de aanwezigen op elkaar door
de kritiek van de bisschoppen, dat
de beweging op verschillende pun-
ten zou strijden met de kerkleer,
fijntjes te ontkrachten. „Een merk-
waardig oordeel van mensen, die
nooit hier geweest zijn."

Het thema van de manifestatie was
dit maal 'Onze wereld delen', waar-
bij de ontdekking van Columbus
van Amerika een accent kreeg. Ook
was er tijdens de vele programma-
onderdelen aandacht voor groepen
als wao-ers, etnische minderheden,
aids-patiënten, daklozen en asiel-
zoekers.

Bolwerk Azeri's in handen van Armeniërs

Geweld en anarchie
in GOS-republieken

MOSKOU - De voormalige Sovjet-
republiek Tadzjikistan is in de
greep van geweld en anarchie, na-
dat gisteren oproerpolitie het vuur

opende op demonstranten in de
hoofdstad Doesjanbe. Volgens de
plaatselijke correspondent van het
persagentschap Interfax kwamen
daarbij tien mensen om het leven.

Schengen
De staatssecretarissen Kosto (justi-
tie) en Dankert (buitenlandse za-
ken) verdedigden het Schengenak-
koord, waarin acht EG-landen
afspraken maken voor een gecoör-
dineerd asielbeleid. Beiden konden
zich de kritiek voorstellen dat deze
regeling het Nederlandse beleid
verschraalt, maar zij deelden die
kritiek niet. Kosto gaftoe dat de ak-
koorden 'meer glans' zouden krij-
gen, wanneer er ook een harmonisa-
tie zou komen van het asielbeleid in
de verschillende landen. Hij verze-
kerde dat Nederland in de onder-
handelingen blijft aandringen op de
'individuele toets' van asielzoekers.
Het grootste deel van zijn gehoor
nam vervolgens toch een petitie
aan, waarin het Schengenakkoord
werd afgwezen.

Groot was de belangstelling voor de
Duitse theoloog en psychothera-
peut Eugen Drewermann, die on-
langs respectievelijk zijn leer- en
preekbevoegdheid kwijtraakte.
Drewermann betoogde dat de kerk
menselijke angst niet mag uitbui-
ten, maar de mensen er juist van
moet bevrijden. Net als Stael-
Merkx stelde hij dat Jezus nooit een
kerk vol dogma's en systemen heeft
gewild, maar een gemeenschap die
het verloren schaap zoekt. „De
vraag naar wat wij hebben gedaan
voor al die miljoenen dié van de
honger dreigen te sterven, is de
vraag naar de waarheid," aldus Dre-
wermann.

Tbc-bestrijding
in opvangcentra
onder grote druk
UTRECHT - Het tuberculose-
onderzoek in de negen opvangcen-
tra voor asielzoekers staat enorm
onder druk vanwege de explosieve
toename van het aantal asielzoe-
kers. Er moet snel meer geld ko-
men, anders kan de gunstige tuber-
culose-situatie in Nederland weer
verslechteren. Dat schrijft de Eind-
hovense GG&GD-arts H. Daemen
in het blad van de Vereniging van
Directeuren Basisgezondheidsdien-
sten.
Alle binnenkomende asielzoekers
krijgen een medisch onderzoek
waarin ook wordt gekeken naar tu-
berculose. Zij zijn namelijk vaak
afkomstig uit landen waar tbc, in
tegenstelling tot Nederland, nog
veel voorkomt. In 1990 werden on-
der 11.000 asielzoekers 45 gevallen
van longtuberculose gevonden, en
dat is vijftig maal meer dan allevor-
men van tuberculose in de Neder-
landse bevolking. Bij een verwacht
aantal van 20.000 asielzoekers in
1992 zijn dat ruim 80 nieuwe geval-
len van longtuberculose.

In totaal zouden volgens de Tadz-
jiekse oppositie de afgelopen we-
ken al 74 mensen zijn gedood.
Onderhandelingen tussen de islami-
tische oppositie en president Na-
biev over de vorming van een coali-
tieregering werden meteen na het
bloedige incident van gisteren door
de oppositie beëindigd.
Ook in Nagorno-Karabach, de Ar-
meense enclave in de GOS-repu-
bliek Azerbajdzjan, werd dit week-
einde hevig gevochten. Armeense
guerrillastrijders slaagden er zater-
dag in het laatste Azerbajdzjaanse
bolwerk in Nagorno-Karabach, het
stadje Soesja, te veroveren. Pogin-
gen van deAzeri's om hette herove-
ren mislukten. Bij de gevechten zijn
volgens het persbureau Tass ten-
minste 35 mensen om het leven
gekomen.
Armenië ontkent heftig dat zijn
troepen bij de gevechten zijn be-
trokken. De Armeense president
Ter-Petrojan verklaarde gisteren
echter dat zowel de Armeense als
de Azerbajdzjaanse regering geen
controle meer heeft over de (ongere-
gelde) troepen die in en rond Na-
gorno-Karabach vechten. Hij riep
Iraanse bemiddeling in om een
staakt-het-vuren te bereiken. Tur-
kije heeft de VN-Veiligheidsraad
opgeroepen zich over de kwestie uit
te spreken.

Sfeervol jubileum
Rode Kruis Limburg

Van onze correspondent

MAASBRACHT - Met het hijsen
van de speciaal ontworpen jubi-
leumvlag gaf gouverneur E.
Mastenbroek afgelopen zater-

dag in Maasbracht het startsein
voor het 125-jarig bestaansfeest
van het Nederlandse Rode Kruis
in Limburg. De commissaris van
de koningin landde met een red-
dingshelicopter van de vliegba-
sis Leeuwarden op een van de
voetbalvelden nabij het cultureel
centrum De Spil.

Nog voordat de genodigden aan-
wezig waren, zette Mastenbroek
voet op Maasbrachtse bodem.
Daar werd hij als eerste verwel-
komd door burgemeester P.
Vaes van Maasbracht.

In zijn openingswoord blikte
Mastenbroek kort terug op de
geschiedenis van het Internatio-
nale Rode Kruis, dat door de
Zwitser Henry Dunant in 1863
werd opgericht. De Nederlandse
tak volgde in 1867.
De waarde van het Rode Kruis
bleek onlangs nog tijdens de
aardbeving die Midden-Limburg
trof. Als eerste werd door de
hulpverleningsorganisatie
100.000 gulden gestort op het
speciale rampen-gironummer
777. Mastenbroek sprak zijn gro-
te waardering uit voor de vele
vrijwilligers die het Rode Kruis
telt. „De liefde en het enthou-
siasme waarmee duizenden vrij-
willigers een groot deel van hun
vrije tijd besteden aan deze orga-
nisatie komen niet altijd tot uit-
drukking," aldus de gouverneur.

" Een Limburgse Rode Kruis-vrijwilliger legt een proeve
van bekwaamheid af tijdens de jubileumfestiviteiten in
Maasbracht. Foto: JEROEN KUIT

Zelfs als arbeidsongeschikten moeten inleve
PvdA geeft kabin
niet op voor wao

DEN HAAG - De vice-voorzitter
van de PvdA, Ruud Vreeman, ver-
wacht niet dater een kabinetscrisis
ontstaat als bepaalde groepen
wao'ers er toch op achteruit gaan,
ondanks het verzet van de PvdA-
fractie in de Tweede Kamer. Het
blijft denkbaar dat wao'ers moeten
inleveren, terwijl de PvdA in de
coalitie zit, zo zei hij gisteravond
voor deKRO-televisie.

Vreeman reageerde hiermee op de
commotie die is ontstaan naar aan-
leiding van de opvatting van vice-
fractievoorzitter Leijnse dat ook
wao'ers jonger dan 50 jaarer niet in
inkomen op achteruit mogen gaan.

De PvdA-partijtop was niet op de
hoogte van dit standpunt. Volgens
Vreeman had fractievoorzitter Wölt-
gens de wao-kwestie beter moeten
coördineren. Voorts is hij van me-
ning dat binnen het kabinet beter
moet worden samengewerkt.

De D66-fractie wil dat wao«
solliciteren wettelijke besch*
krijgen. Als ze solliciteren m'
leen gekeken worden naar W
schiktheid voor de betre'
baan en niet naar het arbeid*fden, aldus D66-Kamerlid °
mei. In dit verband heeft W,
kritiek op het 'bonus-malu?
teem', waarbij werknemers dl
soneelsleden via de wao la*
vloeien worden beboet. V"
Schimmel leidt dat tot cente1
ge keuring op gezondheid ep
verleden. Het Kamerlid zal hi*
schriftelijke vragen stellen a>
Vries van Sociale Zaken en W'
legenheid.
Het Breed Platform Verzeker*
dat vijf grote patiëntenorgarU1
vertegenwoordigt, heeft een ]
punt geopend voor wao'ers dj
onrechte voor werk worden aj
zen of worden afgekeurd. *voerster M. Wewer stelt d»
aantal klachten over a/wij2l
fors stijgt.

Jo Engelen wint
autovlucht Provin

DOOR FONS VAN OPHUIZEN
LANDGRAAF - Jo Engelen uit Gul-
pen heeft gisteren de eerste belang-
rijke wedvlucht van dit seizoen
gewonnen. Zijn duif zegevierde in
de autovlucht Provins, georgani-
seerd door de Stichting De Wester.
Engelen klokte nog twee vroege
duiven en had ook de snelste van
het C.L.8.v.P.-konvooi. L. v. Did-
den klokte in de Maaskant de duif
met de hoogste snelheid van de
Phoenix van de wedvlucht Jouy Le
Chatel. Antoin Kluten schitterde in
Maastricht met 1, 3 en 5. Het waren
opnieuw rappe vluchten met snel-
heden van rond dé 100 kilometer
per uur. Tot dusver heeft het sei-
zoen voor de melkers nog geen vol-
doening geschonken. Men kijkt nu
al uit naar devluchten boven de 500
kilometer die voor de deur staan.
Wedvlucht Provins Autovlucht;
De Wester: 1. Jo Engelen, Gulpen 11.08
uur, snelheid 27.64.54; 2. V.d. Berg, Nys-
willer; 3. A. Kluten, Heer; 4. Lei Roth-
krans, Waubach.
Krijtland: 1, 3 en 5: J. Engelen 11.08
5.27.64.54; 2. J. v.d. Berg; 4. J. Heyenrath
en zn.
Simpelveld: 1. Gebr. Ramakers 11.14
5.27.44.67; 2. Mevr. v. Loo en zn.; 3. W.
Heuts en zn.; 4. Lommen-Cox; 5. P. Hen-
driks en zn.
Maastricht: 1, 3, 5: A. Kluten 11.07
5.27.43.37; 2.L. Smeets; 4. L. Senden.
Oude Mijnstreek: 1. M. Evers 11.14
5.27.36.55; 2. H. Leenders; 3. J. Hoenjet;
4. W. Zelis; 5. H. Merkens.
Roderland: 1. L. Degens 11.16 5.27.33.65;
2. A. Hirsch; 3. J.Jongen; 4. F. Huppertz;
5. T. Hanen.

in volle vlud__n

Valkenburg: 1. B. v. Mechelen
5.27.33.11; 2. P. Boyen; 3. W. Len*
en zn.; 4. T. Spierings; 5. F. Kerkte
Geleen Middenrif: 1. Gebr. Tui"
11.18 5.27.31.95; 2. H. Swinnen; 3. H
deboren; 4. W. Quadackers en 'Dohmen en zn.
Echt: 1. Gebr. Geurts 11.25 5.27.30'
J. Slabbers; 3. Schulpen; 4; E. He'
L. Verstraeten.
Beek: 8.U.G.: 1. H. Spijkers 1»
27.22.70; 2. G. Frusch; 3. G. Zeeg<
T. Mans; 5. H. v. Es.
Landgraaf: 1. P. Hoekstra
5.27.21.31; 2. M. ter Haar; 3. Mevr. '4. L. Rothkrans; 5. Weyers-Linssen
Heerlen: 1. Nico Boymans 1';
27.21.18; 2. Misere Heijnen; 3. F
nen; 4. W. Theunissen; 5. F. LedoU'
Heerlerheide: 1. W. Zelis
5.27.23.92; 2, 5. Merkens; 3. 4 Gimb1
Vaals: 1. 2. P. Steyns 11.13 5.27.llJ

Gebr. Bulles.
Wedvlucht Jouy Le Chatel;
Maaskant: 1. L. v. Didden .
5.27.26.28; 2. P. Janssen; 3. H. M^
4. Gebr. Penders; 5. J. Busscher. .
C.C. Zuid: 1. H. Bours 11.13 5.27.20-,
B. Martens en zn.; 3. J. Kerkhof;
Stoffels; 5. J. de Esch. ■Combinatie 90: 1. L. Hoks '5.27.05.29; 2. J. Schils; 3. A. TheuO 1*
4. E. Moederschein; 5. J. Zelis.
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Buro-computer combinatie
" geneei m gnjs kunststof met antraciet rand

" metalen pcotstaien

" met mogelijkheid voor kabeldoorvoer
Lage aanbouwtafel 160x80x65h bestelnr 12357LA 597,-
Burotafei 166x80x75h bestelnr. 12004OD 675,"
VerDmcungshoek 90° van 80 naar 50 cm bestelnr 12362VH 458/"
Uitscriuifbaar toetsenbordplateau bestelnr. 12363UP 179,-
Pnntertafel 160x50x65h bestelnr 12365PT 478,"
Rolwagen met2 papiermanden bestelnr. 12370PT 205, ■

cxci BTW

I . Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten enz.

Kantoormeubelen 2.000 m* showroom

I VCI Van Dooren bv 'SSS:
Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat 23 (handelscentrum Bergerweg), Sittard
Tel. 046-514867,fax 046-523600fl dagelijks geopendvan 9.00-18.00 uur

's Zaterdags geopendvan 10.00-16.00 uur |fl Donderdag koopavond tot 20 00 uur. jj

LimburgsDagblad

Wpiccolo S
045-719966

1942 _-.*__ 1992
J—s© jaarrt^ilslracht

DONDERDAG 28 MEI

WW-BAND
FEESTPAVILJOEN BLOEMENMARKT
LINDENHEUVEL GELEEN

Voorverkoopprijs: ’7,50 Voorverkoop bij:
Sigarenzaak Lekruur
Mia Klein Rouweler-de Vries
Bloemenmarkt 35, Geleen

Limburgs Dagblad
De duidelijkekrant

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

5.000 48 mnd. 138.77 14,9 ■ 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

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

11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

po
HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, NTG^
2600 AJ Delft. IN^J

Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.
72 mnd. en langer is vooral bedoeld voor duurzame aanschaf.

PERSOONLIJKE LENINGEN~
BEDRAG IN I TERUG TE I MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND. BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE
HANDEN BETALEN IN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJK MAXIMUM JAARRENTE

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

DOORLOPENDE KREDIETEN
_^

KREDIET I U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF I THEOR.
UMIET PER MAAND per moand eff. joorrenle LOOPTIJD per moond eff. joorrente LOOPTIJD .

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mndj

* -■ I W ' " l * ii ui ' ' ' -________■■ i ■ i —^

Leningen vanaf ’. 1000,-- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES KEURIG ÉN VLOT, en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.



PvdA Nuth eist maatregelen via APV

Bescherming nodig
van dassenburchten

K^_^Vanonze verslaggever,
u H - Dassen en dassen-
e, chten moeten worden be-
j erm-d door een artikel in deëernene Plaatselijke Veror-V^lng (APV). Dat wil de«A-fractie in Nuth, diegrover een brief heeft ge-
j/eyen aan net college van

"cid nS voor de brief vormt een
Heer^nt °P 24 april, toen de ge-
e^ Jf Nuth een dassenburcht in
hiet ravingsgebied op het indu-
rolK rein °e Horzel liet afgraven.
én, ns de gemeente ging het omvosshol.

fef>sëte?leente moest toen net gan"
irig ïlsel bloot lag echter de stich-

~"as & Boom gelijk geven. Die
chuurri gemeente tevoren gewaar-
*nhi er we' degelijk een das-°Urcht werd bedreigd.L
s^*^ zijn een beschermde dier-

soort, waarvan er in Nederland nog
slechts 1.200 leven. De dieren zelf
zijn beschermd, maar dat geldt niet
voor de dassenburchten. Overigens
werden in de blootgelegde burcht
in De Horzel geen dassen aangetrof-
fen.
Wel bleek zich in het hol een nest-
kamer te bevinden, reden voor de
stichting Das en Boom om zware
kritiek te uiten op het Nuthse ge-
meentebestuur. Dat had volgens de
natuurbeschermers zeker tot het
najaar moeten wachten met het uit-
graven, omdat de jongen dan groot
waren geweest.

Wethouder Huub Wiekken zei vorig
jaar oktober nog dat volgens B en W
de dassen in de gemeenteNuth niet
worden bedreigd. De PvdA vroeg
toen al om extra beschermende
maatregelen in de APV, maar dat
vond Wiekken niet nodig. Wel zeg-
dehij toen toe dat datzou gebeuren,
als daar aanleiding toe was.
De PvdA maakt zich vooral zorgen
over het welzijn van de dassen, om-
dat de laatste tijd regelmatig ge-
ruchten de ronde doen dat dassen-

burchten worden uitgegraven, om
de dieren vervolgens te laten aan-
treden in illegale gevechten met
honden.
Wethouder Wïekken was gisteren
niet voor commentaar bereikbaar.

Jongeren ruimen
Rozengaard op

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Jongeren in de
Brunssumse wijk Rozengaard bin-
den, zoals al eerder aangekondigd,
de strijd aan met het negatieve ima-
go van hun wijk. Voorafgaand aan
de opening van een ontmoetings-
ruimte in het jongerencentrum
Sheltur geven ze de buurt op
woensdag 20 mei alvast een grote
schoonmaakbeurt.
Gewapend met vuilniszakken en
prikkers zullen de jongeren vanaf
half zeven 's avonds de straten ont-
doen van allerlei zaken die daar niet
thuishoren. Na afloop van de
schoonmaakklus nodigen de jonge-
ren de bewoners van de Rozengaard
uit voor het drinken van een glas in
Sheltur.

Samen met de welzijnsstichting
WEB, de politie en enkele ouders is
het plan ontwikkeld om de deuren
van Sheltur twee maal per week
voor jongeren tussen de 12 en 22
jaar open te stellen. Op woensdag-
avond voor spel, informatie en ont-
moeting, op vrijdagavond voor een
discoavond. Daarnaast gaan de jon-
gerenwerkers van het WEB andere
activiteitenvoor jongerenuit de Ro-
zengaard ontwikkelen.

Hulp buurman
baat dronken

bestuurder niet
LANDGRAAF - Een 34-jarige
Landgravenaar en diens buurman
zijn zaterdagavond aangehouden
door de politie. De eerste was na
een aanrijding op de Baanstraat
doorgereden.Dank zij een alerte ge-
tuige wist de politie de man echter
kort nadien aan te houden in zijn
woning. Daar bleek dat de man te-
veel gedronken had om nog een
auto te mogen besturen.

Toen de politie de man wilde mee-
nemen naar het politiebureau,
trachtte een plotseling opduikende
buurman dit te voorkomen. Hij pro-
beerde de dronken bestuurder uit
depolitiewagen te halen, echter met
als enige resultaat dat ook hij mee
moest naar het bureau. In de loop
van de nacht werden, nadat alles
was vastgelegd in meerder proces-
sen-verbaal, beide mannen in vrij-
heid gesteld.

Plaquette voor Kronieger
Hehe ;:NSSUM - Wethouder Rien de Bruijn van cultuur en welzijn
aa n ïvrijdagavond de culturele plaquette van Brunssum uitgereikt
We_ .. Kronieger. Hij kreeg de gemeentelijke onderscheiding van-
gi^p zijn inzet gedurende35 jaarvoor de plaatselijke scoutingvereni-
i£ro . *■" Vincentius.
bij ï^eger begon in 1957 als vaandrig, inmiddels is hij groepsleider
St .vr Jubilerende scoutingclub.
Ie» lncentius bestaat zestig jaar. Vrijdagavond vond in het Deltacol-
rj'uh eyens de receptie van de diamanten scoutinggroep plaats. Detelt 150 leden, waarvan 130 tussen de zes en achttien jaar oud.

, "lath Kronieger (midden) en wethouder Rien de Bruijn
e°hts) met de culturele plaquette. Foto: frans rade

Koninklijk zilver voor Kerkradenaar
een .KRADE - Burgemeester Jan Mans van Kerkrade heeft zaterdag
laarrjorunklijke onderscheiding in zilver uitgereikt aan M.van de Til-
St..jQUl* Kaalheide. Van de Tillaard is veertig jaar lid van harmonie
functi óDaarvan vervulde hij een kwart eeuw lang al een bestuurs-
"rionip *mds !970 is hij marscommandant van de Kaalheidese har-
Werer; Daarnaast is hij lid van dè Sportparkcommissie van het
van i, Muziek Concours. Tevens vervult hij bij het WMC de functie

Jury-assistent.

do e^-citoties van burgemeester Mans voor marscomman-
nt van de Tillaard. ' Foto: FRANSRADE

DOORCATHARIEN ROMIJN Kritzraedthuis toont koempels en schachten

Heroïeke fotografie
over Limburgse mijnen

SITTARD - Het werkelijke over-
zicht van mrjnbouwfotografie moet
volgens conservator Coen Eggen
van het Limburgs Centrum voor
Fotografie nog gemaaktworden. De
tentoonstelling die tot en met 10
mei in het Sittardse Kritzraedthuis
te bezichtigen is, pretendeert dan
ook niet meer te zijn dan een eerste
voorzichtige inventarisatie.

De tentoonstelling die vorig jaar in
het provinciehuis is gehouden,
vormde de aanleiding. Het thema
was de invloed van de mijnen op de
kunsten. Ik heb toen naar de foto-
grafie gekeken", vertelt Eggen.
Ondanks de onvolledigheidvan zijn
onderzoek - drukke werkzaamhe-
den maken het de conservator on-
mogelijk de rijke archieven van
DSM en diverse particulieren gron-
dig door te spitten - heeft Eggen
een duidelijk beeld van de mijn-
bouwfotografie gekregen.

De mijnen hebben de economische
infrastructuur in Limburg niet
meer dan zestig jaarbepaald. Dat is
te kort om een specifieke, diepge-
wortelde cultuur teweeg te bren-
gen. Ik lees dat af aan de fotografie.
Er zijn miljoenen foto's gemaakt

maar slechts een beperkt groepje
fotografen heeft in de jaren dertig
het documentaire-pad verlaten en
bewust geprobeerd hun werk een
esthetische meerwaarde mee te ge-
ven.

Dat levert vooral heroïsche, harmo-
nische beelden op. Tevreden la-
chende mijnwerkers in een idylli-
sche leefomgeving zoals neergezet
door Hub Leufkens in zijn foto-
essay over het Limburgse mijndorp
Terwinselen. Leufkens, die aanvan-
kelijk een grote afkeer had van de
nieuwe mijnindustrie, verandert in
de jarendertig van inzicht. In plaats
van de grote vernietiger van het
Limburgse landschap ziet hij de
mijnen nu als het nieuwe arcadia.

Leufkens draagt zijn werk op aan
dr. Poels, 'vader der mijnwerkers',
ter gelegenheid van zijn zeventigste
verjaardag. Hij begeleidt zijn foto's
met hoogdravende, romantische
teksten als 'het Limburgse mijn-
dorp Terwinselen was vroege enkel
devreedzame hoeve van denzelfden
naam totdat de reus van den nieu-
wen tijd erachter oprees... de mijn".

Het Heerlense fotocollectief Drie-
poot benadert de Limburgse koel in
1977 op een meer zakelijke wijze.
Bij het sluiten van demijnen legden
John Herstem, Frans Welters en
Dries Linssen het leven in en rond
de koel alsnog vast. Alhoewel in
hun foto's de pathetische inslag van
Leufkens ontbreekt, is ook hier

sprake van een nostalgisch omkij-
ken. En dat sloeg aan want hunre-
portage, die als kalender en poster
werd uitgegeven, werd een kassuc-
ces.

Maar bij de meeste foto's op de ex-
positie voert toch de lofzang op de
vooruitgang, die de koel voor de
Limburgers met zich meebracht, de
boventoon. Stralende jonge man-
nen die door de poort van de mijn
een gouden toekomst tegemoet lo-
pen. Of romantische foto's van 'de
schicht' waar de heroïsche mijnwer-
ker geportretteerd door Nol Peper-
mans of Nico Jesse diep in moeder
aarde het 'zwarte goud' wint. Foto-
grafen als Werner Mantz zetten met
hun werk de toon voor de triomf

van de techniek door deesthetische
schoonheid van de machines in de
mijn te benadrukken. Hij laat de
oer-schoonheid zien van schachten,
koeltorens en leidingen.

Coen Eggen noemt de werken dan
ook 'propaganda-fotografie' ter ver-
heerlijking van de techniek, de
vooruitgang. „Echte negatieve kan-
ten van de mijnbouw, de harde foto-
grafie ontbreekt in Limburg. Dat
komt omdat hier nooit wezenlijke
sociale problemen zijn geweest. De
,mijnen hier waren de modernste
van heel Europa. De sociale mis-
standenzoals in Engeland en België
heeft men hier koste wat kost wil-
len voorkomen. De komst van de
mijnbouw was hier ook een zege-
ning. Zeker na de landbouwcrisis in
1883."
Daarom heeftEggen de tentoonstel-
ling afgesloten met een fotoserie uit
de Borinage van Jean-Loup Sieff.
H)j legt op dramatische wijze de
zwarte kant van de mijn vast. Mijn-
rampen, bittere armoede en onlus-
ten die met harde hand werden
neergeslagen.

De tentoonstelling 'Mijnbouw in de
fotografie' is van dinsdag tot en met
vrijdag van 10 tot 17 uur en op za-
terdag en zondag van 14 tot 17 uur
te bezichtigen aan de Rosmolen-
straat 2 in Sittard.

oostelijke mijnstreek

Leden 'Italiano' boos
over uitblijven subsidie

c_h RADE ~ De "aüaanse
uuurele vereniging Comitato

r^turale Italiano is boos op hetgemeentebestuur van Kerkrade.
bii Tierkraadse Italianen klopten
suh ■_* gemeentehuis aan om
njpt

le> maar de gemeente gafet thuis. „Wij vinden dat niet
m_u ■"' zegt voorzitter S.Gri-
lan "Kerkrade zegt dat wij al
lann geintegreerd zijn in Neder-
It_Ti-" at 1 "iet, wij blijven
"airanen."
°k de beroepsprocedure bij de

Raad van State leverde niets op
voor het Comitato.
Als de gemeente Kerkrade vindt
dat Comitato Culturale Italiano
bestaat uit geïntegreerde Italia-
nen, dan moet de club be-
schouwd worden als een Neder-
landse vereniging. Op grond

daarvan kunnen de Italianen
subsidie aanvragen zoals iedere
culturele club.

Dat bevestigt de gemeentevoor-
lichter. „Maar wij subsidiëren
geen verenigingen die maartwee
feesten per jaar houden en geen

opleiding voor jeugdleden heb-
ben", aldus voorlichter Ger Roy-
mans. „Eigenlijk voldoen ze aan
geen enkele criterium om subsi-
die te krijgen." Grimaldi beves-
tigt dat de activiteiten van zijn
club niet veel verder gaan dat
twee feesten per jaar.

De Italianen, die vroeger wel fi-
nancieel gesteund werden, ge-
ven hun subsidiestrijd nog niet
op. Zij zijn van plan om binnen-
kort opnieuw, voorzichtig, aan te
kloppen bij het stadhuis.

Heerlense VWO'er wint
landelijke opstelwedstrijd

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vincent de Graaf van
het Heerlense Bernardinuscollege
is winnaar geworden van de lande-
lijke opstelwedstrijd van Alliance
Francaise des Pays-Bas. De jury
koos zijn werk als het beste uit een
groot aantal inzendingen.

De 16-jarige gymnasiast schreef in
de Franse taal een opstel over de
eenwording van Europa en de even-
tuele nadelige invloeden daarvan
op de eigen cultuur, taal en tradi-
ties.
De uitreiking van de prijzen vond
woensdag plaats in het Utrechtse
muziekcentrum Vredenburg. Dertig
genomineerde winnaars beten zich

de nagels stuk van pure zenuwen.
Ik geloof dat Vincent niets meege-
kregen heeft van het voorprogram-
ma, waarin de Franse zangeres
Véronique Pestel prachtige liederen
vertolkte", vertelde zijn leraar
Frans, Edgard Peeters.
Toch gaat Vincent na de middelba-
re school geen Frans studeren. Hij
voelt meer voor een Rechtenstudie.
Zelf vindt hij de prijs 'wel leuk.
Zijn moeder is wel beretrots op de
prijs die haar zoon won. „Maar dat
is ook een echte francofiel", zei Vin-
cent. Behalve een stapel prachtige
boekwerken die de scholier mee
naar huis mocht torsen, mag hij ook
een week naar Parijs.

Lonken naar het Lido
DOORRIKVANDRUTEN

HEERLEN - Het Heerlense cen-
trum is verzonken in een diepe
zondagsrust. Een enkele wande-
laar bekijkt de etalages, maar
verder heerst er stilte. Uit de
open deur van het Golden Tulip
City Hotel aan het Wilhelmina-
plein klinkt echter muziek. De
artiesten spelen voor een bijzon-
der publiek: een vierkoppige ju-
ry die op zoek is naar deelne-
mers aan een professionele
revueshow, die in 1994 op de
planken moet komen.

Dansers zoekt de show - die al-
vast de titel Le soir mystique
heeft meegekregen —, maar ook
zangers, zangeressen en mucici.
„Het moet een veelzijdige show
worden, met erotiek a la het Lido
in Parijs, maar ook met traditio-
neleOosterse dans", licht organi-
sator Jos Notermans toe.
Geconcentreerd luisteren en kij-
ken de deelnemers naar de ver-
richtingen van de concurrentie.
Individueel en in groepsverband
laten musici van uiteenlopende
pluimage horen wat ze kunnen.
„Ook muzikaal moet de show
een grote verscheidenheid bie-
den", zegt Notermans.
Hij wordt op zijn wenken be-

diend. Na subtiele jazz van zan-
geres Monique Anderson en gita-
rist Ofer Golany brengt een
professioneel ogende band ('we-
gens moederdag helaas niet in
volledige bezetting') enthou-
siaste salsaklanken voort.
De Landgraafse gitarist Henk
Verdonschot, plaatselijk al een
bekendheid, is onder de indruk
van het niveau van de deelne-
mers: „Ik las pas gisteren de
advertentie voor deze auditie.
Vanmorgen heb ik samen met
saxofonist Geert Bormans nog
iets ingestudeerd. Ik hoop maar
dat het goed gaat."

De sfeer onder de musici is ami-
caal. De toetsenist de salsaband
zorgt zonder problemenvoor een
baslijn onder het duet van Ver-
donschot en Bormans.
Bij de danseressen(jongens heb-
ben zich kennelijk niet aange-
meld) is dat anders. „Die meisjes
staan gespannen naar elkaar te
kijken", weet Notermans.
Want daar zijn het veel meer in-
dividuele uitstraling en fysieke
mogelijkheden die de doorslag
geven. „De geselecteerde dan-
sers kunnen eerst een opleiding
volgen bij dechoreograafChesse
Rijst, een medewerker van Barry
Stevens. De jury kijkt niet alleen
naar het huidige niveau, maar

vooral welk niveau ze kunnen
bereiken."
Cindy Schmitz uit Heerlen lijkt
zich daar nadrukkelijk van be-
wust. Nadat ze op de boyengale-
rij van de Spiegelzaal haar spie-
ren al heeft losgegooid, wacht ze
gespannen op haar beurt. Het
cassettebandje waarop haar mu-
zikale begeleiding staat, knijpt
ze haast fijn. Eenmaal voor het
front van de jury valt de span-
ningvan de 19-jarige, bijna afge-
studeerde doktersassistente-in-
opleiding af. Het moet gezegd:
uitstraling heeft ze.
Een professionele danscarrière
zou te gek zijn", hoopt Cindy.
„Dat is echt mijn droomwens."
Haar act heeft ze in 24 uur in el-
kaar gezet, want ook zij zag pas
zaterdag de oproep. „Ik heb toen
een snel een nummer uitgezocht
en ingestudeerd en dat vanmor-
gen nog aan een nichtje van me
laten zien. En dievond het goed,
dus misschien..."

Het worden voor haar nog span-
nende dagen, want pas van-
avond of morgen horen de deel-
nemers het oordeel van de jury.
En dinsdag is ook nog eens het
examen van haar doktersassis-
tente-opleiding. Maar misschien
is dat dan al niet meer belangrijk
voor de Heerlense.

" Een gelegenheidscombinatie neemt nog even het nummer door, voordat de juryvan Le
Soir Mystique een oordeel mag vellen. Foto: klaus tummers

Gymzaal gesloopt
SIMPELVELD - Als de meerder-
heid van de Simpelveldse gemeen-
teraad donderdag het standpunt
van het college van B en W onder-
schrijft, wordt de gymnastiekzaal
aan de Norbertijnenstraat in Sim-
pelveld gesloopt. Er komen op die
plek woningen.

De gymzaal wordt momenteel al-
leen in de avonduren gebruikt, in
totaal slechts 22 uur per week. Het
lokaalwordt ook niet meer gebruikt
door de Simpelveldse scholen. Ver-
der is dak aan algehelevernieuwing
toe.
Omdat er geen gymnastiekonder-
wijs meer wordt gegeven, is de ver-
goeding hiervoor komen te verval-
len en beginnen de financiële lasten
een ongunstige uitwerking te verto-
nen. Vroeger stond daar een vergoe-
ding van circa 60.000 gulden tegen-
over.
Volgens het voorstel dat B en W
donderdag in de raad brengen, zijn
voor het merendeel van de huidige
gebruikers van de gymzaal redelij-
ke alternatieven voorhanden. De
sluiting van de gymzaal zou op 1
oktober 1993 zijn beslag moeten
krijgen.

Voorlichting bij
rampen op komst

Van onze verslaggever

GELEEN - In het Geleense ge-
meentehuis is vorige week een
werkgroep geïnstalleerd die de ram-
penvoorlichting in Zuid-Limburg
voor haar rekening moet gaan ne-
men. Eerder werden al werkgroe-
pen in Noord- en Midden-Limburg
aan het werk gezet.

In november gaat via radio en tele-»
visie een landelijke campagne van
start die de provinciale rampen-
voorlichting moet ondersteunen.
Deze maatregelen houden verband
met een toekomstige wetswijziging
die gemeenten verplicht om de be-
volking actief voor te lichten over
hoe te handelen bij rampen en cala-
miteiten.

In de deze week door burgemeester
mr H. Lurvink van Geleen geinstal-
leerde commissie hebben voorlich-
ters en ambtenaren openbare veilig-
heid zitting, te weten Nico Herzig
en Hans Albersen (provincie Lim-
burg), de gemeentevoorlichters Ni-
co Prik (Maastricht), Hannie Blad
(Heerlen) en Lieke Muyris-Meijer
(Stem). Het gezelschap wordt ge-
completeerd door de ambtenaren
Vreuls, Delfant en Maessen, respec-
tievelijk van de gemeentenKerkra-
de, Meerssen en Geleen.
In eerste instantie gaat de project-
groep alle gemeenten in Zuid-Lim-
burg benaderen met het verzoek
haar te voorzien van alle gegevens
die in geval van een ramp belang-
rijk kunnen zijn, zoals de risicovolle
bedrijven, fabrieken en scholen die
in de betreffende gemeente liggen.
De bedoeling is dat alle relevante
gegeven door de projectgroep in
kaart worden gebracht.

Bonje op snelweg
HEERLEN - Een Heerlenaar en
een bewoner van Elsloo hebben
grote bonje gemaakt op de snelweg
tussen Bom en Heerlen. De Elsloo-
naar ergerde zich over het wegge-
drag van de Heerlenaar. Nabij
Spaubeek kwam het tot een con-
frontatie tussen de twee, waarbij de
Elsloonaar met een groot stuk ge-
reedschap de autoruit van de man
uit Heerlen insloeg. De politie is
nog op zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest van het conflict.
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Nederland 2
Veronica
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.45 Santa Barbara. Soapserie.
17.35 (""+TT) Baanbreker. Voorlich-
tingsprogramma over opleidingen en
banen op LBO- en MBO-niveau. Elke
aflevering behandelt een vakgebied
waarin drie jongeren aan het woord
komen. Deze keer komt de grafische
industrie aan bod. Menno Bentveld
bezoekt een streekschool en praat
met een leerling en met een drukker
van de oude stempel. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.20 De heilige koe.
18.50 "" Countdown. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.45 "" Cannes '92. Impressie van
het jaarlijks terugkerende filmfestival
in Cannes, met onder andere film-
fragmenten, indrukken van party's en
interviews met grote sterren, belang-
rijke regisseurs en producers. Pre-
sentatie: René Mioch.

20.00 Porky's. Amerikaanse komi-
sche speelfilm uit 1982 van Bob
Clark. Met: Dan Monahan, Tony Ga-
nios, Mark Herrier e.a. Florida, 1954:
Een zestal middelbare scholieren is
in niet veel meer geïnteresseerd dan
basketbal, loltrappen en sex. Een van
hun favoriete bezigheden is het be-
gluren van meisjes in kleedkamers
en douches.

21.45 RUR. Talkshow met Jan Lenfe-
rink. RUR zit vol met verrassende
gasten en met veel aandacht voor
kunst, cultuur, sex en wetenschap.

22.25 Porky II: The next day. Ameri-
kaanse komische speelfilm uit 1983
van Bob Clark. Met: Dan Monahan,
Mark Herrier, Kaki Hunter e.a. Flori-
da, 1954: Voor het schooltoneel
wordt een Indiaanse jongen gekozen
om de rol van Romeo te spelen. De
plaatselijke dominee, een gladde se-
nator en enkele Kv Klux Klan-leden
zijn tegen deze rassenvermening op
het toneel en Pee Wee, Tommy, Tim,
Mickey, Meat, Bill en Brian besluiten
zich in te zetten voor de voorstelling.

00.10-00.15 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 heute.
09.03 ML-Mona Lisa.
09.45 Medizin nach Noten.
10.00 heute.
10.03 Weltspiegel.
10.45 ARD-Ratgeber. Recht extra.
11.00 Heute.
11.03 Urnschau.
11.25 Als Mutter streikte. Duitse

speelfilm uit 1973.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 (TT) Die Sendung mit der

Maus.
14.30 Prinz Eisenherz. Afl.11: Der

Anbruch der Dunkelheit.
15.00 Tagesschau.
15.03 Walk like a man. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van Meivin Frank.
16.25 Cartoons. Tekenfilms.
16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Braziliaanse soapserie.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 Latimer gegen Latimer.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.45 Kommissar Zufall. Serie. Afl.:
Brillanten im Blitzhcht.

20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 "" Nur keine Hemmungen.

Quiz met Michael Schanze.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Monitor. Actualiteiten.
21.45 Miami Vice. Afl.: Frucht des

Giftbaums. Crockett en Tubbs arres-
teren de beruchte dealer Enriquez.
Als hij voorkomt weet zijn advocaat
Boyle hem vrij te krijgen op een
vormfout. Bij het verzamelen van
nieuw bewijs tegen Enriquez ont-
snapt Gina ternauwernood aan een
bomaanslag.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. Afl.: Wodka-Bitter-

Lemon. Martin Koenen, een fabrikant
van in de vijftig, neemt een jong
meisje mee naar huis en geeft haar
iets te drinken. Even later is ze dood.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Basho's Reise in
den Norden: Haguro, der heilige
Berg.

Duitsland 2
09.00 Ochtendprogramma ARD/

ZDF. Zie onder Duitsland 1.
13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie.
14.10 Abenteuer Forschung. Ca-

nela-indianen in centraal-Brazilië.
14.55 Matlock. Serie. Afl.: Vor aller

Augen.
15.40 Vorsicht, Falie! - extra. Tips ter

voorkoming van misdrijven.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Sternensommer. Afl.s: Frau

Markward spielt Harfe.
16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 (TT) Ein Fall für zwei. Afl.: Fa-

solds Traurn. Dr. Renz krijgt het voor
elkaar dat Rainer Fasold vervroegd
vrijgelaten wordt en bovendien een
vergunning voor een eigen zaak
krijgt. (Ca.18.10 Reclame).

19.00 Heute.
19.20 Zelleriesalat. Sketches met
Dieter Hallervorden.

19.30 Happy-End duren drei. Tv-film
van Jörg Foth. Met: Annett Kruschke,
Mare Papanastasiou, Friedhelm Ptok
e.a. Christine is stomverbaasd wan-
neer haar Griekse vakantieliefde
Christos haar uitnodiging aanneemt
en opeens voor de deur staat. De lief-
de is intussen danig bekoeld, maar
Christine wil het nog wel proberen.
De wederzijdse ergernissen groeien
echter met de dag.

21.00 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.

21.45 Heute-joumal.
22.15 Tennis. Duitse open kampioen-

schappen voor heren, samenvatting.
22.25 Prisoner of Rio. Braziliaans/

Engelse speelfilm uit 1988 van Lech
Majewski. Met: Steven Berkoff, Paul
Freeman, Peter Firth e.a. Twintig jaar
na de Grote Treinroof in Engeland
bevindt Ronald Biggs zich nog steeds
op vrije voeten in Brazilië, hetgeen de
Engelse geheime dienst een doorn in
het oog is. Aansl.Neu im Kmo (VPS
0.00) Filmtips.

00.05 "" Die stillen Stars. Serie por-
tretten van Nobelprijswinnaars. Van-
daag: De medicus Hamilton O.
Smith. Presentatie: Frank Elstner.

00.35 Heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1
15.03 Walk like a man. Niemendal-
letje over een man die in de be-
schaafde wereld belandt nadat hij
bij de wolven in opgegroeid. In
1987 gemaakt door Meivin Frank,
met Howie Mandel, Christopher
Lloyd.

BBC 2
17.00I know where lm going. Min-
der bekende film van geniaal Brits
regisseursduo Michael Powell en
Emeric Pressburger, is toch een ju-
weeltje. Meisje is op jacht naar rijke
man, wordt in Schots kustplaatsje
opeens echt verliefd. Met Wendy
Hiller, Roger Livesey.

Nederland 2
20.00 Porky's. Tienerklucht uit
1982 van Bob Clark, was zodanig
kassucces dat vervolgfilms niet uit-
bleven. Stompzinnig blijft het, dat
sleutelgatvoyeurisme van middel-
bare scholieren en hun hoepla-
seks. Met Kim Cattrall, Scott Co-
lomby.

RTL plus
21.15 Die Rosel vom Schwarzwald.
Heimat-film uit 1956 van Rudolf
Schundler, met Susi Nicoletti, Willy
Reiehert. Liefdesperikelen van een
Beierse jongedame die haar ver-
loofde kortstondig verliest. Alles
komt goed.

" Kaki Hunter en Don McNahan in 'Porky's 11, the next
day'. (Nederland 2 - 22.25 uur).

België TV 2
22.05 Out cold. Zwarte komedie uit

1990 van Malcolm Mowbray, refe-
reert aan de film noir. Vrouw ver-
moordt haar echtgenoot, een sla-
ger, door hem in de koelcel op te
sluiten. Een collega denkt dat hij
het per ongeluk gedaan heeft. Met
Teri Garr, John Lithgow, Randy
Quaid.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje.

Af1.45.
10.30 (TT) West-Europa en Noord-
Amerika vergeleken. Afl.7.

11.00-11.30 Rusland wordt rood.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.55 (TT) Ruimteschip aarde. Afl.s.
17.25 Britse en Amerikaanse litera-

tuur. Afl.s.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Omgaan met stress. Afl.2.
19.30 De specialist. Afl.2.
20.00 "" Journaal.
20.25 Dag Jan. Korte speelfilm van

Jan van den Berg. Met: Wim Kou-
wenhoven, Hans Hoes, Paul Hoes
e.a. Jan van Weideren lijdt aan kan-
ker en is door de doktoren opgege-
ven. Hij wil graag thuis sterven, maar
woont alleen... Hij heeft ook geen
vrienden of familieleden die hem
daarbij kunnen steunen en verzor-
gen. Buren heeft hij echter wel, in de
vorm van Leo en Karel. Deze korte
speelfilm laat zien hoe zwaar en in-
tensief stervensbegeleiding is en dat
er veel meer bij komt kijken dan het
regelen van praktische zaken.

220.50 Droom & daad. Hanneke
Groenteman in gesprek met twee
gasten.

21.25 Varen. Watersportcursus, afl.6.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland met om
23.00 Den Haag vandaag. Presenta-

tie: Maartje van Weegen.
23.15 Database management. Afl.4.
23.45 Olympisch kwalificatietoer-

nooi volleybal. Verslag van dit toer-
nooi in Rotterdam met onder andere
Nederland - Egypte.

00.25-00.30 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus biologie. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Progr.
-overz. 11.50 Das Recht zu lieben. .
12.15 Reportage over 300 jaar bede-
vaart in Kevelaer. 13.00 Künstler ma-
enen Filme. Herh. 13.45 Gott und die
Welt. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.40 Tagesgesprach. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Omaruru. 16.30 Schooltv. 17.30
Cursus geschiedenis. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Babar. Tekenfilmserie.
18.30 (TT) Lindenstrasse. Serie. 18.57
Progr.-overz. 19.00 Aktuelle Stunde.
Reg. mag. en om 19.45 Raamprogr.
20.00 Portret van de mijnwerker Ro-
land Brühl en de sluiting van zijn mijn
de Minister Achenbach. 20.30 Aus-
landsreporter. 21.00 VIP-Tip. Magazi-
ne. 21.30 West 3 aktuell. 21.45 Monitor
im Kreuzverhör. Discussieprogr. 22.30
■ Fünfter Akt, siebente Szene. Do-
cumentaire. 00.25 Laatste nieuws.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 Nieuws.
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.
11.40 Dallas. Am. serie. - Herh.
12.35 Finish line. Amerikaanse speel-

film uit 1989. Regie: John Nicolella.
14.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.00 De draagmoeder. Braziliaanse

telenovela over de problemen rond
het draagmoederschap. Joao heeft
een huis gevonden voor Terezinha
die doet alsof ze daar blij mee is.

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

15.55 Telekids. Kinderprogramma.
Met om 16.25 Doogie Howser M.D.

16.50 Liefde op het eerste gezicht.
Spelprogramma. - herh.

17.25 Wie is wie. Speiprogr. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.05 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.35 De vakantieman. Zesde van

een reeks rechtstreekse program-
ma's over vakanties.

21.30 Klasgenoten. Met als hoofd-
gast de Tonny Eyk, oftewel Teuntje
Eikelenboom zoals de echte naam
van de pianist luidt. (slot).

22.30 Robocop. Am. speelfilm uit
1987. Regie: Paul Verhoeven.

00.20 Laatste nieuws.
00.35 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
01.00 Bagdad café. Comedyserie.
01.25 The Oprah Winfrey show.
02.10 De draagmoeder. Serie. - Herh.
02.35 Finish line. Speelfilm. - Herh.
04.10 Teletext.
00.40 Appuntamento al Cinema.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

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

the world turns). Serie.
09.50 Reich und schön. (The bold

and beautiful). Amerikaanse serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby. (Mar-

cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.
Afl.: Ein öffentliches Geheimnis.

11.10 Lassie. (New Lassie), Ameri-
kaanse serie. Afl.: Auf der Suche
nach Muffin.

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Zwölfdreissig. Middagmagazi-

ne met Michael Pohl en Milena Prera-
dovic.

12.50 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Afl.: Tage am Strand.

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

14.10 Die Springfield Story. (The
guiding light), Amerikaanse serie.

14.55 Der Chef. (Ironside), serie. Afl.:
Mord aus Habgier. Herh.

15.45 Chips. Amerikaanse serie. Afl.:
Der Bestseller. Herh.

16.40 Riskant! Spelprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma met Harry Wijnvoord.

17.45 Glück am Drücker. Spelpro-
gramma met Al Munteanu.

18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv. - Das Magazin. .
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Soapserie. Afl. 1.
20.15 Mord ist ihr Hobby. Serie. Afl.:

Ein eisiger Tod.
21.15 Die Rosel vom Schwarzwald.

Westduitse speelfilm uit 1956.
22.55 10 vor 11. Cultureel magazine.
23.25 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl:

Entführt oder übergelaufen. Herh.
00.55 Kampf gegen die Mafia. Afl.:

Die Krönung. Herh.
01.45 Twilight zone. Ein Freund vom

anderen Stern. Herh.
02.05 The epic of Josie. Western uit

1967 van Andrew V. McLaglen.
03.45 Heimweh nach Deutschland.

Westduitse speelfilm uit 1954.
05.05 After hours. Magazine.
05.15 Elf 99. Magazine. Herh.

" Nadja Tiller. (Duitsland
2 - 16.03 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus ge-
schiedenis. 09.00 Schooltv 10.20 This
week. 10.35 Actualités. 10.50 Non-
Stop-Fernsehen. 14.00 Schooltv. 15.00
Hallo wie geht's? Gezondheidstips.
15.15 Das Rasthaus. 16.00 Harald und
Eddi. Sketches. 16.30 Solo für 12.
Quiz. 17.00 Cursus geschiedenis.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Geschich-
ten von anderswo. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwestjournal
19.00 Hallo, wie geht's? Vandaag:
Spierpijn. 19.15 Auslandsgeschichten.
Vandaag: In de ban van diamanten.
19.30 Teleglobus: Musik der Armen:
Tango, Reggae, Blues. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Output: Reportage over
de gevolgen van het gat in de ozon-
laag. 21.00 Nws. 21.15 Jubiaba. Brazi-
liaans/Franse speelfilm uit 1986 van
Nelson Pereira dos Santos, naar een
roman van Jorge Amado. 22.55 Köpfe
Lateinamerikas, serie over beroemdhe-
den uit Latijns-Amerika. Afl.: Luis Bu-
nuel. 23.10 ■ Fünfter Akt, siebente
Szene. Portret van acteur/regisseur
Fritz Kortner. 01.05 Monitor. 01.50 Ak-
tuell. 01.55 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 2
22.15 Prisoner of Rio. Naar verluidt

werkte meester-treinrover Ronald
Biggs zelf mee aan het scenario
over zijn beruchte overval. In 1990
gemaakt door Lech Majewski, met
Steven Berkoff, Paul Freeman.

Nederland 2
22.25 Porky's 11, the next day. Nog
meer tienerondeugd, in 1983 ge-
maakt door Bob Clark. Met Dan
Monahan, Wyatt Knight.

RTL4
22.30 Robocop. Doorbraak van
Paul Verhoeven in Amerika. Zeer
harde science-fictionfilm speelt zich
af in Denver. Politieagent wordt
doodgeschoten en door een ge-
specialiseerd bedrijf omgebouwd
tot geavanceerde ordehandhaver.
Hoogtepunt is een confrontatie met
een al even ingenieuze moordma-
chine. Naast alle actie-spletter is er
zowaar nog ruimte voor een satire
op de Amerikaanse media. Met Pe-
ter Weller, Nancy Allen. Uit 1987.

Super Channel
23.00 Hollow triumph. Moordenaar
neemt de identiteit aan van een
arts. Levert veel kadavers op, maar
ook liefde. In 1948 geregisseerd
door Steve Sekely, met Paul Hein-
reid, Joan Bennett.

televisie en radio maandag

Nederland 1
NCRV
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.09 Goud en nieuw. Frank Mas-

meijer ontvangt in Claus Partyhouse
de groep Timeless & Partners, de
Goudzoekers, Donna Lynton, Reflex
uit Duiven en Gordon Mcßae. Herh.

16.00 "" Journaal.
16.05 Tekenfilmfestival.
16.24 (TT) Servicesalon. Gevarieerd

middagprogramma. Presentatie o.a.
Amanda Spoel.

17.31 Winnie the Poon. Tekenfilmse-
rie. Afl.: De nieuwe lejoor; U zoekt,
wij vinden 't. Herh.

17.58 Boggle, woordspel. Presenta-
tie: Dodi Apeldoorn.

18.28 Sport op 1. Sportprogramma
18.58 (TT) Weg van de snelweg Ne-

derland. Serie toeristische routes.
Afl.: Hof van Twente.

19.28 Roseanne. Amerikaanse come-
dyserie. Roseanne raakt misschien
haar baan kwijt als ze naar Las Ve-
gas gaat om haar idool Wayne New-
ton te ontmoeten.

20.00 (""-TT) Journaal.
20.26 Goud en nieuw. Amusements-

programma met Frank Masmeijer.
Met o.a. Timeless & Partners, De
Goudzoekers, het duo Carien en Ro-
nals uit Weert, René Froger en The
Gibson Brothers.

21.23 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.04 (TT) Prettig geregeld. Come-

dyserie. Afl.: Ach, julliekerels hebben
geen idee. Met Peter Faber, Arme-
Wil Blankers, Mieke Verstraete, Has-
san Gnaoui e.a. Door zijn vele extra
werkzaamheden komt Joris nauwe-
lijks meer toe aan zijn huishoudelijke
plichten. Herh.

22.33 "" Jubilee Singers op tour-
nee. Registratie van het concert van
de Albert McNeil Jubileesingers in
Terneuzen.

23.07 Jessica Fletcher (Murder she
wrote). Amerikaanse misdaadserie.
Jessica's eerste uitgever komt uit de
gevangenis. Hij werd door toedoen
van Jessica veroordeelt wegens
moord.

23.56-00.01 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie. 14.30 Frans.
15.00-15.30 Fysica: Klassieke me-

chanica.
17.30 Puft en Strawberry (Puff and

Strawberry). Am. tekenfilmserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.131.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Am. serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours), serie.
19.25 Paardenkoersen, overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Nederlandse co-

medyserie. Af 1.87. Mien wil dat Koos
een nieuw pak koopt voor de onder-
tekening bij de notaris.

20.30 TVI - Denksportkampioen.
21.10 Vrij als een vogel (lil fly away),

Amerikaanse serie. Afl. 16.
22.00 Op de koop toe. Consumenten-

magazine: met o.a. test van autoban-
den en een reportage over de Turkse
Rivièra.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Socialistische Omroep Euro-

pa. Reportage en debat over de be-
slissingen op de top van Maastricht.
Aansl. Baraka-uitslagen.

23.30-23.35 Coda. Hedwig Speliers

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica. 10-deli-

ge serie. Afl.B: Magnetisme.
19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.402.
19.53 Benny Hill.Komische sketches.
20.00 Lichtpunt. Programma van de

Vrijzinnige Verenigingen.
21.00 Veiliger wonen. Serie. Deel 15:

Een dokter voor een prikje.
21.10 Noordstraat 17. Serie rond de

problemen van defamilie Borremans.
Af1.10 (slot).

21.30 Journaal en Sport. Aansl.
Baraka-trekking.

22.05-23.35 Out cold (Ijskoud), Ame-
rikaanse speelfilm uit 1989 van Mal-
colm Mowbray. Ernie's vrouw is haar
man kotsbeu.

SAT1
05.30 Regionaal nieuws. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1, ontbijttelevisie.
08.30 Bezaubernde Jeannie. Ameri-
kaanse serie. 09.00 Nieuws. 09.05
Sonntagstiere. 09.35 Vorsicht Kamera.
10.05 Pommfritz & Edelweiss. 11.10
Glücksrad. 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse (om 13.00 nieuws). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens. 14.30
Bezaubernde Jeannie, comedyserie.
Aansl. Nieuws. 15.05 Falcon Crest.
Afl.: Tödliche Falie. 16.00 MacGyver,
serie. Aansl. nieuws. 17.05 Geh aufs
Ganze! 17.45 Regionale programma's.
18.15 Bingo. Spelprogramma. 18.45
Nieuws. 19.20 Glücksrad. 20.15 Dr.
Kulani - Arzt auf Hawaii, serie. 21.15
Kronprinz Rudolfs letzte Liebe (Mayer-
ling), Oostenrijkse speelfilm uit 1955
met rudolf Prack, Christiane Hörbiger,
Winnie Markus e.a. 23.05 Nieuws.
23.15 News & Stories: De 100ste ge-
boortedag van Walter Benjamin. 00.00
Filmmagazine. 00.15 MacGyver. Herh.
01.10 Programma-overzicht. 01.20
SAT 1 text.

Radio 1 radioElk heel uur nws
7.07 NCRVs hier en nu (7.30 Nws.
8.53 Woord onderweg. 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 13.45 Kerk vandaag.
14.05 Veronica nieuwsradio (17.30
Nws). 19.04 Veronica Sportradio
20.04 Klasse. 21.04 KRO's Jazz
connection. 22.04 Op de eerste
rang. 22.50 Boekenwijsheid. 23.07
Met het oog op morgen. 0.02 Easy
listening. 2.02 AVRO Nachtdienst.
5.02 Van-nacht naar morgen.
6.02-7.00 Sugar in the morning.

Radio 2
Elk heel uur nws.
7.04 De havermoutshow.
(8.04-8.15 TROS Aktua). 9.04
TROS gouden uren. 11.04 Neder-
landse artiestenparade. 13.04
TROS Aktua. 13.15 Gewoon Arme.
15.04 Thank you for the music.
16.04 Open huis. 16.57EO Metter-
daad hulpverlening. 17.04 Het
leeuwendeel. 18.04 Tijdsein. 18.25
Hallo Nederland. 18.50 De grab-
belton. 19.04 Waar waren we ook
al weer? 19.20 Licht op jongeren-
koren. 19.38 Hemelsbreed. 20.04
EO s sing in. 20.40Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws.
7.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh... 13.04 Pop-
parazzi. 15.04 Paperclip. 17.04
Basta. 18.04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 Paperclip-magazine.
22.04 Rock City. 23.04-24.00 Lief-
deslijn.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek. I. Bregenzer
Festspiele. Wiener Symphoniker
met klarinet. 11. Pianomuz. 12.00 In
antwoord op uw schrijven. 13.00
Nws. 13.04KRO-Klassiek. I. Schu-
bertiade Hohenems. Muz. voor
bariton en piano. 11. Juilliard Strijk-
kwartet met cello. 111. Muz. voor
koor en ork. 16.00 Zin in muziek.
17.00 Franz Schubert, 18.00 Nws.
18.04 De klassieken 1: Variatie-
kunst uit Spanje. 18.50 De VARA
matinee: Mathis der Maler, opera
van Hindemith. Groot Omroepkoor,
Mannenkoor van de BRT en Radio
Symf. Ork. 0.1.v. Jan Latham-Koe-
nig met sol. (20.00 Nws.) 22.00
Jazz 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. 925 Waterstanden. 9.30
Grensgevallen. 10.00 Faktor 5.
12.00Nws. 12.05Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5 met om 14.30Gesproken portret;
.15.00 Bericht uit het koninkrijk;
16.00 De eeuw van Edison. 16.30
Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30
Start. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Even muziek. 18.20 Uitzen-
ding van de CDA. 18.30 Overzicht.
18.40NIK. 18.55Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en Berbers. 20.15

Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. IOS: 20.30 Achter-
grondreportages, met om 20.30
Turks. 20.50 Arabisch. 21.10 Ne-
derlands. 21.30-22.20 Scoop.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09j
Breakfast news. 09.15 Westminsi
09.30 Under sail. 09.50 A week to
member. 10.00 Schooltv. 14.20 FW
m0u5e.,14.35 King Greenfingers. 1*
Schooltv. 15.00Nws. 15.15 Reg. pf
15.45 First eleven. Dali. 16.00 I*
16.40 A week to remember. 1'
Nieuws. 17.00 (ZW) I know where
going. Engelse speelfilm uit 1945*
Michael Powell en Emeric Pressbutë
18.30 Film 92. Vandaag aandacht*]
Basic instinct met Michael Dou?
19.00 The Addams Family. 19.25 0
II: Dance energy. Vandaag: House P
ty. 20.00 DEF II: Yearbook. 2&
Ópen space. Vandaag: Milieu-desW
dige Goerge Monbiot laat zienJj
door aankoop van mahonie-meub*
de tropische regenwouden van Bra2
teloorgaan. 21.10 Horizon. Een 9<°
onbekende Franse wetenschap?
laat zien dat de Amerikaan Dr. Ro*
Gallo niet de ontdekker van het Aj
virus was. 22.00 Resting place. 'speelfilm uit 1986 van John XC
23.30 Newsnight. 00.15 The late shj
gevarieerd magazine. 00.55 Weel"
richt. 01.00-01.30 Open universiteit

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.3Q Vendetta.
Mex. serie. 12.55 Weerber. 13.00
Journ. 13.35 Jeanne Eagles, Am.
speelfilm van Georges Sidney. 15.20
Télétourisme. 15.55 Autovision. 16.15
Gourmandises. 16.30 Clips a la Une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 Supercop-
ter (Airwolf), Am. misdaadserie. 18.25
La fete a la maison (Full house), Am.
serie. 19.00 Ce soir. 19.30 Journ.
20.05 Ecran témoin: Dangerous liai-
sons, Am. speelfilm van Stephen
Frears. 23.30 Laatste nws. 23.50 Bour-
se. 23.55 Baraka-trekking.

België Télé 21
14.00-15.45 Schooltv. 17.10 Cursus
Italiaans. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Cursus Engels. 19.00 Radio 21. 19.30
Journ. 20.00 Un seul monde: Docu-
mentaire over de wederopbouw van
Bayrut. 21.00 Porte ouverte au CVB:
Duo. 21.30 Laatste nws. 22.00 Retro
21: 1958: Le désert de Pigalle. Frans-
It. speelfilm uit 1957 van Leo Joannon.
23.40-00.05 Ce soir. Actualiteiten.

TV5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws.
13.30La bonne aventure. 14.00 Qu'as-
tu appris a l'école rrion fils? 15.10 Au-
tant savoir. Consumentenmag. 15.30
Magellan. Literair mag. 15.45 Science
cartoon. 16.00 Nieuws. 16.15 Sept sur
sept. 17.10 Bonjour mon appetit. 17.40
Methode Victor. 18.00 Questions pour
vn champion. 18.30 Nieuws en weer-
ber. 19.00Carré vert. Natuurmagazine.
19.30Zwitsers nieuws. 20.00Enjeux le
point. Actualiteiten. 21.00 Nws en Eur.
weerber. 21.30 Tous a la Une. Amuse-
mentsprogr. 23.00 Nws. 23.20-01.20
Ciel mon mardi. Amusementsprogr.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogramma 13.30 Tele-
giornale Uno. 13.55 Telegiornale Uno
Tre Minuti Di. 14.00 Telefilm. 14.30
Roma, Tennis. 17.45 Parola E Vita.
18.00 Telegiornale Uno. 18.05 Vuoit
Vincere. 18.15 Blue Jeans. 18.50 II
Mondo di Quark. 19.50 Che Tempo Fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40 La Pio-
vra 4. 22.45 Telegiornale Uno Linea
Notte. 23.00 Emporion. 23.15 II Sup-
plemento. 00.00 Telegiornale Uno Che
Tempo Fa. 00.30 Oggi al Parlamento.

BBC1
07.00 Teletekst. 08.00 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Ru-
pert the bear. 11.35 Gibberish. 12.00
Nws. 12.05 Rosemary Conley. Van-
daag: Fitness-special. 12.30 Dear
John: USA, Am. comedyserie. 12.55
Toeristische tips. 13.00 Nws. 14.00
Nws. 14.3*0 Neighbours. 14.50 Turna-
bout. 15.15 Knots Landing. 16.00 Ma-
jor dad. 16.25 Bazaar. 16.50 Bodger
and Badger. 17.05 Gravedale High.
17.30Patric Pacard. 17.55 Newsround.
18.05 Blue Peter. 18.35 Neighbours.
19.00 Nws. 19.30 Reg. nws. 20.00
Wogan. 20.30 Classic adventure.
21.00 Television's greatest hits. 21.30
Side by side. 22.00 Nws. 22.30 Pano-
rama. Documentaire over het kopen
van een huis als investering in het ka-
der van een verenigd Europa. 23.10
Cagney and Lacey. 00.00 The Victo-
rian kitchen garden. 00.30 When in
Spain. 00.55-01.00 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Atletiek. 01Jrathon. 09.30 NBA action. Am. bas*
balmag. 10.00 Truckracing. 1"'
Powersports. Int. wedstrijden. Ij
Eurobics. 12.00 Autosport. FIA WO
Sportscar Champ '92 van SilverstC
13.30 Revs. 14.00 Go. 15.00 Euro»
15.30 NHL ijshockey 1991/92. V'
World sports special. 18.00 NBA &
ketbal 1991/92. 19.30 NHL action. 'ijshockeymag. 20.30 Rallycros. 2t
Am. football. 23.00 Futbol Esp*"'
23.30-01.30 Rugby. Franse kamp-

Eurosport
09.00 Golf. 11.00 Intern, motorsp"
12.00 W.K. ijshockey. 14.00 Ten"
Duitse open kamp. 16.00 E.K. J"
17.00 Motorraces. Grand Prix. 1"J
Boksen. 21.00 Eurofun. 21.30 &
sportnieuws. 22.00 Eurogoals. 23'
Kickboksen. 00.30-01.00 Eurosp"
nieuws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. H>,(J
Paul King. 13.00 Simone. 16.00&\\test hits. 17.00 Report. 17.15 At "!
movies. 17.30 News at night. 17.**!
From 1. 18.00 US Top 20 video coD",
down. 20.00 REM unplugged. 2l£Prime. 22.00 Greatest hits. 23.00 f*
port. 23.15 At the movies. 23.30 Ne*
at night. 23.45 3 From 1. 00.00 rW
block. 01.00 Kristiane Backer. OW
Night videos.

CNN
12.30 Business morning. 13.30 Bus
ness day. 15.00 Larry King. l^-jj
World day. 17.30 Crier and Co. 20""
World business tonight. 21.00 TheJ£ternational hour. 23.00 World busine?
tonight. 23.30 Showbiz today. _4^
The world today. 01.00 Moneyl'^
01.30 Crossfire. 02.00 Prime ne**
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz tod»

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
OveVname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het 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.
10.03Kwistig met muziek. Met Ro

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
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel

Glückstreffer' (6.15 Wort in f^lTag; 6.45 Hörergrusslotterie: '_^\
Veranstaltungstips; 8.30 PreS|
schau). 9.10 Gut aufgelegt. '\.\
und Themen am Vormittag I rlA
Musik a la carte (om 12.30 f%
Aktuell). 13.00 Presseschau I^jj
Musikbox. 16.05 Popcorn I°v
BRF Aktuell (Aktuelles vom Ta9°
18.35-20.05 Frischauf.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06j
Super shop. 06.30 Business weetf
07.30 Europe reports 08.00 ITN wj[
news. 08.30 Super events. 08.35 fj
mix. Videoclips. 09.00 Channel '09.30 Super shop. 10.30 The rf*
11.50 Music news. 12.00 Super sfw
12.30 Video travel guides. 13.00 W
America. 13.30 The mix. 14.00
mixed up. 14.50 Music news. 15-JWanted. 16.00 On the air. Live. 17-*
Music news. 18.00Wyatt Earp. 18.3Jspy. Detectiveserie. 19.30 Inside e?
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Survï^21.30 France actualités. 22.00 Nieu**
22.30 Supersports news 22.35 EuroP
reports. 22.45 US market wrap. 23-JThe monday movie: ■ HolW"
triumph. Am. speelfilm uit 1948
Steve Sekely. 00.40 Music news. 00\Blue night. 01.20 Super shop. 01"
The mix all night.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 Geeuwen met Van Leeu**
Bart van Leeuwen. 10.03 Ko^j
kringen. Jan de Hoop.
Goeiemiddag Nederland, Ma'C "£.cobs. 14.03 Oorwarmers, Ron _\
schop. 17.03 Vrijheid-Blijheid. ■£van de Putte. 19.00 Seven o'oKf
rock. 22.00 RTL Megahits. n 1
RTL Nightshift.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Njj^ji
richten. 6.05 Morgenmelodie (B >
Nachrichten). 9.05 Der MusikP^jon (10.00 Nachrichten). lZLg.
Nachrichten. 12.05 Zur Sa<jV
12.07 Gut aufgelegt (13.00 K
menschen). 14.00 Nachricn"J?14.05 Sachwort Wirtschaft. J.4>
Auf der Promenade. 15.00 Cj>
Konzert. 16.05 Heimatmel°<L.
17.00Der Tag urn Fünf. 17.07 <*.
sik-Express (18.00 NachriC]'
und Wetter). 20.00 Nachricy 1".
20.05 Zwischen Broadway "n^vi
damm. 21.05 Musik zum tra"1^
22.30-04.05 ARD-NachtexpreS*

Maandag 11 mei 1992 "8Limburgs dagblad



Hiphop
e laatste jaren is cosmeticaoor de man sterk in opmars,
ooral aftershaves en eau de toi-ttes 'for men' zijn in trek. Vaes-

STI 's daar niet zo gelukkig mee."ue nadruk ligt te sterk op de
°eurtjes voor mannen. Terwijl
euverzorging en het gebruik„an handcrème ook heel belang-Hik is ."

j aessen begon pas op 38-jarigeeeftijd aan de opleiding tot
choonheidsspecialist. Daarvoor, erkte hij in een confectiefa-
ri ek - totdat hij werkloos werd.

JHJ wil dat de cliënten zich bijern op hun gemak voelen. Om

een fijne sfeer te creëren draait
hij ontspanningsmuziek. Maar
als iemand niet van die muziek
houdt, past hij zich aan. „Om de
zes weken komt hier een jongen

van 13 jaardie behandeld wordt
voor acné. Hij wil hiphop of
house-muziek horen. Dan zet ik
die muziek op, want zon jongen
moet zich fijn voelen."

In de crèmes en oliën waarmee
Vaessen werkt, zitten diverse
kruiden. „Als cliënten hier bin-
nenkomen, zeggen ze altijd dat
het zo lekker ruikt," lacht hij. De

kruiden werken ontspannend,
zorgen voor een goede doorbloe-
ding en zijn heel goed om de
huid te ontsmetten. Ook warmte
en massage zijn essentieel voor

de ontspanning.

Het echte 'goud' is volgens Vaes-
sen rozenolie. „Tweeëneenhalve
milliliter rozenolie (40 druppel-
tjes) kost 210 gulden. Dat is bijna
onbetaalbaar voor de cliënten.
Maar dat kan ook niet anders als
jebedenkt dat voor één druppel-
tje rozenolie een vrachtwagen
rozenblaadjes nodig is."

De schoonheidsbehandeling is
voor zowel mannen als vrouwen
een afwisseling van reinigen en
verzorgen. Bij de gezichtsmassa-
ge is er echter verschil. „Bij
mannen moet ik rekening hou-
den met de baardgroei. Daarom
geef ik een drukmassage, omdat
een wrijfmassage de baardharen
in de huid drukt," vertelt Vaes-
sen.

Een behandeling vindt om de
zes tot acht weken plaats en
duurt ongeveer twee uur. Vaes-
sen verwacht dat de cliënten
thuis ook aandacht besteden aan
hun lichaam. „Om de huid in
goede conditie te houden, is een
schoonheidsbehandelingniet ge-
noeg. De mannen moeten zelf
ook met hun lichaam bezig zijn.
Maar vaak moet ik ze nog leren
hoe ze zich moeten verzorgen."

„Sommige mannen vertellen dat
ze af en toe een likje crème van
hun vrouw op hun gezicht sme-
ren. Dat kan niet," windt Vaes-
sen zich op. „Mannen moeten
produkten gebruiken die op hun
huid zijn afgestemd, want de
zuurgraad van een mannenhuid
is heel anders dan die van een
vrouw."

De meeste mannelijke cliënten
worden door hun vrouw ge-
stuurd. Vaessen: „In het begin
komt een man bijvoorbeeld al-
leen voor een voetmassage. Maar
als ik dat gedaan heb, kiep ik de
stoel om en reinig het gezicht.
Als mannen maar eenmaal in de
stoel gelegen hebben, worden ze
trouwe klanten."

" Hary Vaessen geeft een mannelijke cliënt een drukmassage. Foto: peterroozen

DOOR ERIC VAN DORST Kiezel en schlagers contra
echte New Orleans- jazz

P^-EN - De kletsmajoor van
j^n Geleens huis-aan-huisblad
iyl^ae deze week in zijn weke-
j Jkse column de allereerste Ge-
j.

e °se Organisatie Award (sorry,. heb die naam ook niet be-
w cht) toe aan het New Orleans

Festival in Geleen. Een
j9°rschotje op de bekendma-.ng van de winnaar van dezeeuwe prijs, bedoeld voor
iiand die Geleen met een eve-

Vn,ment opstuwt in de vaart deroikeren. Een soort Jan-Smeet-Pr'js dus. Het New Orleans-fes-
al is genomineerd en heeft

het aarten' °ok dit ->aar heeft
l drie dagen durende festijn

duizenden bezoekers enn heel scala aan jazz-muzikan-
(_ uit binnen- en buitenlandvaar»getrokken.

et begint vrijdagavond alle-
aal met de officiële opening
°r burgemeester Lurvink. Hij

speecht in het Engels in verband
met de aanwezigheid van me-
vrouw Bartelemy, de vrouw van
de burgemeester van New Or-
leans. Zij benoemt Lurvink en
cultuurambtenaar Jan van de
Berg namens haar geëxcuseerde
echtgenoot tot 'international ho-
noured citizen' van New Orleans.
Voor wat het waard is. Ze belooft
dat haar man volgend jaar naar
Geleen zal komen om de bijbe-
horende stadssleutel te overhan-
digen.

Een en ander speelt zich af in de
hal van het gemeentehuis, waar
de Elsenburgkuil door een plaat-
selijk tuincentrum is omgeto-
verd in een heusevoorjaarstuin,
compleet met vers gemaaid gras,
vijver en brug. Achter de scher-
men, waar sponsors en genodig-
den geen gewoon pilsje maar
louter speciaalbierwordt voorge-
zet, krijgt het jazz-festival cachet.

Op de beide avonden en ook zon-
dags genieten de meeste betalen-
de gasten (weinig geruite broe-
krokken overigens) in de tent op
de Markt zichtbaar van de swin-
gende muziek van grootheden
als Louis Armstrong, op wie het
festival extra de schijnwerpers
gericht houdt.
Ook de gratis optredens op zater-
dag vallen in de smaak. Voor
niks is altijd fijn en de enorme
tent is zelfs 'bommetje' als de
speciaal voor dit festival gefor-
meerde Geleen All Star Jazz
Band met Topsy Chapman het
middagprogramma afsluit.

Veel minder geslaagd blijkt dit
jaar de streetparade in de win-
kelstraten van Geleen. Vijf
bands trekken goed gemotiveerd
achter hun met paraplu's
zwaaiende 'second-liners' het
centrum in, maar vinden grote
hindernissen op hun weg. Het
stadshart wordt gerenoveerd en
boven los zand, dikke kiezel en
kuilen de juiste maat houden is
niet gemakkelijk. Op de zater-
dagmarkt krijgen in verband
met moederdag vooral de bloe-
misten veel aandacht.

In café De Blaosbalg staat een
groepje oudere vrouwen achter
hetraam naar de voorbijtrekken-
de parade-finale te kijken. „Is dit
soms carnaval", vraag ik flauw
aan een chique dame in een geel-
zwart mantelpakje. „Nee jong,
dit is Dixieland." Komt u van el-
ders en houdt u van deze mu-
ziek, wil ik nu toch weten. „Ik
ben van Geleen. Nee, geen lief-
hebber. Een enkel plaatje gaat
nog wel. In the Moon bijvoor-
beeld."

Voor het gemeentehuis dankt
dorpsomroeper Zef Willems de
weergoden. „We hebben nog ge-
luk gehad dat het niet heeft gere-
gend. Anders hadden we geen
parade gehad, maar modder-
trampelen." De duivel is aange-
roepen, want even later veran-
dert een echte plensbui het

centrum in een grote modder-
poel.
's Avonds ga ik nog maar eens
richting Geleen-centrum, op
zoek naar wat informele gezellig-
heid. Het festivalkrantje belooft
een kroegentocht in een achttal
cafés. Vooraan beginnen. In de
pas geopende Brasserie aan de
Mauritslaan luistert maar een
handjevol mensen naar de Bloo-
dy Limit Jazzband uit Heerlen,
die vooral zichzelf lijkt te amuse-
ren. Met de forse wind in de rug
been ik naar de Markt. Eerst het
Vlaegelke. De Maastrichtse New
Orleans Dusty Duds hebben
kennelijk net even pauze en de
aanwezigen zijn ook hier op twee
handen te tellen.

Het Corner House dan maar. De
zaak is goed gevuld. Maar dat

blijkt geen garantie voor een jaz-
zy sfeer. Vreemd genoeg, want
de Tilburgse Juggets spelen dat
het een lieve lust is. Het publiek
blijft echter koel en afstandelijk.
Er kan slechts bij een enkeling
een applausje van af. Als na een
sessie nummers plots de topper
'Schön war die Zeit' klinkt,
neem ik vlug de benen. Buiten
valt de opmerking dat het in de
Blaosbalg door de grote drukte
niet uit te houden is. Dat klinkt
ook al niet erg uitnodigend.

's anderendaags]

Andere lokaliteiten die voor een
bezoek in aanmerking komen -Maximiliaan en 't Luifeltje - heb-
ben vanavond geen jazz-band in
huis. Dus wordt het de Bizzebie.
Bomvol, reuzegezellig, maar he-
laas: geen New Orleans-noot te
horen. De kastelein heeft er op

het laatste moment van afgezien
de Bloody Limit Jazzband te
'adopteren', a raison van 900 gul-
den. De eigenaar van de Brasse-
rie heeft het optreden overgeno-
men, dus die legt geld bij van-
avond. De kastelein van de
Bizzebie bespaart zich daarente-
gen negen snippen en de hoon
van zijn gasten.

Want, zo blijkt al vlug uit de ge-
sprekken, die zitten helemaal
niet te wachten op welke jazz-
band dan ook. Als vervolgens
het lange pop-epos Paradise By
The Dashboardlight de massa in
beweging brengt, besluit ik ge-
woon hier te blijven. Jazz of geen
jazz, eer je het weet is het slui-
tingstijd. En als ik tegen drieën
huiswaarts keer, zitten in het
Corner House nog wat tentgan-
gers aan een tafeltje na te praten.
The Juggets zijn al richting Bra-
bant, de laatste schlager wordt
opgezet.

" Als gevolg van de wegwerkzaamheden in het kader van het centrumplan, moesten de
deelnemers aan de Geleense streetparade hun kunsten zo nu en dan in modder, zand en
kuilen vertonen. . Foto: PETER ROOZEN

mens

Schoonheidsspecialist Hary Vaessen uit Elsloo:
'Mannen schamen zich teveel'

>-Veel mannen hebben een
Jeuke kop, zijn lekker ge-
tuind door de zonnebank
¥± gaan goed gekleed,
i^ar als je beter kijkt, zie
Je dat de gezichtshuid
droog is of dat er haar uit<te oren en de neus groeit.
vatuat vind ik jammer, want

een eenvoudige
?choonheidsbehandeling
ls dat te verhelpen en ziet
Zo n man er een stuk ver-
zorgder uit."

het woord is Hary Vaessen,
in Elsloo,

'^ al negen jaar zijn eigen
'Aaron' runt.

|*U is gespecialiseerd in huid- en
~,cr>aamsverzorging bij mannen.
och vormen die slechts twintig

Procent van zijn dus overwegendvr°Uwelijke klantenkring.

jannen zijn ijdel, maar wetenr §een raad mee. Ze schamen
?cn om naar een schoonheidssa-
j°n te gaan. Terwijl het vaakar d nodig is," meent Vaessen.
[Hl vindt dat het taboe dat dec noonheidsspecialist alleen

Oor vrouwen is, moet worden
a°orbroken.

De domme
consument

DOORRON MEIJER

Vanaf vandaag een
tweewekelijkse co-
lumn over reclame,
marketing, media,
trends, stromingen,

consumenten, onder-
nemingen, imago.'s,

reputaties, veranderin-
gen in doen en denken
en schijn en werkelijk-
heid doorRon Meijer,
41 jaar,copywriter en
creatief directeurvan

een toonaangevend re-
clamebureau. Een

schoenmaker die niet
van plan is zich bij zn

leest te houden.

Hij loopt te ijsberen doorzn kamer op de tiende ver-
diepingvan zn kantoor-
flat. Na vier jaarrechten,
driejaar praktijk en twee
jaaravondstudie heeft hij
zn weg gevonden. De weg
omhoog. Zn carrièrepad:
product manager, marke-
ting manager, commer-
cieel directeur, directeur,
raad van bestuur. Zn hui-
dige taak als product ma-
nager is een min of meer
noodzakelijk oponthoud:
een succes maken van
vriesdroogpap. Het opont-
houd gaat waarschijnlijk
langer duren dan hij zich
had gewenst. Dat komt
doorwat hij denkt alshij
uit het raam kijkt. De stip-
jes daar beneden zijn de
domme consumenten, heel
diep in zijn hart misschien
nog wel de domme huis-
vrouwen.

Wat hij niet ziet, is dat hij
er zelf loopt. En zijn
vrouw. Of iemand die be-
teropgeleid is dan hijzelf.
Ofvrijer danzijn vrouw.
Als hij heel erg zijn best
doet, kan hij de consument
nog wel verleiden. Maar
het beeld van de verborgen
verleider die wikt en be-
schikt over het doen en la-
tenvan de domme consu-
ment moet hij maar snel
van zn netvlieszappen.
En in plaats daarvanweer
eens goed om zich heen kij-
ken. Zn neefjes doen heao,
zn moeder doet een cursus
marketing bij de Neder-
landse Vereniging voor
Huisvrouwen. Zn broer,
die leraar is, heeft een snel-
cursus marketing gedaan,
omdat de schoolzichzelf te-
genwoordig ook moet ver-
kopen. En zn zwager, die
chirurg is, heeft net een
cursus management ge-
volgd omdat hij gek wordt
van de professionele ma-
nagers die 'm voor zn po-
ten lopen.

Hij heeft besloten zelf zn
zaakjes te managen. De
domme consument is dood.
En voor zover hij leeft is
zn koopkracht omgekeerd
evenredig aan zijn achte-
loosheid. Getalsmatig wil-
len deminder bewusten
nog wel een interessant
slachtoffer zijn. Maar ook
de statistiekenverschui-
ven. Tegelijkertijd taant
het succes van de carrière-
planners en technocraten
en groeit het succes van de
bevlogenen. Het succes van
dekoekebakker die geen
verstand van marketing
heeft, maar wel van koek.

De cosmeticafabrikanten
dievan dieren en minder-
heden houdt, het huwelijk
tussen een truitjesbreier en
een glossy magazine-foto-
graaf die in de ban raakt
van het echte leven, een au-
tomatiseringsadviseur die
tegen deklippen op groeit
door de techniek onderge-
schikt te maken aan de
mens.
Boks daar maar eens te-
genop metvriesdroogpap.

, (ADVERTENTIE)

"Duizenden vrouwengingen 11 voor!

Cellulitis verdwijnt met
Electro-Lipo-punctuur*
2®®" U ook zon lange lijdenswegachter zich van
SlricJeloze diëten, oefeningen en smeersels om van die
■^'e vetophopingen en lelijke huid af te komen.

e* de laatste vinding van de Franse dermatoloogr- Phillipe Simonin, verdwijnt zelfs de meest hardnekkigeCe|lulitis In 6 tot 10 behandelingen.

* Met de 'Electro-Lipo-punctuur' wordt in het
probleemgebied, onderhuids, doormiddel
van stroomimpulsen, het ingekapselde vet
afvalstoffen en water afgebroken. ,
Deze stoffenworden via de normale
lichaams-processen uitgescheiden.

*Door de aanvullende toepassing van de
'Cellu M6, een revolutionair massage-
procédé, worden de afgebroken stoffen
versneld afgevoerd waardoor heteffect van
de behandeling aanzienlijk versterkt wordt.

verliest gewicht. Uw silhouet verbetert. Uw huid wordt weer«'ad en stevig.
kart* döZ9 "unleke gecombineerde" behandeling,kunt U in

tija van Uw cellulitisverlost worden.

iaèl
beauty instituut sieben

Parklaan 5,6371 CR Schaesberg-Landgraaf
Telefoon: 045-31 83 82
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(ADVERTENTIE)

Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante .. — - bp—n
corsetterie en
badgoed. ""S^Via alle
ziekenfondsen. _Wm\
Op afspraak V^ma.-di.-do.-vr.
9 tot 12 uur _y %
(045) 257848 »i-^___
Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM
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~i Limburgs Dagbladgpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor 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 wordtdagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Ceöuco Summo Scanner) 079

Personeel gewaagd

R^men/deuren monteur
regio Zuid Limburg

voor het monteren van ramen en deuren in aluminium en
kunststof, voordeuren, garagedeuren en veranda's.

Alkubouw Nuth BV
Dorpsstraat 7, 6361 EJ Nuth.

Voor info: 045-241917 dhr. J. Beesmans.

Part-time serveerster
met ervaring gevraagd.

Tel. 04406-13558
Gevraagd

Dames- en herenkapster
Leeftijd 21 -22 jaar. Goed kunnen knippen.
Tel. 045-256750 na 20.00uur 045-255255.

Installatiebedrijf J. Daniëls B.V.
vraagt:

Pijpfitters met las-ervaring
in bezit van rijbewijs

Soll. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal.

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

Pretpark de Valkenier
vraagt voor het seizoen 1992 MEDEWERKERS/STERS

voor bemanning kassa's, buffetten, keukens, winkels,
attrakties, restaurant en algemene functies.

Vereisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af-

spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur.
Gevr. leuke spontane jonge
JONGENS va. 18-25 jr. met
eigen vervoer! (Heren voor
heren!) voor privé en escort.
Tel. 045-274587.
Gevr. nette POETSHULP
voor 3 tot 4 dagen per week.
Tel. 045-271920.
BEZORGERS gevr. min.
leeft. 15 jaar voor Nieuwen-
hagen en Schaesberg. Tel.
045-257974.
Gezellige collega's en vast
werk? St.Gez. Lich. zkt. een
MEDEWERKSTER Ift. 16-
-18 jr. Tel, soll. 045-352044.
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
Gevr. STRUKSTERS voor
part-time. Stomerij Uniforme
Akerstr. Nrd. 30, Hoens-
broek. Tel. 045-212436.
Gevr. KOK voor Italiaans
restaurant te Landgraaf,
leeft, tot 30 jaar, tevens kel-
ner serveerster, leeft, tot 30
jaar. Ervaring is vereist. Het
betreft een full-time baan.
Uw telefonische reactie ver-
wachten wij zo sp. mog. Ifst.
binnen 7 dagen na verschij-
ning van deze advert. op het
volgend tel.nr. 045-443464.
Zaterdags bin. t. 10-12 uur.
Wij vragen een parttime
VERKOOPSTER voor IV_ a
2V_ dagen per week. Leeft,
niet belangrijk, ervaring wel
en leert, brood- en banket-
bakker. Echte bakker Jos
Driessen Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. 045-212706.
Volwassen zakengezin
zoekt per direkt "flinke" zelf-
standige WERKSTER. Min.
3 ochtenden per wk. omge-
ving Heerlen-Zuid. Tel. tij—
dens kant, uren 045-427428.
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN v. projekten in Nederl.
en Duitsl. N.L voorzienin-
gen. Ook evt leertingtimmeri
Gaarne op korte term. ber.
Fa. Smebo Postb.ls2, 6460
AD Kerkrade. 045-457286
Gevr. VERKOPER/STER
voor groente en fruitspe-
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr
B-1098, LD. Postbus 2610,
6401 PP Heerlen.
Nette SERVEERSTER ge-
vraagd voor 1 of 2 avonden
per week. Lftd. 20-35 jr. Ca-
fé Bar Extase. Echt. Tel.
04754-81782.

2 Metselaars
1 Opperman

Voor diverse projecten in
Zuid-Limburg. Metselwer-

ken Van deKleut 8.V., tel.
045-311625, na 19.00 uur

045-325284
Club Rustica Kerkrade/
Spekholzerheide vraagt
DAMES voor 's avonds en/of
overdag. Werktijden/garan-
tie in overleg. 045-412762.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
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.
MEISJES gevr. voor club of
privéhuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406
SERVEERSTERS en leer-
ling serveersters gevr. V.a.
18 jr. Tevens kamermeisje
voor eens per 5 dgn. van 8
tot plm. 17 uur. Hotel Neer-
landia, Plenkertstr. 1-3. Tel.
04406-12435.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, ven/oer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Ter versterking van ons
team vragen wij 2 part-time
INSTRUCTEURS m/v; 1
part-time motorinstructeur.
Verkeersschool Theo van
Bentum, tel. 045-217487.
Wegens drukte, leuke, jonge
MEISJES gevr. v. 18-25 jr.
(voorkeur blond), voor privé
en Escort. Tel. 045-274587.

OG te huur
Te h. in HEERLEN-N bo-
yenwoning. Ind.: hal, gr.
woonk., keuk., badk., 3 slp-
krs, gr. overloop mcl. stoff.
en licht, ’730,- p.mnd. Tel.
045-228984.

Transacties
Te k. complete FRITURE-
INVENTARIS 3mnd. oud,
nog in bedrijf te zien. Tel.
045-352795 na 12.00 uur.

■ '—
Onr. goed te koop aangebj'gevr. *
Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

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.

Gevraagd
woonhuizen-bungalowstot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

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.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Gevraagd woonhuis in
HEERLEN of omgeving, op-
knappen of aanvaarding op
lange termijn geen bezwaar.
Tel. 040-520558.

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-
weq 18, Geulle. 043-641044

Kamers
Te huur gem. KAMER voor
net persoon. Bellen na
17.00 uur. 045-214246.
HEERLEN-C, kamer in stu-
dentenhuis per 1-6-92.
043-251634 na 19.00 uur.

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

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u
—"~~ :

Landbouw
; ■ ■ : : 'ONDERDELENBANK.

Tel. 04493-2715.
Te koop Texelse SCHAPEN
met lammeren. Bel 04493-
-4276.
Te k. ANGORA-GEITEN en
angora-konijnen. Tel.
04764-1823.

Auto's
Citroen KM Ambiance '90 1e eig. ’ 33.500,-; Honda Prelu-
de 2.0 EX nw. type '89 1e eig. ’ 24.500,-; Prelude EX '84-
-'B7 va. ’ 8.750,-; Aercdeck 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 com-
bi aut. '89 1e eig. ’ 21.000,-; 626 GLX Hatchback '88-'9O

va. ’ 14.000,-; 626 GLX D '88-'B9 va. ’ 13.750,-; 323 GLX
85-'B7 va. ’ 6.500,-; Nissan Bleubird 2.0 GL combi '84

’ 6.750,-; Bluebird 1.8 GL '88-'B9 va. ’ 12.000,-; Micra '87
1e eig. ’ 8.000,-; Sunny combi D '86 ’ 6.500,-; Toyota Su-
pra 3.0i'88 1e eig. ’ 33.500,-; Celica '84 ’ 6.750,-; Camry
aut. '84-'BB va. ’ 5.000,-; Corolla coupé '83 ’ 3.250,-; Mit-

subishi 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 2.4 i
CD '90 1e eig. ’ 25.750,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '87-

-'9O va. ’ 12.500,-; Veetra 1.8 GL Hatchback '89 1e eig.

’ 22.750,-;Kadett 1.2/1.3/1.6/1.6D'84-'9O va. ’4.500,-;
Kadett GSi '89 1e eig. ’24.500,-; Corsa '84-'BB va.

’ 6.500,-; Ascona 1.8 '83-'B9 va. ’ 4.000,-; Senator 3.0 '83

’ 7.500,-; Ford Scorpio 2.4 GLi/2.9 GLi '89-B8 1e eig. va.

’ 16.750,-; Scorpio 2.0i'86-'9O va. ’ 11.500,-; Siërra 2.3
DL combi '89 1e eig. ’ 19.500,-; Siërra 1.6/1.8/2.0i'84-'9O
va. ’ 6.000,-; Escort 1.3/1.4/1.671.6D '81-'B9 va. ’ 2.750,-;

Escort XR3i '85 ’ 9.750,-; Escort XR3i '89 1e eig.
’21.500,-; VW Passat 1.8 CL '88-89 1e eig. va.

’ 13.750,-; Golf GTD '85 ’ 12.500,-; Golf CLD '85-'B9 va.

’ 9.000,-; Golf 1.3/1.8 '84-'9O va. ’ 8.750,-; Jetta '81-'B6
va. ’ 2.250,-; Audi 80 S '88-'B9 1e eig. va. ’ 19.500,-;

100cc '86 ’ 11.500,-; BMW 316/320 '84-'B9 va. ’ 8.750,-;
525E/524 TD '84 va. ’ 7.000,-; Mercedes 230 TE combi '88
1e eig. ’ 43.500,-; 200 D '82’ 8.250,-; 280 E '83 ’ 9.500,-
-300 TD combi '80’ 7.750,-; Peugeot 405 SR turbo D '89
1e eig. ’ 22.750,-; 405 GRD combi '89 1e eig. ’ 21.750,-;
405 GR/GRD '88-'9O va. ’ 16.000,-; 205 KR '85-'B9 va.

’ 7.000,-; Citroen AX I.OE '88 1e eig. ’ 9.750,-; BK 1.4/
1.6/1.9 D '84-'B9 va. ’4.000,-; BK turbo D '88 1e eig.

’ 17.750,-;Visa '85-'B7 va. ’ 4.250,-; CX turbo '86

’ 11.000,-; CX GTi '84’ 7.500,-; Rover 2.000 '84
’3.750,-; Renault 25 TX '88-'9O 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,-; 340 D '87 ’ 9.500,-; 480 sport
'87 ’ 20.750,-; 740 GLE '85-'BB va. ’ 10.000,-; 240 GL

'82-'B5 va. ’ 3.750,-; 360 GLT/GL 2.0 '83-'B5 va. ’ 5.500,-;
Alfa Romeo 75 1.8 '87 ’ 12.750,-; 33 1.5 '87 ’ 9.000,-;
Lancia Thema I.E. '87 ’ 12.500,-; Ypsilon '86 ’ 8.250,-;

Fiat Tipo I.E. '90 1e eig. ’ 17.500,-; Panda/Uno '86-'B9 va.

’ 4.750,-; Regatta '85 va. ’ 4.000,-; Lada Samara 1.3 '88
1e eig. ’ 7.500,-; Skoda 105L'87 ’ 3.500,-; Daihatsu Ro-

cky Softtop 86 ’ 17.500,-; Pontiac Grand AM '88
’23.750,-; VW D Caddy alu-opbouw'BB ’ 12.500,-; Ford

Transit Camper, ruime 4-pers. geh. compl. ’ 11.750,-;
Plusm. 30 goedk. inruilauto's va. ’ 250,-. Directe financ. en

leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 229080.

Göttgens
Sittard

Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87
Audi 80 'BSfBB

Daihatsu Charade TX '90
Fiat Ritmo 60 CL '87

Escort '85/'B9
Orion 16 CLX '91
Siërra '87 t/m '90
Honda Civic '88
Mazda 323 '88 '

Ascona '84 t/m '88
Corsa '85 t/m '90
Kadett '85 t/m '91
Omega '87 t/m '89

Rekord '83/'B6
Veetra '88 t/m '91
Peugeot 309 '91

Volvo 340 '88
Volvo 440 '89/'9O

VW Jetta '86

AUDI 80 1.9E, 88 1e eig.
serv. boekje ter inzage, met.
lak, vr.pr. ’23.750,-. Tel.
046-525087.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
BMW 316, l-'BB, met of zon-
der LPG In nw.st. Met
ANWB rapp. slechts.

’ 20.950,-. Tel. 04409-2619

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. weg. auto v.d. zaak
Ford SIËRRA 2.0 GL, '86
LPG, t.e.a.b. 04493-3778.
TOYOTA Starlet 79 ’275,-
Mazda HB, '82, nw. mod.,
’2.500,-. 045-751387
M.B. 300D, bwj. '89, 95.000
km., div. ace., ’58.000,-.
Tel. 043-252497/06-
-52117824.
Te koop Mitsubishi TREDIA
1400 4-drs. bwj. '83 vr.pr.
’2.950,-; Golf 1300 bwj. '79
GTi vr.pr. ’2.250,-; Mazda
1.3 SN 3-drs. bwj. '80
’1.650,-; Lada bwj. '85
2105 69.000 km vr.pr.
’1.450,-; Citroen BK 14 E
in nw.st. bwj. '88 86.000 km
vr.pr. ’9.450,-; Ford Tau-
nus 1.6 L rood, bwj. '80
2-drs. APK 11-92 vr.pr.

’ 1.450,-; Fiat Panda 34 bwj
'84 2-drs. APK '92 vr.pr.
’3.450,-; Citroen Visa II
Super 4 bwj. '81 APK vr.pr.
’1.000,-; Mitsubishi Colt
GLX 2-drs. bwj. '81 met
APK vr.pr. ’2.250,-; Lada
2105 N rood bwj. '83 vr.pr.
’1.250,-; Volvo 66 2-drs.
bwj. '81 met APK geel
63.000 km vr.pr. ’1.750,-;
Volvo 66 bwj. '81 geel 2-drs.
met APK vr.pr. ’1.450,-.
Tel. 04498-54319.

Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Escort cabriolet
i.st.v.nw. rood '85; Opel Re-
kord 2.0Sroodmet. '84; As-
cona 1.6Srood '84; Kadett
1.3 LS rood LPG '88; Kadett
1.6 Diesel 5-drs. wit '86; Ka-
dett 1.6 GT wit 85.000 km
'85; Kadett Caravan grijs
kenteken wit '86; VW Golf
LX div. extra's wit '83; VW
Jetta diesel wit '85; VW Pas-
sat CL groenmet. i.st.v.nw.
'84; Mercedes 20QD blauw
'83; Siërra combi n.6 5-drs
beige '83; Escort XR3 zilver-
met. '82; Escort 1.3 CL
blauwmet. '83/'B6; Fiësta 1.1
'83/'B4; Suzuki Swift 1.3 GL
rood '85; Mitsubishi Galant
GLX antraciet '85; Mitsubi-
shi Colt GLX 5-drs-blauw-
met. '85; Mitsubishi Space-
wagon 7-pers. wit LPG '84;
Mazda 323 GT 3-drs. rood
'83; Volvo 360 GLE wit '88;
Fiat Ritmo 70S antraciet '86;
Seat Ibiza 1.5 GLX zilver-
met. '87; Seat Ronda 1.6
GLX goudmet. '84; Renault
9 GTL 4-drs spring uitv. wit
'87; Peugeot 205 accent
zeer mooi rood '86; Citroen
Axel 1.2 TRS spec. striping
rood '86; Citroen BK 1.4 wit
'83; Citroen BK 1.6 TRS
groenmet. '84; Nissan Sun-
ny diesel 4-drs zilvermet.
'88. Div. inruilers tussen
’750,- en ’3.500,-. Gebr.
Dominikowski autobedrijf
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
Te koop AUDI 100 CD Avant
bwj. '88, LPG onderb., 2.3
inj., div. extra's, sportvlg.,

’ 25.250,-. Tel. 046-528336
Chevrolet CAMARO LT 5.7,
bwj. 78, veel extra's, vr.pr.

’ 3.750,-, 04492-4534.
Te koop Daihatsu ROCKY
softtop, '85, vr.pr. ’ 18.750,-
-045-270070.
Met spoed te koop gevraagd
Jeeps, bedrijfsauto's, bestel
en personenauto's, reële
prijzen. Correcte afwikkeling
LUCAR. Tel. 045-456963.
WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Triumph
Spitfire 1500 TC Cabriolet
'77; Mercedes 500 SEC, '86;
Mercedes 230 CE '88; Mer-
cedes 190 E 2.6 aut., '86;
Mercedes 190E, '88; Jaguar
3.6 Soverein '87; BMW 520i
aut., '88, '89; BMW 316i2x
'88; Audi 80 LS, '90; Opel
Kadett Cabriolet '87; Opel
Kadett i.Bi aut., '88; Opel
Kadett 1.7 E station, '89;
Opel Omega 2.3 TD, station,
'88; Opel Senator 3.0i CD,
'86; Opel Veetra 1.6i, '90;
Ford Siërra 2.0 istation, '89;
Ford Siërra 1.8 CL, '89; Ford
Escort 1.4 Bravo, 87-88;
Ford Escort 1.4 CL station,
'89; Ford Siërra 2.0i, '90;
Golf GTi 16V, '89; VW Pas-
sat '89; VW Golf 1.3 D, '90;
Nissan 3.0i ZX T-bar, '85;
Toyota Celica 1.6 ST, '87;
Ford Fiësta 1.6 Diesel, '88;
Citroen Axel, '86; Audi 100
CD aut., '83; Volvo 440 GL,
'89; Ford Escort 1.6 D, '88.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

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

Nieuwstraat 116
tel. 215458| HOENSBROEK

Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610
Autobedrijf John KOULLEN
biedt aan: ANWB gekeurde
auto's met 12 mnd voll. ga-
rantie en autopas Mazda
MX 5 Myata 12.000km rood
nwe '91; Alfa Romeo 75 1,8
groenm. div. ace. '90; Alfa
Romeo 33 1.3 S rood '89;
Alfa Romeo 90 2.0 inj. v.
ace. wit '87; Audi 80 1.8 S d.
blauw stuurt». '90; Audi 80
2.0 E rood gekl. glas '89;
Ford Siërra Sedan Azur
blauwm. 9 mnd '91; Ford
Siërra Sedan CL 1.6
blauwm. '90; Ford Escort
1 4i CL 3-drs blauwmet. '91;
Ford Escort Bravo rood
30.000 km '89; Opel Omega
1.8 LS stuurbekr. d.blauw
'90; Opel Kadett 1.6i GL
Sedan d.rood '90; Opel Ka-
dett GSi 2.0 16V wit '89;
Lancia Thema turbo I.E
grijsm. '88; Mazda 626 1.8
LX Sedan wit '88; Mazda
323 1.3 LX goudm. 41.000
km '88; Honda Accord luxe
blauwm. nw.st. '87; Honda
Accord Aerodeck 2.0 EX
rood '86; Nissan Bluebird
hatchb. blauwmet. '88; Vol-
vo 360 GLT 2.0 inj. 5-drs
rood '88; Volvo 340 DL grijs-
met. '87; VW Golf CL 1.3
goudmet. div. ace. '88; Re-
nault 5 TL Star uitv. wit '87;
Renault 11 TL 5-drs wit z.
mooi '83; Daihatsu Charade
TS groenm. 41.000km '87;
Jeep Daihatsu Rocky Turbo
D grijs kent. 86. Station Re-
nault 21 Nevada GTX 2.2i
grijsm. '88 Diesels Merce-
des 190 D rookzilver v. ace.
'87; VW Golf turbo D Edition
Blue '90; Ford Escort 1.8 D
bravo grijsm. '89. '12 maan-
den volledige garantie (niet
ouder dan 5 jaar). *100%
financiering mog. 'inruil
auto/motor mogelijk. Auto-
bedrijf John Koullen Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop:
045-426995. Tel. werk-
plaats: 045-424268. LOCHT
17, KERKRADE.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
ESCORT 13 GL '84 bijz.
mooi, div. access. ’4.950,-,
tel. 045-424128.
SIËRRA 16 GL '84, alle ex-
tra's ’5.500,-, evt. 15 inch.
Tel. 045-424128.
Tek. FORD Fiësta 1.1, t. '82
i.z.g.st. met APK, ’2.950,-.
Tel. 045-253075.
LADA. Alle onderdelen, ook
carr. LPG-installatie, van
Lada 1200 S bwj. '87, ook in
1 koop. Tel. 045-212823.
MERCEDES 190, 1990, kl.
wit, grijze skirts, als nw. div.
extra's, km.st. 19.500. Tel.
na 14 uur 045-352013.
Nissan SUNNY SLX coupé,
'88, rood, vr.pr. ’ 14.750,-.
Tel. 046-523319.
Opel VECTRA 1.7 diesel
GLS, bwj.nov.'9o, autom.
deurvergr., alarm, achter
spoiler, kantel/schuifdak,
km.st. 60.000, nw.pr.

’ 43.000,-. pr.n.o.t.k. Tel.
045-724662
Opel ASCONA 1.6, autom.,
HB, 46.000 km., 1e eigen.,
vr.pr. ’12.500,-. Tel. 046-
-523319.
Opel KADETT GT 1600 bwj.
'85, APK 8-92, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-352608.
Te k. Opel KADETT 1.2 SC,
'85, APK '93, pr. ’6.750,-.
Beukstr. 15, Heerlen.
Opel KADETT 12-S, bwj.
'81, 3-drs. APK '93, goud-
met, i.g.st. pr. ’ 3.000,-. Tel.
04492-4442 na 19.00 uur.
Opel KADETT 1.2 S, 5-drs.,
bwj. '82, i.z.g.st. ’3.500,-.
Tel. 046-522689.
Te koop voor dame, mooie
zuinige PEUGEOT 104 GL
'78, 4-drs., HB, metallic-
groen, radio, vr.pr. ’ 1.000,-
Na tel. afspraak 046-
-745976, Geleen.
Suzuki ALTO '85, 45.000 km
verbruikt 1 op 22 als nw.
’6.000,-. 045-724417.
Te koop Talbot HORIZON
1981, prima auto, vr.pr.

’ 1.100,-. Tel. 045-710093.
KoopjelGOLF Madisson 1.6i
'90, 35.000 km rood extra's
’21.000,-.045-214712■
VW GOLF model 1.3 CL '85,
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.
Te k. VW GOLF 1600 CL,
bwj. 11-'B7, APK 11- '92,
48.000 km. 04451-1953.
Te k. VW POLO CL 1100cc,
bwj. '82, nw model ’ 3.250,-
Tel. 045-316940.
VOLVO 460 GL (juli)-'9O m.
gas en ANWB rapp. 100.000
km. In stv.nw. ’20.750,-.
Tel. 046-512138.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Seat Ibiza 1.2 Sound '91;
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat
Ibiza 1.2 XL '91; Citroen BK
14, '87; Lada 2104 Combi
1.3 '86; Ford Escort 1.6 D
'86; BMW 520 autom., '86;
Opel Kadett 1.3 S '85;
Hyundai Pony 1.5 GL '88;
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121
1.3 Cabriotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssuiti. Tel. 045-212843
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
BMW 320i, '91; BMW 318i,
'91; Omega 2.OLi, '91; Ka-
jdett GSi, 3-drs. '87; Ford
Escort 4-drs. 1.6i, '87. Inruil
en financ.. mogelijk, 1 jr. ga-
rantie. Garage Hans Buis-
man, Stenenbrug 6,
Schaesberg-Landgraaf. Tel.
045-323800.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, u belt, wij kopen!!
045-427671, ook 's avonds.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Ford Escort 16 L autom
11-85; Audi 100 cc autom.
m. '84; Ford Siërra 2.3 D
combi '83; Fiat Panda 34 '85
Opel Ascona 16S 5-drs '82;
2 x Opel Kadett 13S '82-'B3;
Volvo 240 GL dies. '84; VW
Passat 1.6 GLS m'81; Volvo
360 5-bak '84; Mazda 323
bestel gr.kente. '84; Honda
Civic '82; VW Jetta '82;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Audi 80 GLS '80; Dat-
sun Stanza 1.6 GL '82; To-
yota Corolla 1.3 DX liftback
'81; Opel Kadett 12S combi
'79; Nissan Sunny '83; BMW
2002 toering tax.rap aanw.
74; Opel Commodore Berli-
na '80; Mini 1000 '81; Opel
Ascona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
2-drs. do.blauw, bwj. '82,
nwe banden en accu. APK
4-3-93, ’3.250,-. Tel. 045-
-323178.
Ford ESCORT 1.1 model la-
ser, '85, APK, 5-bak, z. mooi

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Te k. prachtige Ford FIËSTA
'83, APK '93, vr.pr. ’ 2.750,-
Tel. 04493-2044.
Automaat Honda ACCORD
2.0 inj. EX, 60.000 km. APK
4-92, bwj. '87. Event. mr.
mog. Lampjsteriestr. 2,
Hoensbroek. "Te k. Mitsubishi GALANT
2400 GLX turbo diesel, bwj.
'82, APK 4-5-93, 120.000
km, in nw.st. ’2.900,-. Tel.
045-323178.
Te k. Opel ASCONA 16 S
aut. sunroofdak. APK 25-5-
-93, bwj. '83, roodmetal., i.z.
g.st. ’3.250,-. 045-323178.

te k. Opel KADETT 12S, m.
'83, APK 5-93, i.z.g.st.,

’ 2.950,-. Tel. 045-253075.
Opel CORSA TR 1.3 S, bwj.
'85, zeer mooi, APK mei '93,

’ 5.950,-. 045-218925.
Te k. Oepl KADETT station-
car 12 S, 5-drs, LPG, bwj.
'83, apart mooi, vr.pr.

’ 4.700,-. Tel. 045-227357.
Te k. Opel KADETT bwj. '80,
APK tot 5-93. Tel. 045-
-461996.
Te k. Toyota TERCEL 1.3
DX, nw. mod., bwj. '83,
5-drs., zilvermetal. APk '93,
1e eig. ’3.750,-. Tel. 045-
-323178.
Ford SIËRRA 16 L '85, km.
st. 85.000 1e eig. in nw.st.,
vr.pr. ’ 6.500,-. 045-273743

Motoren
Te k. HONDA 750 CC, bwj.
'78, pr. ’3.950,-. Tel.
04760-76643 b.g.g. 72036.
Te koop YAMAHA FJ 600,
bwj. '88, 23.000 mijl, i.z.g.st.
Tel. 046-331921.
Te k. HONDA Nighthawk
650 bwj. '84; Honda Shadow
VT 700 bwj. '87, tel. 045-
-229249 na 13 uur.
Te k. SUZUKI GSX-R 750,
blauw-wit, bwj. '89, met de-
vil, ’14.500,-. 04455-2321.

Aanhangwagens
Gesloten AANHANGER te
koop, alu. opbouw, afm.
1.50x1.40x1.00, pr. ’500,-.
Tel. 043-648686.

(Brom)fietsen
Te koop VESPA Ciao met
sterwielen en helm, tevens
vespa snorbrommer. Tel.
045-455685.

Bedrijfswagens
Mercedes 207D, dubbelca-
bine; Mercedes 307Dopen;
Mercedes 407 D gesloten;
Mercedes 508 D open en
meubel; Mercedes 813D
open en gesloten; Mercedes
1013 open; Mercedes
1217D meubel; VW LT3SD
open en gesloten; VW
LT4OD koeler; VW LT4SD
open. W. FEYTS AUTO's,
Vaesrade 61, Vaesrade
045-243317.

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

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 aah: 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;,

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. Korter, 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

Vakantie
Sint MAARTENSZEE. Bun-
galow, gratis zwemparadijs,
weekend-midweek en voor-
seizoen. Tel. 02246-3109.
ZEELAND, Nieuwvliet/ te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv., Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk - 2
wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,- p.
wk. -2 wkn. ’ 675,-; 20/6 t/m
4/7 ’798,-; 27/6 Vm 11/7
’898,-; 4/7 t/m 11/7 ’645,-.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.
DUITSLAND, Saarburg/
Hunsrück, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WGTV op vak.
park. 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’298,-; Mei

’ 350,- p.wk.-2 wkn. ’ 595,-
Juni ’425,-w.pk. - 2 wkn.

’ 675,-: Keijman Reizen,
08376-14121/ 14130.
ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
direkt aan meer. Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’ 285,-
-p.wk- 3 wkn. huren 2 wkn.
betalen. Keijman Reizen
08376-14121/14130.
WADDENEILANDEN Texel,
te h. 4/6-pers. stacarav. D/
WC/TV op vak.park, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.
’298,-; Mei ’325,- p.wk. -
2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 345,-
-p.wk. -2 wkn. ’598,-; 3/7
t/m 10/7 ’ 598,-; 26/6 - 10/7
’798,-; 19/6 - 3/7 ’698,-.
Keijman Reizen, 08376-
-14130/14121.

(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’ 170,-; poes

’60,-. 045-244247.
Te k. Golden RETRIEVER
pups met stamboom, HD-
vrii. 045-223305 na 13.00 u

Caravans/Kamperen

ALLES voor Uw Caravan!!!
markeringslampen - reflectors - wiellagers -

schakelaars - binnenverlichting - vastsjorbanden -
poets- en onderhoudsmiddelen - brandblussers -

anti-diefstel - alarmsystemen (tevens inbouw).

|<^P B.V.

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

Te k. 3 pers. lichtgewicht
tourcaravan merk PREDON
126, gew. 500 kg. Kachel,
ijsk., voort., bwj. '88,
’5.250,-. Tel. 045-323178.
Met voorschade HOBBY
460 Prestige deLuxe, bwj.
'89, gesch. voor opb. cam-
per, kachel, douche, semi-
w.c. ’ 3.500,-. 045-323178.

Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Te koop TOURCARAVAN
Lord Luxus, bwj. '78, als nw.
zeer luxueus. 045-352069.
Te k. 4-5 pers. tourcaravan
ADRIA 410, bwj. '83, kachel,
ijsk., voort. I.z.g.st. ’3.950,-
Tel. 045-323178.

Huwelijk,Kennismaking

ledere vrijdag, zaterdag,
zondag, maandag vanaf 21.00 u.

dansen voor iets ouder publiek va. 25 jaar.
Zondag en maandag 10 consumptiebonnen ’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

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.

Campers
Te koop 4-5-pers. CAMPER
Opel Blitz, voll. ingericht, t.e.
a.b. Tel. 043-638094. >

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.
Gezocht: TOETSENIST of
Sax, Ifst. met zang voor
goedl. trio. Tel. 046-746717.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen, 04459-1638

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& 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.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkradei
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.

Ontstoppen AFVOER? en
ontkalken sanitair? Tel. 043-
-612509. Geen succes, geen
kosten. 'SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uil-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS (veel keus) ook antiek
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Wegens omstandigh. pracht
eiken BANKSTEL met rund-
lederen kuipkussens 1 jr oud
koopje ’3.150,- (nw.pr.

’ 5.800,-) 045-715619.
Te koop antieke KAST, eet-
hoek en dressoir Henri
Deux. Tel. 045-458806.

Kapper/Cosm.

Uw haar
terug!

Gespecialiseerde korte
partic. behandeling.

Levenslange garantie.

The NOBEL CLINIC Londen
Toonaangevend in Europa.
01828-17441 ook 's avonds
P.b. 187, 2740 AD, W'veen.

25/5 Consult op afspraak
Te EINDHOVEN

%ÊÊ<<Proficm i_M__________S i
Proficiat
Rene I

Meerssen was tflfl
sec you I

same time, sameß
Hub. ■

Nicolep
hartelijk gefeliciteflj^
het bemachtigen *23ste venaard*

Je vrienden^
Hartelijk gefelici»

met je 80ste verja2

Mathieu-

_É_r_.

____- _____ ___r\

Je vrouw, kinderef1
kleinkinderen- J*

1.
-in

Computers a 0
cv,
'aa

**i nif : /f!

i?80386DX-40MHZ, 64k8 cache f
4MB RAM, Mini Tower behuizing f!
105 MB harddisk, IDE-AT 16ms F 1

3V2" 1.44 MB diskdrive }*
2x serieel, 1x parallel, 1x game ut

VGA kaart Trident 1 Mb videogeheugen
VGA kleurenmonitor 1024*768 fc

keyboard en muis O;

’ 3.649,- h
GRATIS ALLEEN DEZE WEEK: professionele burea ït

met hoge rug, t.w.v. ’ 450,-. ia,
Alle prijzen excl. 181/2 % BTW h
Leufkens-Dubois
Kantoorinrichters tl

Sittarderweg 58A, Heerlen. 045-726444.^ M

Ricoh Laserfax 3000L, de bestj
een nieuwe generatiefaxen op NORMAAL PAP'S
nummergeheugen - automatische snijder - faxse*L

scantijd 4.5 sec. - verzendslot - versch. afzenden^
en nog veel andere mogelijkheden... alleen M'|

Leufkens-Dubois
Kantoorinrichters

Sittarderweg 58A, Heerlen. 045-726444. ,
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
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te koop oud café VOET-
BALSPEL met muntinworp,
merk Joker, vr.pr. ’500,-.
Tel. 045-210942.

Huish. artikelen
USK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595

—^Zonnebank/-h^
10 of 12 lamps ZONTh,
MELVERHUUR (me'
van koop). Supe" t
snelbruinlampen e^.,
drukveerstatief. E' 1 C
Tel. 04749-4695.
Te k. 24-lamps Ql*
ZONNECOMBINATIt-
-045-259470. J

Verzameling^
Te koop org. stfj
POPPEN van 10 t/m Sf
leger dinky toys. Te1!
210942. /,

Kunst en Ants— ———>—'Engelse miniatuur
TAARNKLOK. Tel-
-477453. _^

Piccolo's in het Lil**
Dagblad zijn groot "J
SULTAAT! Bel: 045^1

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina

mjjji Provincie
Spi Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming Li%
m 156/20-92burg 1989. Kennisgeving van een aanvrö"

om ontheffing.

Aanvraag van: „.
Frans Beiten Transport 8.V., Galjoenweg b°,.
70 te Maastricht d.d. 13 april 1992 om ontt*,
fing voor het hebben van een transportbed"
annex herstelinrichting op het adres Galjoen
weg 68-70 te Maastricht (Bv 3869).

Tervisielegging.
De aanvraag ligt ter inzagevanaf 12 mei 1*
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens o 0
werkuren; b. ten gemeentehuizevan Maas-J
tricht tijdens de werkuren en daarbuiten op?
aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden tot rw
einde van de termijn waarbinnen beroep kaL
worden ingesteld tegen de beschikking op °^aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een- ■
ieder tot 12 juni 1992 schriftelijk worden in9V
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus S'VJI
6202 MA Maastricht. Degene die daarom i°rm
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 5 jun' 1
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding. tfDegene die bezwaar maakt kan verzoeken
persoonlijke gegevens niet bekend te mak» 'K

Limburgs Dagblad



Gelekaarten
L 0 intig minuten was de toon
Bart Wedstrijd al gezet. Vijf gele
jtyj ên en een afgekeurde treffer

t^okk e had Broeders omver ge-
it*Pgpifn^ waren net resultaat van de'i^Pte spanning binnen de üj-
j#*en Venoord, dat van oudsher al
,ttan . Problemen heeft een tegen-
viel onêegeneerd uit de wed-
3laa. te schoppen, zag zich ge-

V6e
,s' tegenover een overgemoti-

er, ,a Roda JC. Het fysieke geweld
,'oo e^ aantal openlijke aanslagen
-toe de ogen van de bijna 50.000

'&tw Uwers waren zelfs door een
J n ro* a*s scheidsrechter Mario

Ende niet in de hand te

Fouten
Cl moment dat rood voor een

van de actievoerders dreigde, be-
zonnen de meesten zich toch op het
wezenlijke van het spelletje. Vanaf
dat moment bleek dat Feyenoord
inderdaad die klasse beter was, als
tevoren in Kerkraadse kringen was
bevreesd. Roda JC, dat de laatste
competitieweken sterk afbouwde,
kon in deKuip geen moment de ge-
rafelde eindjes aan elkaar knopen.
Was de sterk wordende druk nog
wel te verhapstukken, toen daar
nog een serie persoonlijke fouten
bijkwamen, werd op de Coolsingel
alles voor het feest in gereedheid
gebracht.

Henryk Bolesta leidde de teloor-
gang in. De Poolse ex-Feyenoorder
twijfelde bij een hoekschop en liet
John de Wolf een niet te missen
mogelijkheid, de vertwijfelde af-
weerpoging van Michel Broeders
ten spijt. Max Huiberts stond aan
de basis van de volgende catastrofa-
le blunder. Zijn balverlies zette
Roda op het verkeerde been en Tau-
ment kon in alle rust een hoek uit-
zoeken.

" John de Wolf heeft 1-0 gescoord voor Feyenoord en daarmee het debacle van Roda JC ingeluid. Henk Fraser komt toelopen
om hem tefeliciteren. Foto: dries linssen

Vernielingen
inRotterdam

Va^T?ERDAM - Na afloop
Bir,s bekerfinale en de huldi-
°P h an de Feyenoora-sPelers
gel j stadhuis aan de Coolsin-
<iale otterdam trokken van-
gen, rf

Cen s P°or van vernielin-
stari J?0T net cen,rum van deb^ 1-°P de Coolsingel, de Lijn-
der, ei? »n de Hoogstraat wer-
t)e winkelruiten ingeslagen,
ai err»ielers hadden het voor-sernunt op sportzaken.
1 ———^^^^star j <.en van het ireek^el
en , Vervoer werden bekogeld

7*sc.hadigd- Ook bussen
Beldp°eristen moesten net ont"der, maar de bussen wer-
p"iitiontaet door de bereder.

arrest",8 de Politie, die vijftien
UitsrWes vernchtte, waren de
°Ver^ gen te wijten aan het
looDT lg drankgebruik na af-
singe

Van de finale. Op de Cool-
oierkr nd een aantal open
Vonde nen ' die grif afname

Taument
Gaston Taument was een van die
ongrijpbare factoren gistermiddag.
Mark Luypers, voor René Trost in
de ploeg opgesteld, had geen greep
op zijn tegenstander. Het derde
Feyenoord-doelpunt onderstreepte
dat nog eens ten overvloede. Tau-
ment flitste langs de Roda-verdedi-
ger en gaf JosefKiprich een niet te
missen voorzet. De Rotterdammers
konden het rustig aan gaan doen,
want de beker was in veilige haven.

Roda JC had de wil niet kunnen
omzetten in vermogen. De machine,
die het hele seizoen stroef had ge-
draaid, pruttelde in de Kuip verder.
De enige energie die vrijkwam
werd, omgezet in fysieke agressie.
En op dat punt is Feyenoord ook al
een stuk verder. Tot het laatste mo-
ment heeft Roda de hoop in leven
weten te houden. Hoop op de
KNVB-beker en Europees voetbal.
Roda verdiende beide niet in het

seizoen 91/92. In de Kuip werd dat
nogmaals bevestigd.

Le Havre wil
Boerebach

ROTTERDAM - Michel Boerebach
mag zich verheugen in de belang-
stelling van Le Havre. De Franse
eredivisieclub zou bereid zijn zes
ton voor de middenveldervan Roda
JC te betalen. De Kerkraadse club
wil echter vooralsnog een miljoen
gulden voor Boerebach ontvangen.
Le Havre eindigde dit seizoen in de
subtop van de nationale competitie
en greep maar net naast Europees
voetbal.

sport

Wanhopig Roda JC compleet weggespeeld door Feyenoord

Anticlimax in Kuip
DOOR FRED SOCHACKI

BEERDAM - Het hoogte-
|nl eindigde in deceptie.
Pd-a JC had alles op dat ene

I*1 gezet. De klapper, dieeen
rst seizoen moest oppoet-
R. Die klapper werd een fer-
T tegenslag. Met 3-0 kreeg
tn _<

e oren gewassen
«T* Feyenoord. Een pak slaag
n.^arvan de nawerking in de

huishouding op
J^heide lang voelbaar zalP- Een nederlaag, in die-^°gte ook verdiend, die het
l °lg is van de terugval
(«armee de formatie van. rie Koster al weken te kam-JJ heeft. In de Kuip kon het
r r niet meer om en ging Ro-
rJC kopje onder. Weg beker,f S illusies. Voor Koster en
r ftoda-leiding het moment,
o arup bedacht moet wordenj5 vaarwater opge-
P "t kan worden. Terug naar
.'Uithuilen en opnieuw be-
/Jnen. En de pretenties af-
ritten op de harde les die

Jaar geleerd is.
ji

felle wedstrijd," had Adrie
Po et eerste half uur gezien.
Wh

11 Was er voor ons n°6 geen
"i „^e aan de lucht. Die fysieke in-
jdft°°rt bij zon bekerfinale. Daar
foh!* niet zon moeite mee." Meer
Oom en hadKoster met deFeye-
-6r d"Produktie. Hij probeerde de
fg; °°nlijke fouten, die eraan voor-
Urn en' te camoufleren- "De doel-

flor* velen °P een ongelukkig
L^ent. Vooral die tweede treffer
rU*; v°or rust. Dat was de genade-
rjP- Je hoopt nog- wel op een snelle
ten Vgoal na de rust ' maar toen die
(esn ü"g uitbleef. was net duel

Feyenoord-Roda JC 3-0 - 27. De Wolf
1-0, 43. Taument 2-0, 51. Kiprich 3-0.
Scheidsrechter: Van der Ende. Toe-
schouwers: 48.000. Gele kaart: Wit-
schge, Fraser, Bosz (Feyenoord),
Boerebach, Verhagen, Senden (Roda
JC).
Feyenoord: De Goey, Scholten, De
Wolf (81. Troost), Metgod, Heus, Bosz,
Fraser, Witschge (76. Sabau), Tau-
ment, Kiprich, Blinker.
Roda JC: Bolesta, Senden, Verhagen,
Hanssen, Luypers, Broeders, Boere-
bach, Ter Avest, Hofman, Arnold (46.
Jansen), Huiberts.

Voornemens
Vanaf half drie begon de tot misluk-
ken gedoemde expeditie. Kansloos
vooral ook omdat Feyenoord zich
niet liet verleiden tot avontuur.
Slechts een enkeling, Michel Broe-
ders en invaller Stefan Jansen, wist
zijn niveau te halen. De rest kwam

niet verder dan goede voornemens.
Te weinig om Feyenoord van zijn
stuk te brengen. De ploeg van Wim
Jansen werd gevierd. Rotterdam
ging uit zijn bol. Twee jaar geleden
moest de formatie nog op de vlucht
voor de eigen aanhang. De trainer
van toen heeft de overwinning la-
chend gadegeslagen. Pim Verbeek
weet zich in zijn nieuwe werkgever
FC Groningen verzekerd van Euro-
pees voetbal... dankzij Feyenoord.

Bert Verhagen: 'Roda
vormde geen eenheid'

DOOR IVO OP DEN CAMP

ROTTERDAM - Woorden schoten
te kort om de algehele malaise van
Roda JC in de eindstrijd van de
KNVB-beker kracht bij te zetten.
Neen, dan Mario Been. De door de
Kerkraadse club afgelopen seizoen
aan Heerenveen verhuurde midden-
velder stond zonder woorden te
bezigen model voor het Roda JC-
gevoel, zoals dat de laatste weken
bij de spelers leeft. Met een Feye-
noord-sjaal (!) om zijn hals genoot
de Rotterdammer, toch nog altijd
eigendom van Roda JC, in de cata-
comben van de Kuip van de beker-
triomf van zijn stadgenoten. Be-
trokkenheid bij het wel en wee van
Roda JC was ver te zoeken. Zoals,
gezien de prestaties op het veld, wel
bij meerdere spelers.

Mario Been schaamde zich geens-
zins voor de genante manier waarop
hij zijn liefde voor Feyenoord, en
vooral zijn haat jegensRoda JC, ten
toon spreidde. „Wat wil die club
toch?" gooide hij nog wat zout in de
wonden. „Ik ben officieel nog eigen-
dom van Roda JC, maar ze zien me
daar echt nooit meer terug. Het is
een puinhoop bij dieclub. Dat zie je
nu ook weer aan de manier waarop
ze een aantal spelers willen afdan-
ken." Dat bij Roda JC nu eenmaal
de bomen niet meer tot in de hemel

groeien, interesseert hem niet. „Dan
moeten ze ook niet zo hoog van de
toren blazen."

Elftal
Het elftal dat gisteren in de kolken-
de Kuip kopje onder ging, was het
na afloop over één zaak roerend
eens. „Je voelde absoluut niet dat er
een elftal in het veld stond dat alles
voor elkaar over heeft," drukte Bert
Verhagen, die zich mocht verheu-
gen in spionerende blikken van
Bayer Leverkusen, het namens zijn
collega's uit. „En dat terwijl we wis-
ten dat we als een hechte eenheid
moesten opereren. We waren echter
geen team. Als je tegen Feyenoord
niet als blok speelt, kun je het ver-
geten. Dat hebben we dan ook ge-
zien."

Over zijn eigen prestatie wilde Ver-
hagen niet veel kwijt. „Ik had me
graag in de kijker gespeeld, maar
daar leende de wedstrijd zich niet
voor. Er kwamen niet echt veel bal-
len in de richting van het centrum
van onze verdediging. Daardoor
heb ik te weinig mijn onverzettelijk-
heid kunnen tonen."

Op het moment dat hij dat wel kon,
moest Bert Verhagen zich noodge-
dwongen inhouden. Kort voor rust
stormde Gaston Taument in de
diepte richting Roda-doel om ver-
volgens Feyenoords tweede treffer

aan te tekenen en het doodvonnis
over Roda JC uit te spreken. „Ik
moest voorzichtig zijn omdat ik al
een gele kaart op zak had. Als dat
niet het geval was, had ik Taument
heus wel een zwieper gegeven."

Realiteit
Gerry Senden, na een slepende
blessure weer van de partij, was een
van de weinige positieve uitschie-
ters aan Roda JC-zrjde. De magere
vleugelverdediger hield zijn oppo-
nent Regi Blinker aardig in be-
dwang. „Maar daar schiet ik weinig
mee op," zag de 20-jarige de realiteit
snel onder ogen. „We hebben im-
mers met zijn allen deze wedstrijd
verloren." Uitgerekend de jongste
basisspeler van Roda JC leek nau-
welijks last van zenuwen te hebben
in de vijandige entourage. „Waarom
zou ik me druk maken?" aldus Sen-
den. „Ik probeerde net als andere
keren gewoon mijn uiterste best te
doen. En dat is in elk geval aardig
gelukt."

Kessler mogelijk
naar Schalke

GELSENKIRCHEN - George Kes-
sler lijkt na zijn vertrek bij Fortuna
Sittard snel een nieuwe werkgever
te hebben gevonden. De in Duits-
land wonende oefenmeester wordt,
naar verluidt, volgend seizoen tech-
nisch directeur bij Schalke'o4. De
club diezich zaterdag praktisch ver-
zekerde van verlenging van het ver-
blijf in de Bundesliga, zette enkele
weken geleden trainer Alexander
Ristic aan de kant. De Joegoslaaf
werd opgevolgd door amateurtrai-
ner en oud-international Klaus Fi-
scher, die volgend seizoen aanblijft
als trainer.

Beslissingsduel
Meerssen-Halsteren
HEERLEN - Meerssen en Halsteren
maakten in de laatste competitie-
ronde van de hoofdklasse C geen
fout. Beide teams wonnen hun wed-
strijd. Dat betekent dat het duo een
beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap moet spelen. Dit duel
vindt komende donderdag plaats
op het terrein van Geldrop. Aan-
vang 19.00 uur.

Judogoud
PARIJS - Angelique Seriese heeft
Nederland tijdens de Europese ju-
dokampioenschappen in Parijs de
enige gouden medaille bezorgd. De
Zevenbergse, die al driekeer eerder
Europees kampioene was, won in
de finale van de open klasse in iets
meer dan een minuut van de Roe-
meense Richter.

Bommelding bij
handbalduel

GELEEN - Kort voor het begin
van de handbalwedstrijd tussen de
herenploegenvan'V&L en E&O, za-
terdagavond in sportcomplex Gla-
nerbrook, kwam bij de gemeente-
politie van Geleen een bommelding
binnen. Onderzoek wees uit, dat er
sprake was van vals alarm, waarna
werd besloten de wedstrijd te laten
doorgaan. Vlug en Lenig won met
23-22.

opstelling

Afrekening
Voor Roda JC is het seizoen voor-
bij. De Europese ambities kun-
nen in de ijskast. Na het beker-
echec kan de eindafrekening van
het seizoen worden opgemaakt.
De etalage kan weer ontruimd
worden. Wat de basis had moeten
worden voor de toekomst van Ro-
da JC, werd een regelrechte af-gang, sportief en qua financieel
perspectief. Ondanks de netto-
winst van zon half miljoen gul-
den.

Een op zijn vriendelijkst gezegd
zeer matig seizoen werd gisteren
op een dito wijze afgesloten. Het
elftal van trainer Koster had in
één klap alles goed kunnen ma-
ken door deKNVB-beker te win-
nen. Maar eerlijk is eerlijk, de
Kerkradenaren hebben geen se-
conde ook maar een schijn van
een kans gehad. Waarmee het
oordeel geveld kan worden: het
seizoen van Roda JC kan met
recht als mislukt worden geken-
schetst. Tenslotte wordt topsport
alleen beoordeeld op de keiharde
resultaten. Geen Europees voet-
bal via de reguliere competitie,
geen Europees voetbal via de
KNVB-beker en doorgaans zeer
onaantrekkelijk voetbal op Kaal-
heide. Tel uit jewinst.

Bijkomende narigheid in de
Kuip was het feit dat de spelers
die zich in de etalage met onge-
veer 50.000 toeschouwers hadden
willen manifesteren, daar geen
moment in slaagden. Boerebach
en Hofman en ook Verhagen had-
den hun visitekaartje willen af-
geven om maar zo snel mogelijk
verkocht te worden. Ze zijn te
duur voor de inkrimpende huis-
houding van Roda JC en mede
daardoor voelen ze zich niet lan-
ger thuis in Limburg. Ze kwa-
men niet verder dan een uiterst
povere voorstelling.

De bekerfinale was voor Roda JC
een ramp. Vanaf het eerste mo-
ment kon de Kerkraadse forma-tie geen ogenblik overtuigen cd
vroegen de meeste objectieve toe-
schouwers zich af hoe de ploeg in
de finale was gekomen. Omdat
de ambiance in het Feyenoords-
tadion er een was om de vingers
bij afte likken, zal niemand zich
hebben verveeld. Dat kwam ech-
ter niet door de inbreng van
Roda JC. In een bij vlagen on-
aanvaardbaar harde wedstrijd-
opening was het wachten op de
openingsgoal. Van Feyenoord
wel te verstaan. Daarna was het
boek voor de ploeg van Koster al
dicht voor het goed en wel ge-
opend was.

Jammer, maar er zat voor de
ploeg gewoon niet meer in. Alle
opgeklopte verwachtingen ten
spijt. Als je als ploeg al weken
beroerd speelt, kunnen de indivi-
duele spelers zich misschien nog
wel één keer opladen tot het ui-
terste. Je zet daar echter geen
goedlopende ploeg mee op het
veld. Hanssen ging weer eens
voorop in de strijd. Verhagen
volgde en bijvoorbeeld Senden
deed wat hij kon, maar jongens
als Luypers, Ter Avest en Hui-
berts zakten op meer of mindere
wijze totaal door het ijs.

Sportief gezienrampzalig. Even-
wel erger was hetfeit dat Boere-
bach, Hofman en in mindere
mate Verhagen ook niet konden
overtuigen. Voor hen is het ko-
mend jaar geen plaats meer op
Kaalheide. Tenminste niet als ze
hetzelfde willen blijven verdie-
nen als de afgelopen jaren. Juist
zij hadden de ploeg moeten dra-
gen gisteren, maar waren daar
niet toe in staat. Fataal voor de
ploeg, voor zichzelf en vooral
voor de club. Volgens directeur
Kuijer moet er nu niet langer
omgekeken worden naar het af-
gelopen seizoen. Er moet, volgens
hem, gebouwd gaan worden aan
een nieuw elftal. Prachtig alle-
maal, maar met deze spelers is
het afgelopen jaar al niet gelukt
Europees voetbal te halen. Als
Roda JC met de 'dure jongens',
die over een heel seizoen geno-
men de kar moeten trekken, hier-
toe al niet in staat is gebleken,
zal het met alleen de goedkopere
jongeren al helemaal moeilijk
worden.

Roda JC is met het verliezen van
de bekerfinale een nieuw tijd-
perk ingetreden. Een tijdperk
zonder internationaal voetbal en
zonder het spektakel dat vóór het
afgelopen seizoen nog wel eens
op Kaalheide te bewonderen
was. Een ticket voor Europees
voetbal had wellicht een finan-ciële basis kunnen leggen voor
nieuwe succesjes. Zonder die bui-
tenlandse hoogtepunten zal het
geld helemaal ontbreken en moet
men zich in Kerkrade in de di-
recte toekomst vermoedelijk te-
vreden stellen met een een nieu-
we grijze muis in de voetbalwe-
reld.

Bert eroothand

Bekerfinale
Feyenoord-Roda JC
Zie verder pagina's 12en 13

Fotoreportage pagina 20
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scorebord

nacompetitie
Groep A

GA Eagles-Heracles 1-1

NAC 110 0 2 1-0
GA Eagles 10 10 11-1
Hefacles 2 0 1111-2

s
Greep B

BVV Den Bosch-Eindhoven 0-0

BW Den Bosch 2 110 3 2-0
Eindhoven 2 110 3 2-0
Excelsior 2 0 0 2 0 0-4

scoreverloop

BW Den Bosch-Eindhoven 0-0 - Scheids-
rechter: Jol. Toeschouwers: 4100. Gele
kaart: Goossens, Nijhuis (beiden Den
Bosch) en Borrenbergs (Eindhoven).

GA Eagles-Heracles 1-1 - 65. Steinmann
0-1, 82. Knippenberg 1-1. Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 6000. Gele kaart:
Ensink (GA Eagles), Steinmann en Waslan-
der (Heracles).

buitenland
DUITSLAND

Vfß Stuttgart-Wattenscheid 1-1
Bochum-Dynamo Dresden 1-0
FCKöln-Schalke 3-0
Kaiserslautern-Düsseldorf 2-0
HSV-Hansa Rostock 1-0
Eintracht Frankfurt-Bremen 2-2
FC Nürnberg-Karlsruher SC 1-2
Dortmund-Bayer Leverkusen 3-1
Mönchengladbach-Stuttgarter Kickers 2-1
Bayern München-Duisburg 4-2

Stand na 37 wedstrijden: Eintracht Frank-
fort 50, Vfß Stuttgart 50, Borussia Dort-
mund 50, Kaïserslautern 44, FC Köln 43,
Leverkusen 43, Nürnberg 41,Karlsruher SC
39, Werder Bremen 38, Bayem München 36,
Hamburger SV 34, Borussia Mönchenglad-
bach 34, Bochum 33. Dynamo Dresden 33,
Schalke 32, Wattenscheid 30, Duisburg 30,
Stuttgarter Kickers 29, rjansa Rostock, 29
Fortuna Düsseldorf 22.

ITALIË

Cagliari-Bari 0-0
Foggia-Lazio Roma 2-1
Inter-Cremonese 0-2
Napoli-AC Milan 1-1
Parma-Juventus 0-0
Roma-Ascoli 1-0
Sampdoria-Fiorentina 2-0
Verona-Atalanta 1-3
Torino-Genua 4-0

Stand na 32 wedstrijden: AC Milan 52, Ju-
ventus 46, Napoli 40, Torino 39, AS Roma
36, Parma 35, Sampdoria 35, Inter 34, Fog-
gia.33, Atalanta 33, Lazio Roma 32, Fiorenti-
na 29, Genua 29. Cagliari 28, Bari 22, Verona
20,Cremonese 19, Ascoli 14.

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

Stand na 34 wedstrijden: Real Madrid
34-49, AUetico Madrid 34-48, Barcelona
34-47, Valencia 34-42, Real Sociedad 34-42,
Albacete 34-38. Real Zaragoza 34-37.

BELGIË

Standard Luik-Anderlecht 1-2
AA Gent-Kortrijk 2-2
KV Mechelen-Lierse SK 0-0
Charleroi-Club Brugge 1-2
Beveren-Ekeren 4-1
FC Antwerp-Genk 0-0
Cercle Brugge-Aalst 1-3
$WDM-ClubLuik 0-1
Waregem-Lokeren 1-0

Stand na 32 wedstrijden: Club Brugge 50,
jknderlecht 49, Standard Luik 43, KV Me-
chelen 41, FC Antwerp 37, AA Gent 37,
{.ierse SK 35, Ekeren 34, Cercle Brugge 33,
Waregem 29, RWDM 27, Beveren 27, Club
Luik 27, Lokeren 26, Charleroi 24, Genk 22,
Kortrijk 20, Aalst 15.

sportprijsvragen
Lotto 19. Winnende getallen:
2-16-17-23-24-39. Reservegetal 31.
Cijferspel 19. Winnend getal 049831.
Toto 19. Winnende kolom:
_-l 1-1-1-3-2-1-1-1-3-3.
Belgische lotto. Winnende getallen:
9-12-31-32-34-37. Reservegetal 20. Joker-
nummer 2639612.
Duitse lotto. Winnende getallen:
9-11-14-31-43-49. Reservegetal: 23. Spiel 77:
4950561.

sport

Kerkrade gaat weer snel over tot orde van de dag

'Wat heeft KVC Oranje gemaakt?
DOOR BENTI BANACH

KERKRADE - Tik...tik. Tik...
.tik,.tik. Een bejaarde Kerkra-
denaar priemt de stalen punt
van zijn Tiroler wandelstok
onregelmatig in de natte
straatkeien van de Markt. Het
geluid weerkaatst tegen de
puien van het verlaten cen-
trum van Kerkrade. Dr Joep
blikt mistroostig de druilregen
in. Het is drie uur geleden dat
John Metgod in de Kuip de
KNVB-beker in de lucht stak.
De Coolsingel swingt, maar
drMaat zwijgt.

Café Herpers is gevuld. De zaal is
besproken door blije communican-
tjes en hun familie. De uitbater
vond het goed op deze dag. Een
vooruitziende of realiteitszin? De
andere kroegen maken zich opvoor
de naderende Kuipgangers. Het
monumentale stadhuis is donker,
het draaiboek voor de ontvangst
van de bekerwinnaar blijft toe dit
jaar.

Om kwart over acht wordt de stilte
doorbroken. De eerste supporters-
bus arriveert in Kerkrade-centrum.
De touringcar draait in de kring,
stopt voor café Puccini en spuwt de
eerste schare uit. Een enkeling stapt
naar binnen, de meerderheid zet de
kraag van de regenjas op en ver-
dwijnt binnen tien tellen in de lege
winkelstraten. Twee geel-zwarten
steken af bij de grauwe massa. Ste-
vig gebalde vuisten gaan omhoog
en de goed gesmeerdekelen van het
jeugdige duo krassen 'Rodaaaa-
Rodaaa' en 'Wie werd in de Kuip
vermoord? Feyenoord-Feyenoord'.
Niemand maalt erom. De twee trou-
we fans zwalken weg door de
Hoofdstraat. Het geluid sterft af in
de dunne druppels. 'Wie werd in de
Kuip vermoord? le-eh-...kui-eh-
oord....eie-oord-ei-oo'.

Op Kaalheide is het niet anders.
Supporters staan te wachten op va-
ders met warme auto's. De Roda-
sjaals hangen op vijf voor half ze-
ven. Op de haren die onder de onaf-
scheidelijke petjes uitsteken vor-
men zich dikke druppels. De nota-
belen van de stad arriveren even
later. De vele langeregenjassen voe-
ren rustige gesprekken om vervol-

gens hun tred te versnellen naar een
dak boven hun hoofd.

Op de Markt heeft de laatste tou-
ringcar gekeerd. ledereen is terug.
Wie niet meteen huiswaarts keert,
gaat; Puccini binnen. Ergens op een
tafel staan twaalf flessen Krimsekt:
Russische champagne met een
Duits-Cyrillisch etiket. Twee fles-
sen zijn geopend, de andere staan
nog onaangeroerd in de folie. „Ja,
waarschijnlijk waren de spelers hier
naai- toe gekomen, als Roda gewon-
nen had", zegt een werknemer. Als.

Het grand café begint vol te lopen.

De bittere pil wordt weggespoeld
met bier en er ontstaat zowaar een
gezellige sfeer. 'Hand in hand, ka-
meraden, hand in hand, voor Fij-
noord één', joelt iemand. Een ver-
dwaalde? Even later verraadt hij
zijn afkomst: „Zeg, wat hebben
KVC Oranje en Waubach eigenlijk
gemaakt?", vraagt hij. Het zingen
gaat verder. Simpele en pakkende
kreten, waarop voetbalsupporters
een patent hebben, schallen door
Puccini. Zo ook de nieuwe kraker
uit Rotterdam: „Eén ding is zeker,
Feyenoord wint de beker." Kerkra-
de kent duidelijk waardige verlie-
zers.

De Roda-sjaals nemen de kwart-
over-negenstand in. Hoog boven de
hoofden zwaaien verliezende sup-
porters hun kleinood. De stimmung
is jut.Foto's worden genomen. Nie-
mand heeft het meer over de wed-
strijd-die-eigenlijk-geen-finale-was.
Een deur verder in A Jenne Sjlaag-
boom is het rustiger, net als in café
Goebbels. Zetbaas Werner van dr
Sjlaagboom is voorbereid. „Ik heb
één tank bier extra besteld. Het be-
stuur had mij donderdag gebeld,
dat ze om acht uur op het gemeen-
tehuis werden ontvangen en om
half tien hier zouden komen." Maar
hy vindt het prima zo en dat extra

bier bederft niet.

Puccini swingt inmiddels net zo he-
vig als de Coolsingel. Blije gezich-
ten en dorstige kelen vullen de tent.
De indrukwekkende sfeer van de
Nederlandse cupfinal leeft nog bij
enkele bezoekers, de uitslag is al
lang vergeten. Uit de ' speakers
wordt de ene na de andere ever-
green geworpen. Een klein stukje
Kerkrade viert feest.
De Markt ligt er nog even mistroos-
tig bij en dr Joep heeft zijn ogen
gesloten. Nog even en heel Kerkra-
de gaat weer over tot de orde van de
dag.

" Jeugdigesupporters, wachtend aan het thuisfront. Foto: frans rade

Auto met
jeugdspelers
tegen boom

HOENSBROEK - Een auto
met jeugdspelers van de
voetbalclub Mariarade, die
zaterdag op weg was naar
een toernooi van KEV, bot-
ste op de hoek Hommerter-
weg/Randweg te Hoens-
broek tegen een boom. De
chauffeur en de drie inzit-
tenden moesten uit de auto,
die total loss raakte, worden
bevrijd en met deels ernsti-
ge verwondingen naar het
ziekenhuis worden ge-
bracht.
Twee inzittenden liepen ge-
kneusde ribben op, terwijl
een derde nog ter observatie
in het ziekenhuis verblijft
met knie- en heupletsel. De
chauffeur van de wagen,
een jeugdleidervan Maria-
rade, reed eerst tegen een
vluchtheuvel. Daardoor ver-
loor hij de macht over het
stuur, waarna de auto tegen
de boom belandde.

Liverpool kaapt Cup
LONDEN - De klasse en routi-
ne van Liverpool waren in een
uitverkocht Wembley te veel
voor tweede-divisieclub Sunder-
lóind. Door een magnifieke tref-
fer van Michael Thomas en een
koel doelpunt van lan Rush ze-
gevierden de Reds met 2-0. Li-
verpool kwam daarmee voor de
derde maal in zeven jaar in het
bezit van de FA Cup.
Sunderland wekte de eerste drie
kwartier de indruk met opportu-
nistisch spel in staat te zijn Li-
verpool te verrassen. In het
tweede bedrijf echter heerste het
team van manager Graeme Sou-
ness. De rust was nog geen twee
minuten voorbij, toen Thomas
een doorloopbal van McMana-
man opving en de bal in de verre
hoek mikte.
Het tweede doelpunt, dat een
einde maakte aan de droom van
Sunderland om voor de tweede
maal (sinds 1973) als tweede divi-
sieclub de FA Cup in te palmen,
werd ingeleid dooreen klassieke
Liverpool-combinatie. Dean
Saunders trok de verdediging
van Sunderland uit elkaar. Zijn
pass bereikte Thomas. Deze
werd onderuitgehaald, maar tik-
te tijdens het vallen de bal naar
Rush, die beheerst inschoot.

" Dean Saunders (links)
van Liverpool is zijn oppo-
nent van Sunderland te
vlug af. Foto: AP

Bundesliga
De voornaamste beslissing in de
Bundesliga valt op de laatste wed-
strijddag. Eintracht Frankfurt, Vfß
Stuttgart en Borussia Dortmund
voeren na de zevenendertigste
speeldag de ranglijst aan. Dankzij
een beter doelsaldo is Eintracht
(plus 36) eerste. Stuttgart kan bogen
op plus 29; Borussia, plus 18,zal het
op grondvan het saldoniet redden.

Borussia achterhaalde de twee kop-
lopers in punten door een overwin-
ning van 3-1 op Bayer Leverkusen.
Daarmee was Borussia zaterdag de
grote winnaar. Op de laatste dag
spelen de drie giganten een uitwed-
strijd. Eintracht gaat op bezoek bij
Hansa Rostock, Stuttgart treft
Bayer Leverkusen en Borussia
speelt in Duisburg.

In eigen stadion stond Eintracht
een gelijkspel toe aan de Europese
bekerwinnaar Werder Bremen. Stijf
van de zenuwen kwam Stuttgart te-
gen het laag geplaatste Watten-

scheid evenmin verder dan een
puntendeling.

Voor ruim 50.120 toeschouwers in
het Westfalenstadion profiteerde
Borussia Dortmund. Chapuisat,
Reinhardt en Povlsen scoorden
voor de thuisclub. De tegentreffer
kwam op naam van Jorginho.

Eintracht mocht acht minuten voor
tijd Yeboah danken voor de gelijk-
maker. Möller had de thuisclub op
voorsprong gezet, waarna Rufer en
Allofs de wedstrijd ten gunste van
Werder keerden. De Ghanees Ye-
boah bracht op aangeven van An-
dersen redding. Bremen, dat toch
de bekerfinale tegen AS Monaco in
de benen had, domineerde. Ein-
tracht bevestigde zijn reputatie als
counterploeg.

Agu twee jaar
bij FC Luik

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/LUIK - De'
geriaanse doelman Alloy '.
speelt de komende twee jaaf
FC Luik, de nieuwe club 'kersvers trainer Eric Gerets1
MW-keeper die de Geusselt'
ruilt voor Rocourt in Luik teW
de zaterdag het contract met'
nieuwe werkgever. Daarna i*
de Agu af naar Lagos, de ho*
stad van zijn geboorteland N<
ria. Met de transfer van
keeper is een bedrag van zes'gemoeid.

Arrestatie
na voetbalramp
BASTIA - Bij. het onderZT
naar de schuldvraag bij de rSj
in het voetbalstadion van BaT
op Corsica is een eerste arrer
tic verricht. Op last van de }V^a
tionele autoriteiten werd ï
technisch directeur van de fijj,
Sud Tribune, Jean-Marie *mond, in hechtenis genorjn
Hij hield toezicht op de bC.
van de noodtribune, die vo'
week dinsdag enkele mint*
voor het begin van de bekerw
strjjd Bastia-Olympique Mar»
le in elkaar stortte. Bij die r» I
kwamen dertien mensen om
leven. Het dodental liep gist*
op. In het ziekenhuis in B$
overleden twee mannen, .
dinsdag met levensgevaar^
verwondingen in het zieken»!
waren opgenomen.

Boimond is aangeklaagd weM
dood door schuld. VolgensJ
commissie van onderzoek T
de tribune uit twee verschillell
metaalconstructies same^steld, die niet goed met elfcl
waren verbonden.

Olympisch elfta
gezond en wel
in Australië
SYDNEY - Het Nederla^*Olympisch voetbalelftal is $M
zond en wel in Australië ge^j
veerd. Volgens bondscoach
de Ruiter heeft de spelersgr^j. ?'
met daarin de beide MVVrP
Roberto Lanckohr en
Meijer, het etmaal vliegen -°j&
doorstaan. „We zijn al over -3r
jetlag heen," meldde De R^j *vanuit Sydney. Dat wil zeéy %dat de groep al gewend is aai> m
tijdsverschil van acht uur.

Met het stadion, waarin z°f\l
de eerste van twee voor uit^jj
ding naar Barcelona beslisse^wedstrijden tegen Austr^wordt afgewerkt, heeftDe Rl^nog niet kennisgemaakt. *1
trainen er donderdagmid^j
Vari horen zeggen weet ik j.
het een rugbystadion is metn
hele goede grasmat." Mo1*!
hoopt De Ruiter een vTtfjjj
schappelijke wedstrijd te "[3
nen arrangeren tegen plaatSeWJ
clubje.

voetbal-kofl
" BENFICA - Tomislav jl
wordt de nieuwe trainer N

(1>Benfica. De 59-jarige Kroaa'-jj
kende een tweejarig contract- n.
is de opvolger van de Z^j,
Ericsson die naar Sampdo
vertrekt.

" DUBBEL - Landskamp'^i
Glasgow Rangers heeft ook f
Schotse beker veroverd, I"^eindstrijd won de club van "^ter Huistra met 2-1 van FC "
drieonians.

Frank Rijkaard zet AC Milan op troon
Von onze sportredactie

NAPELS - Frank Rijkaard scoort
niet vaak, maar wanneer hij dat
doet zijn het meestal belangrijke
voltreffers. Gisteren zette de spelbe-
paler van AC Milan de kroon op een
voor hem uitstekend seizoen. Rijk-
aard scoorde tegen Napoli (1-1) en
bezorgde daarmee zijn club het
twaalfde kampioenschap.

R.'j kaard onderscheidde zich in de
Napolitaanse heksenketel (80.000
toeschouwers zorgden voor een re-
cette van ongeveer vier miïjoen gul-
den) niet alleen met het belangrijke
doelpunt, maar ook met enkele
technische hoogstandjes. In de
38ste minuut werd Rijkaards jacht
op een doelpunt beloond nadat Van
Basten hem fraai had aangespeeld.

De gastheren domineerden het duel
tot aan de Milanese treffer. In de
beginfase van de tweede helft nam
Napoli nog meerrisico's, juist Milan
kreeg toen de beste kansen om het

duel definitief te beslissen. In de
zesde minuut kopte Paolo Maldini
de bal tegen de paal. Even later ver-'
sierde de linksback een strafschop.
Van Basten, die geen frisse indruk
maakte, faalde echter. Napoli kwam
in de 61ste minuut op gelijke hoog-
te via een kopbal van de Franse li-
bero Laurent Blanc.

Ruud Gullit maakte in het laatste
kwartier nog zijn opwachting, Van
Basten werd even later vervangen.
De topscorer had weinig reden om
te feesten. Hij heeft al weken last
van een zwevend stukje bot in zijn
linkerenkel en zou liever vandaag
dan morgen onder het mes gaan bij
de chirurg Marty in Amsterdam.
Dat zou betekenen dat Van Basten
het EK aan zich voorbij moet laten
gaan. Daarom stelt hij een operatie
uit.
Torino, woensdag opnieuw tegen-
stander van Ajax in de finale van
het toernooi om de UEFA-beker,
boekte zaterdagavond in de vooruit-
gespeelde wedstrijd tegen Genoa
een soepele zege: 4-0.

Anderlecht
Anderlecht wacht in België met
smart op een misstap van koploper
Club Brugge. Twee speelronden
voor het einde van de competitie

heeft de club van trainer Aa»
Mos nog altijd een achterstandv
één punt op de concurrent. OP
32ste speeldag maakten beide t*
kandidaten geen fout. Andefl^won met 2-1 van Standard
Club Brugge versloeg met deze'
cijfers Charleroi.

Real Madrid
Aan de kop van het Spaanse Vj
bal zietReal Madrid zijnriante P w
tic alsnog in gevaar gebracht- f
club van Leo Beenhakker ver%j
zaterdag voor het eerst sinds d?io\jaar met een nederlaag uit Ovi?y
1-0 door een doelpunt van de i[^.
meense Worldcup-aanvaller M3*Lacatus, twee minuten voor tij^ic
Atletico Madrid en Barcelona rf^p
ceerden zondag de achtersten^ J;
Real tot één, respectievelijk '^punten. Atletico won thuis v^48.000 toeschouwers met 2-1
Sporting Gijon. Barcelona hiel» g
het bezoek aan het Zuidspaanse 0i
diz een zege met 2-0 over. Stoich j
en Laudrup beslisten nog vóór '
de ontmoeting.

(ADVERTENTIE)
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Gehannes
Trost had zijn nederlaag al te pak-
ken voordat de eerste bal gespeeld
was. „Al hadden we gewonnen," al-
dus de Kerkradenaar, „dan had ik
nog niet blij kunnen zijn." Eerst dat
gehannes over die schorsing, ver-
volgens een contractverlenging van
vier jaar en dan een plaats in de
dug-out. „In 1988 was ik ook al re-
servist en zoveel bekerfinales maak
je niet mee in je leven. Ik had ver-
wacht dat ik zou spelen. Toen ik
hoorde dat dat niet het geval zou
zijn, was ik enorm teleurgesteld.
Maar wat moet ik er verder op zeg-
gen. De trainer heeft het laatste
woord en daarmee stopt het ver-
haal."
Wel is Trost voornemens intern nog
eens duidelijkheid te verkrijgen
over zijn positie. „Ik heb me open-
lijk al eens afgereageerd, maar dat
heeft weinig zin. Ook nu spookt er
vanalles door mijn hoofd vanaf half
tien. Je zoekt naar een reden waar-
om en komt tot de conclusie dat je
jezelf eigenlijk niets hoeft te verwij-
ten. Ik heb altijd gespeeld en naar
tevredenheid gepresteerd. Het con-
tract -en dat is voor mijn doen heus
geen slechte verbintenis- is toch
ook een bewijs van Roda's tevre-
denheid met mijn prestatie. De af-
gelopen dag dacht ik zelfs nog dat
ik het contract een week te vroeg
getekend heb."

Naar gevoel
Toen Roda JC in De Kuip stand-
rechtelijk werd afgemaakt, was
Trost zelfs blij dat de trainer hem
niet meer liet invallen. „Ik blijf erbij
dat tegen Feyenoord niet het sterk-
ste elftal opgesteld stond. Wel mis-
schien de in potentie beste spelers.
ledereen heeft kunnen zien wat er
gebeurde en kan zijn eigen conclu-
sies trekken. Het is niet mijn bedoe-
ling om de spelers af te vallen.
Vooral voor Mark Luypers, mijn
plaatsvervanger, vind ik het sneu.
Voor mij rest niets anders dan me
neer te leggen bij de beslissingen.
Ook al heb ik het nare gevoel dat
het altijd op een of andere manier
tegenzit.

het weekeinde van... de ontgoocheling
DOOR FRANK VAN DE HEUVEL

r^RKRADE - Een geel-zwarte pet ligt platgetrapt op het
J^ude beton. Daarnaast een Roda-supporter. Hoofd in de

I^en, teleurgesteld, moedeloos, machteloos. De schmink
huer zijn ogen is verdwenen. Zweet oftranen? Het had zo
ooi kunnen zijn: de beker, Europees voetbal, feest in

v erkrade. Het gaat allemaal niet door. Geen hoofdprijs
Roda dit jaar. Aan verlies heeft geen Roda-fan vooraf

denken. Optimistisch reisden ruim vierduizend
gistermorgen af richting Rotterdam. „We, ?hen die Feyenoorders eens een poepje laten ruiken,"

het luidruchtig in de bus. 'Hei kunt Roda'.

snj. acht uur komen de eerste
GttoHorters al naar Kaalheide.
BUurremutst' letterliJk en fi-
hajf En vol goede moed. Om
van "en vertrekt een kolonne
vja Jrïaar hefst vijftien bussen,
rand \ndhoven en Breda richting
tfiui 1kfd' In Kerkrade komen de
fans ■ Vers naar buiten om de
\yetl

Ul* te zwaaien en succes te
hCn' e ramen hl de bussen

gen De.dekt met sjaaltjes en vlag-
ogen v?orbijgangers kijken hun
2iCrit Ult- Wat een schitterend ge-

politi°et Wordt begeleid dooreen
en epe"escorte van zes motoren
sneiw

n WaSer>- Auto's die op de
den t 8

in willen voegen wor-
storji; te£engehouden en rode
kei A i

ten vormen geen obsta-
leder de koningin op stap is.
ter d» u moet wiJken. Hoe dich-
ten h "ssen Rotterdam nade-
v°orb°D er de stemming. Net
rnet 2,1J Breda passeert een autoachtpJlyenoora-sJaaltJe tegen de
vanh SePlakt. Een orkaan
ten u°eSeroep en andere oerkre-
°lübli I uit Gevolgd met het'ederl van Roda Plotsklaps is'
beein„ wakker. Het feest kan
*ordte n- En een feest zal het

Ambiance
half - -bÜ De iv-een arriveren de bussen

Patati_ p' Na een frietje....een
dam k noemen ze dat in Rotter-
rjei- ' Detreden ze 'de voetbaltem-van Nederland. „Oe, toch

welveel Feyenoorders," zegt een
meisje. „Als we daar maar bove-
nuit komen."

De C-spelertjes van Feyenoord
en Roda beleven de dag van hun
leven. Voor 45.000 toeschouwers
spelen zij een voorwedstrijd. De
zware nederlaag (10-1) voor Roda
lijkt de Limburgers op de tribu-
ne niet te ontmoedigen. Het
huisorkest zet de maat in en de
supporters spelen er dankbaar
op in. Een ambiance zoals diebij
een bekerwedstrijd hoort.

Ook als de wave voor de eerste
maal wordt ingezet, fungeren de
Roda-fans niet als spelbreker.
Het 'hand in hand kameraden'
wordt voorzichtig onderbroken
met Roooda..Roooda...'. Maar
wanneer de stadionspeaker on-
vervalste carnavalsliederen ten
gehore brengt, moeten de Rot-
terdammers het afleggen. Nee,
wat betreft carnaval maak je de
Limburgers niets wijs.

Tijdens het afroepen van beide
opstellingen blijkt snel wie de
publiekslievelingen zijn. Aan
Feyenoordkant John de Wolf en
bij Roda wie anders dan Gêne
Hanssen. De spelers worden met
luid gejuich ontvangen. Het ben-
gaals vuurwerk legt een grijze
mist over de grasmat. ledereen
wacht gespannen af wat gaat ko-
men.

Met hamburgers en bier bij de
hand, gaan de supporters er

goed voor zitten. Een schietge-
bedje en vooruit met de geit. Het
eerste halfuur is Roda zeker niet
de mindere van Feyenoord. De
Roda-fans willen dat weten ook,
ze voeren warempel even de bo-
ventoon. De ongekende hard-
heid in het begin lijkt even over
te slaan op de tribunes. Vijf

agressieve Rotterdammers, die
duidelijk niet voor het voetbal
gekomen zijn, kijken of de Lim-
burgers in zijn voor een robber-
tje vechten. De meegereisde
ordedienst van Roda JC weet in
samenwerking met de 'stadion-
security' de poging te verijdelen.
De wedstrijd ontpopt zich tot

een waar gevecht.ln de dertigste
minuut kopt John de Wolf Feye-
noord naar een 1-0 voorsprong.
De Kuip trilt op haar grondves-
ten. Daar hebben de Roda-fans
geen antwoord op. Een domper
van jewelste.„Sjit, het ging juist
zo goed, nu kunnen we het wel
vergeten. We hadden hier alleen

een kans gemaakt wanneer we
zelf vroeg gescoord hadden,"
zégt een wat oudere man. Hij
wordt echter meteen tot de orde
geroepen door zijn vrouw. „We
hebben nog een vol uur. Genoeg
om een keer of vijfte scoren. "
De rust wordt aangegrepen om

de voorraad drank weer aan te
vullen. De eerste helft wordt aan
een grondig onderzoek onder- ■worpen, wat soms tot verhitte.,
discussies 'eidt. De tweede helft
moest de ommekeer brengen.
Weer opent Roda sterk. Telkens
wanneer scheidsrechter Mario
van de Ende besluit tot een vrije
trap voor Roda net buiten het
strafschopgebied, springt het he-
le Roda-vak als een veer om- 1
hoog. Met 'Boerebach... Boere-
bach... Boerebach', maakten ze "de Feyenoorders duidelijk dat er
gevaar dreigt. Boerebach krijgt "enkele fraaie schietkansen maar
weet ze niet te verzilveren. De
goals vielen aan de 'verkeerde'
kant. Tot tweemaal toe moet
Hendrik Bolesta de bal uit het
net halen. Gaston Taument en
JozefKiprich leggen het klasse-
verschil tussen beide ploegen*
pijnlijk bloot. 3-0. Het wordt ake-
lig stil in 'vakkie' F. Een jonge
Roda-fan kan het allemaal niet
vatten. „Ik heb de hele nacht niet
kunnen slapen. Gedroomd van
de bekerwinst. En dan dit. Wat
een blamage! Krijgen dieRotter-
dammers nog een grotere
mond."

" Roda-supporters grepen gisteren de bekerfinale aan om hun onvrede te uiten over het dreigende vertrek van Michel
Boerebach. Vooral geldschieterHendriks moest het ontgelden.

Foto: DRIES LINSSEN

sport

René Trost beleeft teleurstelling van zijn leven

Verbitterd op bank
DOOR FRED SOCHACKI

ROTTERDAM - Een brok in zijn keel en onbegrip in
e °gen. René Trost wist niet hoe hij het had. Gister-

om half tien werd er op de deur van zijn ka-
?er in hotel Huis ter Duin geklopt. Trainer Adrie
poster bracht de slechtste tijding die de 27-jarige ver-
ediger k^ voorstellen. „Koster moest tussen

en Mark Luypers kiezen en de keuze was op Luy-
'ers gevallen, zei hij." René Trost moest weer slikken.
*«- begreep het niet. Het hoogtepunt van mijn carrière
erd in één klap mijn grootste teleurstelling. Ik be-

er nog steeds niks van."

!|^|?"cheden wel, de tas met onge-
edp inhoud in de spelersbus

i° neerd' zoent René Trost ver-
keek 1 naar een verklaring. Een
irij an6 bewoog Roda JC hemel
li^gde om een dreigende schor-
Kufi V°or te zVn- Directeur Serve
"an ? ste*de bij secretaris De MinLerk tuchtcommissie alles in het
Ru* S? de behandeling van de (af-
L | Trost) uit te stellen. De Min
fcciL e,en eind mee met het harts-

pleidooi en tilde de straf-over dit weekeinde heen.

Lr Je Trost alsnog rood geeft, dan
Fan " " e hem van het hoogtepunt

2lJn carrière," was een van de

Jer j °tioneerde uitspraken dieKui-
tègr eSenover De Min had gehan-
gen "oor Trost zou het beter zijn
Uijg^est als die schorsing wel was
le gesproken. Nu miste hij de fina-st^j^at zijn trainer hem niet op-
de v

e en zal hij ook het begin van
ter, £ende competitie moeten la-

schieten, omdat de tuchtcom-

missie nog een schorsing voor hem
in het vat heeft.

| terié Trost, verbitterd en
(k^igelij/ct. „Op de een of an-
u e fnanier zit het me altijd

'In één maand alle
troeven verspeeld'

DOOR IVO OP DEN CAMP

ROTTERDAM - Behalve dat Roda
JC als collectief gefaald had, kon-
den de Roda JCérs nóg een eenslui-
dende conclusie trekken uit de
kansloos verloren strijd in deKuip.
„We hebben in een maand tijd alle
troeven die we in handen hadden,
verspeeld," ergerde Gêne Hanssen
zich tomeloos. „De enige conclusie
die nu rest, is dat we een belabberd
seizoen hebben gehad.

De aanvoerder van Roda JC wil de
terugval van deKerkradenaren niet
wijten aan de perikelen rond de

contracten van een groot aantal spe-
lers, die flink moeten gaan inleve-
ren of naar een andere club mogen
vertrekken. „Dat vind ik flauwe kul.
Ik kan me niet voorstellen dat jeer
hier dekantjes vanaf loopt omdat je
het niet eens bent met de nieuwe
aanbieding. Door de beker te pak-
ken hadden die spelers hun positie
kunnen versterken. Nu wordt het
van kwaad tot erger."

De als altijd onverzettelijke 'Mister
Roda' had nog meer noten op zijn
zang. Behalve het ten overstaan van
50.000 mensen openlijk ongenoegen
uiten richting Henryk Bolesta, had
Hanssen weinig goede woorden

over voor Graham Arnold, die in
zijn ogen niet fit aan de wedstrijd
begon. Tot overmaat van ramp
scoorde uitgerekend John de Wolf,
de directe tegenstander van de Ro-
da JC-spits, Feyenoords eerste tref-
fer. „Arnold had moeten zeggen dat
hij niet helemaal fit was. En dat
neem ik hem hoogst kwalijk. Nu
slaagt hij er niet in De Wolf af te
stoppen en dat is ons duur komen
te staan voor rust.

Graham Arnold was het niet eens
met de kritiek van zijn aanvoerder.
Ik ben tot twee keer toe getest of ik
kon spelen cA beide keren was er
niets aan de hand. Alleen kreeg ik

in de wedstrijd na een kwartier spe-
len een tik van De Wolf. Daarna was
ik niet meer honderd procent bij de
les, zei de Australiër, die na de pau-
ze plaats moest maken voor Stefan
Jansen.
Verder legt Graham Arnold zich
niet zonder meer neer bij de door
Roda JC gelichte optie in zijn con-
tract, die hem voor nog eens twee
jaar aan de Kerkraadse club zou
binden.„Roda JC heeft toch ontslag
aangevraagd voor mij. Wat willen ze
dan? In mijn ogen kunnen ze dan
niet daarna plotseling wel weer te-
ruggrijpen op passages in het vorige
contract, aldus Arnold, die, zoals
bekend, naar ClubLuik kan verhui-
zen.

In het Feyenoord-kamp overheerste
uiteraard tevredenheid. Verbazing
was er echter bij Henk Fraser, de
ex-speler van Roda JC. Nadat hij
zijn oud-ploeggenoten in de kleed-
kamer de hand had geschud, ver-
woordde de op de rand van het
toelaatbare spelendeRotterdammer
de tegenstand van Roda JC in een
paar woorden zeer treffend.„lk had
niet gedacht dat we het zo gemak-
kelijk zouden krijgen.

" John Metgod
maakt Max
Huiberts het leven
zuur. De Roda Jc'er
heeft geen been om
op te staan.

Foto: DRIESLINSSEN

Volksfeest op Coolsingel
ROTTERDAM - De saamhorigheid
en de kameraadschap van de Feye-
hoord-spelers kwamen ook tijdens
het volksfeest in deKuip en later op
de Coolsingel tot uiting. Johnny
Metgod en de zijnen raakten niet
uitgehost op het veld en op het bor-
des van het stadhuis, waar zon

60.000 Rotterdammers hen bejubel-
den, legioen. ledere speler verkeer-
de in hoger sferen, maar bij somrnii
gen waren de emoties nog wat
groter dan voor anderen.

Bij loan Sabau, die zonder dat de
menigte het zich goed realiseerde,
afscheid nam van Feyenoord. Bij
Ruud Heus, die precies een jaar ge-
leden door Wim Jansen was gepas-
seerd voor de bekerfinale en de
schade nu dubbel en dwars wilde
inhalen. Bij John de Wolf, die dè
mooiste fase van het seizoen dreig-
de mis te lopen, zich op het nipper-
tje kon aanmelden voor de bekerfi-
nale en daarin nog scoorde ook. En
ook voor Sjaak Troost, die officieel
in augustus pas wordt uitgezwaaid^.
Tienduizenden fans die hem, rn£t t
de beker op zijn hoofd, massaal toe-
zongen: 'Sjakie, bedankt.

„Alles wat ik vandaag heb meege-
maakt, zorgt er voor dat Feyenoord
de meest unieke club van Neder-
land is. Je kunt nog zoveel geld of
zulke goede spelers hebben, de sup-
porters bepalen uiteindelijk, het
beeld van de club. Zon volksfeest
als vandaag zul je elders in Neder-
land nergens aantreffen," zou
Troost, de meest trouwe speler van
Feyenoord later beweren.

Sabau, op de Coolsingel met be-
wondering uitkijkend over de rood-
witte massa: „Als ik dit nu weer zie
vind ik het verschrikkelijk om weg
te gaan bij Feyenoord".

Gouden greep
Jan Versleijen

DEVENTER - De vorig jaar van
Heracles overgenomen Alfred
Knippenberg heeft Go Ahead Eag-
les in de race van de nacompetiüe
van de eerste competitie gehouden.
Trainer Jan Versleijen, eerder werk-
zaam bij Roda JC als assistent,
stuurde de middenvelder als pinch-
hitter het veld in, toen Steinmann
Heracles met een felle schuiver op
voorsprong had gezet. Acht minu-
ten voor tijd maakte Knippenberg
de gelijkmaker.

BW Den Bosch, gehandicapt door
het ontbreken van vrije verdediger
Jos van Eek, schopte het tegen
Eindhoven niet verder dan 0-0.
Eindhoven kon weliswaar geen mo-
ment aanspraken maken op de volle
winst, maar het hield Den Bosch
toch heel simpel in een ijzeren
greep.

Toppaard
afgemaakt

LONDEN - Face The Music, het
paard van tweevoudig Olympisch
kampioen Mark Todd is afgemaakt,
nadat het zaterdag bij de Military
van Badminton een voorheen brak.
De combinatie slipte door de zware
regen bij de 16e van de in totaal 29
cross-country-obstakels. Todd, dié
bij de valpartij niet gewond raakte,
was van plan met Face The Music
en Welton Greylag uit te komen bij
de Olympische Spelen van Barcelo-
na. In 1984 en 1988 won hij de
Olympische titels met Charisma.

Pijn
Terwijl De Kuip nog volop feest
viert, stroomt het Roda-vak leeg.
De uitreiking van de beker kan
de ontgoochelde supporters niet
boeien. Ze hebben nog een lange
terugreis voor de boeg. In de bus
geeft radio Rijnmond een uitge-
breid verslag van de samen-
komst op de Coolsingel. Er
wordt niet geluisterd... of stie-
kem toch. Velen sluiten de ogen
en halen het tekort aan slaap van
de vorige nacht in. Ook nu passe-
ren luid toeterende auto's. Vol-
gepropt met Feyenoordfans. Het
doet pijn. Alsof het nog niet erg
genoeg is, begint het ook nog te
regenen.

Terug in het Limburgse land
lijkt de eerste teleurstelling ver-
dwenen. De chauffeur zet een
stevig house-deuntje op en er
kan in ieder geval weer gelachen
worden. Bij sommigen dringt
langzaam het besef door dat
Feyenoord gewoon een maatje te
groot was. „Ze hebben verdiend
gewonnen, maar als de partij op
Kaalheide zou zijn gespeeld, had
ik het zo net nog niet geweten."
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sport

Sins door Reys onttroond
als kanokampioen

Von onze verslaggever

KAATSHEUVEL - Hij steekt
zijn peddel subtiel in het water
en laveert zijn kano handig en
vlot door de poortjes. Lange ha-
len, gauw thuis. Dat is het motto
van de 1.90 meter lange Frits
Sins. Zaterdag moest de wildwa-
terkanoër uit Bom het evenwel
afleggen tegen Michael Reys;
sinds jaar en dag Sins' grootste
rivaal tijdens de nationale onde-
ronsjes. In de feeërieke omge-

ving van het pretpark De Efte-
ling bleef de zoon van een
Nederlandse vader en Duitse
moeder titelverdediger Frits
Sins ruim anderhalve seconde
voor. „Net twee poortjes iets te
langzaam genomen, maar wel
twee manches foutloos doorge-
komen", blikte de onttroonde
Sins desondanks met tevreden-
heid achterom.

Even wakkerde het olympisch
vuur weer een beetje aan. Het
NK kano-slalom is voor het

tweetal immers één van de hal-
tes naar de Olympische Spelen.
„Het hele seizoen is afgestemd
op die ene wedstrijd", zegt Sins.
De kanoer, die zich al ruim een
jaar volledig toelegt op de sport,
heeft hard getraind om de ach-
terstand op de wereldtop weg te
werken. En dat is gelukt. Sins
bezet momenteel een vierde
plaats in het Worldcup-klasse-
ment en behoort samen .met
Reys tot een van de kanshebbers
op olympisch eremetaal. „De top
is aan elkaar gewaagd. Uitge-

sproken favorieten zijn er eigen-
lijk niet meer".

Sins, afgestudeerd als leraar
aardrijkskunde en geschiedenis,
is helemaal gefixeerd op de
olympische finalerace van zon-
dag 2 augustus. „Het is een vrij
korte en kunstmatig aangelegde
baan. Wie rustig vaart, komt er
niet. Ik zal van meet af aan risi-
co's moeten nemen. Uiteraard
wel gecalculeerde risico's. Want
heel even een poortje toucheren
en je bent weg". Wat dat betreft
gaan Frits Sins en Michael Reys
nog drukke tijden tegemoet.
„Veel kanoën, dan leer je het
meeste. Het verschil met de ab-
solute top is dat we nog niet con-
stant genoeg zijn.

Daar gaan we de komende we-
ken dus hard aan sleutelen", be-
sluit Frits Sins.

Ploeg blaakt van zelfvertrouwen na hereniging met Arie Selinger

Nederland als herboren
van onze correspondent

PAUL DEMELINNE

ROTTERDAM - De magie werkt nog steeds. Het was alsof
teamarchitect en mentor Arie Selinger slechts wat achterstalli-
ge ATV-dagen had opgenomen bij de Nederlandse volleybal-
ploeg, in plaats van al bijna drie jaar glunderend naar zijn
bankafschriften te kijken in Japan. Zo vanzelfsprekend werd
de draad tussen de topcoach en de Oranjebrigade ook in wed-
strijdverband weer opgepakt. De ploeg bulkte op de openings-
dag van het Olympisch kwalificatietoernooi van zelfvertrou-
wen. Selinger genoot zichtbaarvan dehervonden nestwarmte.
De wisselwerkingresulteerde ineen probleemloos stoeipartij-
tje met China: 3-0 (15-5, 15-11, 15-12).

Nederland oogde als herboren. Vo-
rige maand vertrok de ploeg na een
stage van twee weken lichamelijk
gebroken en geestelijk gevloerd uit
Japan. „Het liefst was ik in een
vliegtuig gesprongen en ze meteen
achterna gereisd. Want ik weet hoe
belangrijk dit Olympische jaarvoor
de jongens is", betoogde Selinger.
De oefenserie met Joegoslavië gaf
enige reden tot scepsis. Tijdens de
beide World League duels tegen
Duitsland overtuigde Oranje ook
niet echt. Niettemin was de bond-
coach afgelopen donderdag bij te-
rugkeer in Nederland aangenaam
verrast: „Mijn zorgen bleken over-
bodig. Dit team is volwassen, heeft
geen baby-sit meer nodig. De jon-
gens realiseren zich wat er deze
week op het spel staat. Daarom trof

ik een ploeg op scherp aan, klaar
voor de competitie."

Vier jaar geleden, tijdens een iden-
tiek toernooi in Amsterdam, vorm-
de de ontmoeting tussen Nederland
en China de apotheose van die kwa-
lificatiereeks voor Seoel. De Azia-
ten hebben in het huidige kracht-
volleybal echter terrein moeten
prijsgeven. Bijgevolg werd de twee-
strijd nu ingeschaald als een aardi-
ge ouverture. Selinger zag geen
reden voor ingrijpende veranderin-
gen in de basisopstelling van de
laatste tijd.
Het onderlinge niveauverschil in de
selectie is daarvoor momenteel te
gering volgens het oordeel van de
patron. Hij zag zijn ploeg gretig de
maat nemen van China in de ope-
ningsset: 15-5, onder meer via vijf
scorende bloks. Vanuit het serveer-
vak nam China, dat door een mis-
verstand het vliegtuig had gemist
en pas zaterdagmiddag in Rotter-
dam was neergestreken, in de vol-
gende doorgang veelvuldig Edwin
Benne op de korrel. De boomlange
stopper wist niet altijd raad met die
aandacht. Bovendien slaagde de
nummer drie van de Aziatische
kampioenschappen er aanvankelijk
het scoreverloop aardig te volgen
(8-8) door de minimale bloklengte
van Avitalt Selinger op te zoeken.
Met Zoodsma en Blangé als nuttige
invallers stoomde Nederland trefze-
ker door naar 15-11.

De wissel Peter Blangé voor Selin-
ger jr volgde in de slotacte al bij 6-2.
De enorme zwiepers dieRon Zwer-
ver vanuit het achterveld losliet, til-
den de marge naar 11-6. De Chinese
coach Seng Fulin wisselde maxi-
maal om het scoringsritme bij Oran-
je te ondermijnen. Geholpen door
wat overmoedige aanvalsacties aan
Nederlandse kant naderde China
van 14-9 tot 14-12, voordat Martin
Albatros van der Horst met een
machtig soloblok het slotaccoord
neerzette: 15-12.
Vandaag kruist Nederland de de-
gens met Egypte.

" Henk-Jan Held
passeert het
Chinese blok.
Nederland won
royaal met 3-0
van China.

Foto: ANP

Verstappen
over de kop

ZOLDER - Autocoureur Jos Ver-
stappen uit Montfort eindigde zijn
derde Benelux-race met een koprol
in de zandbak. De jonge rijder be-
gon met een vierde trainingstijd aan
de race. Verstappen maakte een
fantastische start en rolde het veld
op tot de zevende ronde. Pal achter
Oscar Middeldorp dook hij in het
gat om de leiding over te nemen. In
de bocht kwam hij met een wiel in
het zand. Jos Verstappen ging over
de kop, maar kon ongedeerd uit zijn
kapotte auto stappen. Sandro Zani
zegevierde voor Erik Roest en Os-
car Middeldorp.
In de Renault Clio-race kwam Ro-
bert Valkenburg uitstekendvoor de
dag. In de eerste training reed Val-
kenburg een tiende tijd. De race
werd na de start afgebroken door
een ongeval. Valkenburg pakte na
de herstart een zevende plaats in
het eindklassement en werd eerste
in het juniorklassement voor debu-
tanten. De winst was voor Dirk
Wagner.

'Zwaarste nederlaag sinds jaren'

Becker over de
knie bij Stich

HAMBURG - Op het gravel van
Hamburg heeft Michael Stich
Boris Becker nog eens met zijn
neus op de feiten gedrukt. De
Wimbledonkampioen verneder-
de de man, die op het gemalen
baksteen maar geen toernooi
kan winnen, in de halve finales
met twee keer 6-1. Daarmee
plaatste Stich, in de kwartfinales
te sterk voor Richard Krajicek,
zich voor de finale, die vanwege
de overvloedige regenval van-
daag wordt gehouden. Ook Ste-
fan Edberg kwam zover door een
zege op de Spanjaard Costa.

Het toernooi op Rothenbaum in
Hamburg stond in het teken van
de regen. Door eerdere regenval
in de week moesten twee par-
tijen voor de kwartfinales nog
worden afgewerkt: Stich - Kraji-
cek en Becker - Novaeek. Plu-
vius was de spelers en het pu-
bliek opnieuw niet gunstig
gezind.

Om half elf in de ochtend werd
de eerste bal geslagen, maar pas
in de avond, na talloze onderbre-
kingen mocht Stich zich halve
finalist noemen. Hij won met 6-4
3-6 6-3 een uiterst wisselvallige
partij, die de Hagenaar begon
met een ace maar tevens met op-
slagverlies. Daarmee nam Stich
revanche voor de nederlagen, die
hij eerder dit jaar in Melbourne
en Tokio tegen Krajicek leed.

Becker moest eerst zondagoch-
tend het werk afmaken tegen
Novaeek, waar hij uiteindelijk
met 6-1 7-6 in slaagde. In het
duel met Stich wilde Becker
niets meer lukken. Op een gege-
ven moment knielde hij op het
gravel, smekend om hulp van
bovenaf. Toen Becker het hal-
verwege de tweede set helemaal
niet meer zag zitten wilde hij zijn
racket aan een lijnrechter geven

met een gebaar van: neem het
alsjeblieft van me over. Met 1-6
1-6 in 71 minuten was Becker uit
zijn lijden verlost.

„Dit was mijn zwaarste neder-
laag sinds ik als 15-jarige met 0-6
0-6 van een zekere Hermann ver-
loor", vond Becker er zelf van.
„Maar er was een simpeleverkla-
ring voor: Stich heeft perfect
gespeeld. Onmenselijk haast".

In Rome bleek voor het tweede
achtereenvolgende jaar Gabriela
Sabatini te sterk voor de beste
speelster ter wereld, Monica Se-
les. De Argentijnse won met 7-5
6-4 nadat Seles in de eerste set
met 5-2 voor had gestaan en op
5-4 drie setpunten verspeelde.
Ook een voorsprong van 3-1 in
de tweede set was aan de Joego-
slavische, die opvallend veel fou-
ten maakte, niet besteed. Het
was pas de tweede nederlaag van
Seles dit jaar.

ATLETIEK sport in cijfersAustin mannen. 100 m: 1. Trapp 10,03, 2.
Lewis 10.06, 3. Witherspoon en Green
10,08; 200 m (+ 1,2 m/s): 1. Marsh 19,94
(bwp), 2. Witherspoon 20,12, 3. Heard
20,22; 400 m: 1. Cannon 44.90, 2. Hall
44,96; 110 m horden: 1. Dees 13,37, 400 m
horden: 1. Morgan 50,61; ver: 1. McKee
8.06 m; polshoog: 1. Huffman 5,85 m
(bwp). vrouwen: 100 m: 1.Cuthbert 10,89,
2. Gaines 10,90, 3. Guidry 11,07; 200 m ( +
2,03 m/s): 1. Torrenee 21,84, 2. Cuthbert
22,22; 400 m: 1. Fleetwood 52,78; 100 m
horden: 1.Tolbert 12.82; 400 m horden: 1.
Batten 55,04 (bwp).
Beek 10 km.: 1. Pepels 30.48, 2. De Veen
30.49, 3. Kurvers 30.53. Vrouwen: 1. Rus-
man 36.11.2. Reher 37.46, 3. Kuyper 42.51.
5 km.: 1. Hawkins 15.15, 2. Hagendoorn
15.34, 3. Tummers 15.49. Vrouwen: 1.
Ruyters 17.54.
Papendrecht, 15 km.: 1. Nawrocki 45.40,
2. Kryska 45.49, 7. M. Jaspers 46.47.
Barendrecht, snelwandelen 5 km.: 1.
Huntjens 24.10, 2. Van de Knaap 24.42, 3.
Schippers 25.34,4. Van Puijvelde 25.36, 5.
Rohner 25.46.

AUTOSPORT
Silverstone Formule 3000, eerste race tel-
lend voor het Europees kampioenschap:
1.Gene (Spa) Reynard-Mugen 193,362km
in 59.21,47 (gem. snelheid 195,454k/u), 2.
Barrichello (Bra) Reynard-Judd 59.39,169,
3. Panis (Fra) Lola-Ford 59.55,192,4. Gou-
non (Fra) Lola-Ford 1.00.01,193, 5. Badoer
(Ita) Reynard-Ford 1.00.01,677, 6. Naspetti
flta) Reynard-Ford 1.00.22,346.

BADMINTON
Kuala Lumpur Eindronde Ueber Cup.
vrouwen. Groep A: Maleisië - Nederland
4-1. China - Indonesië 4-1. Eindstand: 1.
China 3-6, 2. 2. Indonesië 3-4. 3. Malaysia
3-2, 4. Nederland 3-0. Groep B: Japan -Engeland 3-2, Zuid-Korea - Zweden 4-1.
1. Zuid-Korea 3-6. 2. Zweden 3-4, 3. Japan
3-2, 4. Engeland 3-0.
Thomas Cup, mannen eindstand: 1. Zuid-
Korea 3-6, 2. Maleisië 3-4, 3. Denemarken
3-2, 4. Engeland 3-0. Halve finales: China- Malaysia, Indonesië - Zuid-Korea.

BILJARTEN
Bottrop EK libre: eindstand: 1. Djoubri
18 punten, 2. Galla 14, 3. Horvath 11, 4.
Baten 9. 5. Bongers 7, 6. Caudron 6, 9. Til-
leman 3, 13. Knoors 2.

BOKSEN
Dordrecht Amateur-interlandwedstrijd
Nederland - Zweden 7-5. Bantamgewicht
(-54 kg): Dias (5-0) van Fredriksson Veder
(57 kg): Hagenaars verliest door knock
out in derde ronde van Sabuni Lichtwel-
ter (63,5 kg): Herts v.o.p (0-5) van Tossa-
vainen Welter (67 kg): Doorenbosch v.o.p
(2-3) van Antman Zwaarwelter (-71 kg):
Delibas w.o.p (5-0) van Andersson Mid-
den (-75 kg): Joval w.o.p (5-0) van Johans-
son Halfzwaar (-81): Zwezerijnen w.o.p
(5-0) van Oestergren Zwaar: (-91 kg): Van-
derlijde w.o.p (5-0) van Petterson Super-
zwaar (+9l kg): Nrjman (4-1) van Jaako.

JUDO
Parijs EK Vrouwen. - 48 kg: Finale: No-
wak wint van Soler, beslissing. - 51 kg:
Finale: Cusak wint van Gal, koka. -56 kg:
Finale: Fairbrother wint van Flagothier,
koka. - 61 kg: Finale: Olechnowicz wint
van Eickhoff, ippon. - 66 kg: Finale: Pie-
rantozzi wint van Rakels, beslissing. -72
kg: Finale: Meignan wint van Werbrouck,
beslissing. + 72 kg: Finale: Goendarenko
wint van Weber, ippon. Alle categorieën:
Finale: Seriese wint van Richter, ippon.
Mannen: - 60 kg: Finale: Goesseinov wint
van Pradayrol, ippon. - 65 kg: Finale:
Campargue wint van Zeljoni, ippon. - 71
kg: Finale: Spittka wint van Schaffter,
beslissing. - 86 kg: Finale: Tayot wint van
Croitoru, yuko. - 95 kg: Finale: Traineau
(Fra) wint van Sergejev, beslissing. + 95
kg: Finale: Möller wint van Kosorotov,
ippon. Alle categorieën: Finale: Muller
wint van Mathonnet, ippon.

KANOVAREN
Kaatsheuvel NK wildwater, slalom. Man-
nen: Eerste race: 1. Michael Reys 148.84;
2. Frits Sins 150.50; 3. Sander van Kuyl
155.25; 4. Han Bijnen 159.44; 5. Michael
van de Boogaard 161.99. Junioren: 1. Pas-
cal Hageman 150.48; 2. Rene.Stam 172.13;
3. Guido Koopmans 172.33. Ploegen: 1,
VKC 176.44; 2. Naviculare (Koopmans/
Sins/Reys) 179.69 (mcl. 10 strafsec); 3.
HWC 228.13 (mcl. 30 strafsec.)

KARATE
Den Bosch EK. kumite (vrij gevecht):
mannen, tot 60kg: 1.Dovy, 2. Gabrielson,

. tot 65 kg: 1. Rubio, 2. Uysal. tot 70kg: 1.
Rivano, 2. Anselmo. tot 75 kg: 1. Herrero,
2. Paul. tot 80 kg: 1. Alstadsacther, 2.
Hauch. boven 80 kg: 1. Tomao. alle cate-
goriën: 1. Deitl, 2. Morton, vrouwen, tot
53 kg: 1. Laine, 2. Senff, 3. Masurier en
Ticcito . tot 60 kg: 1. Samuel, 2. Cedik.
boven 60kg: 1. Wiegartner, 2. Legros, alle
categorién: 1. Laine, 2. Christel, kata
(stijlvormen), mannen: 1. Sanz, 2. Acri.
teams: 1. Frankrijk, 2. Spanje, 3. Italië,
vrouwen: 1. San Narciso, 2. Schreiner, 3.
Pyrae . teams: 1. Spanje, 2. Italië, 3.
Frankrijk.
MOTORSPORT
Tomelilla GP Zweden cross 125cc. Eind-
stand:!. Strijbos, 2. Tragter, 3. Karlsson,
10. Gièsbers, 11. Sweebe, 12. Van den
Berk. Stand WK: 1. Tragter 257 punten,
2. Strijbos 231, 3. Albertijn 221, 4. Dema-
ria 190, 5. Van denBerk 151, 6. Beirer 141,
7. Karlsson 133, 8. Chiodi 125, 9. Bolley,
10. Bartolini, 11. Sweebe 99, 17. Gièsbers
38.
Betekom GP België cross zijspan: Dag-
klassement: 1. Timmermans 60, 2. Len-
herr 47, 3. Nuyts 35. Stand WK na negen
manches: 1.Timmermans 172, 2. Lenherr
112, 3. Ramon 104, 4. Fuhrer 83.

TENNIS
Charlotte mannen, 425.000 gulden:
Kwartfinales: Tarango - Krickstein 5-7 7-6
6-1, Mezzadri - Fromberg ,6-7 7-6 6-2, Mat-
tar - Woodforde 6-4 6-3, Washington -Davin 6-3 7-5.
Hamburg, mannen, 2,35 miljoen gulden:
Kwartfinales: Stich - Krajicek 6-4 3-6 6-3,
Becker - Novaeek 6-1 7-6. Halve finales:
Edberg - Costa 7-5 7-6, Stich - Becker 6-1
6-1. Finale maandag. Dubbelspel, halve
finales: Stich/Steeb - Nijssen/Suk 6-2 7-6,
Casal/Emilio Sanchez - Pojlakov/Prpic
6-4 6-2. Finale: Casal/Sanchez - Stich/
Steeb 5-7 6-4 6-3
VOLLEYBAL
Rotterdam Olympisch Kwalificatie Toer-
nooi. Eerste dag: Bulgarije - Peru 3-0 (15-1
15-7 15-4). Nederland - China 3-0 (15-5
15-11 15-12). Polen - Egypte 3-1 (12-15 15-6
15-10 15-9).

IJSHOCKEY
Praag WK halve finales: Finland - Tsje-

choslowakije 2-2 na verlenging (0-0 1-2 1-0
0-0), 2-0 na penalties. Zweden - Zwitser-
land 4-1 (3-0 0-1 1-0). Om derde plaats:
Tsjechoslowakije - Zwitserland 5-2 (2-0
0-2 3-0). Finale: Zweden - Finland 5-2 (1-0
3-0 1-2). 11. Forsberg 1-0 25. Andersson
2-0, 30. Hansson 3-0, 32. Karlsson 4-0, 54.
Peltomaa 4-1, 57. Jutila 4-2, 60. Blomsten
5-2. Scheidsrechter: Münch. Toeschou-
wers: 14.200 (uitverkocht). Strafminuten:
Zweden 4, Finland 4.
WIELRENNEN
Ronde van Spanje: Dertiende etappe
Burgos-Santander: 1.Torres 178,3 km in
4.25.30, 2. Orlando Rodrigues op 2.51, 3.
Emonds) 2.52,4. Theunisse, 5. JoséRodri-
guez, 6. Vieira, 7. Galitsjanine, 8. Delgado,
9. Rominger, 10. Echave, 14. Talen 2.58,
26. Nijdam, 28. Harmeling, 43. Rooks, 46.
Kokkelkoren, 58. Cordes, 74. Suyker-
buyk, 101. De Vries, 105. Breukink, 130.
Van Poppel 14.01, 135. Solleveld, 138. Nij-
boer, 140. Jakobs, 141. Mulders, 144. Jan
Siemons, 150. Verhoeven, 158. en laatste
Van Hooydonck. Opgegeven: Heynde-
rickx, Guillen, Sitnov. Veertiende etap-
pe, Santander-Lagos de Covadonga: 1.
Delgado 213,4 km in 5.51.50, 2. Rominger
0.39, 3. Montoya 0.51, 4. Fabio Rodriguez
1.15., 5. Alcala 1.18, 6. Echave 1.35, 7.
Mauleon, 8. Farfan 1.56, 9. Giovanetti
2.05, 10. Theunisse 2.42, 11. Bruyneel, 12.
Rooks, 31.. Breukink 5.25, 43. De Vries
7.10, 124. Suykerbuyk 12.47, 103. Cordes
13.41, 109. Nijboer 14.27, 116. Mulders
15.48, 118. Van Poppel 15.52, 121. Harme-
ling, 122. Talen, 127. Nijdam 16.21, 130.
Kokkelkoren 16.33, 132. Siemons 16.33,
133. Solleveld 16.41, 136. Verhoeven
16.52, 137. Jakobs 17.12, 150. en laatste
Pacheco op 32.03. Opgegeven: Mauri,
Cardenas, Chiurato, Tsjujda, Lapage,
Rocchi, Diaz, Fernando Martinez. Alge-
meen klassement: 1. Montoya 65.02.28, 2.
Delgado op 0.43, 3. Rominger 0.55, 4.E-
-chave 2.25, 5. Cubino 3.20, 6. Giovanetti
3.50, 7. Parra 5.11, 8. Roche 10.30, 9. Alca-
la 10.57, 10. Mauleon 11.58, 11. Theunisse
14.21, 12. Ruiz-Cabestany 14.32, 13. Rooks
15.58, 14. Mejia 16.08, 15. Millar 16.35, 32.
De Vries 32.21, 36. Breukink 38.23, 75.
Suykerbuyk 1.09.02, 78. Cordes 1.12.03,
109. Nijdam 1.36.03, 113. Talen 1.42.06,
114. Harmelingl.42.3o, 121. Mulders
1.47.25, 127. Verhoeven 1.50.42, 132. Van

Poppel 1.58.18, 133. Nijboer 1.59.01, 136.
Kokkelkoren 2.00.38, 142. Siemons
2.05.54, 145. Solleveld 2.10.28, 149. Jakobs
2.24.31, 150. en laatste Esparza op 2.47.08.
DuPont Tour, Amerika, profs en ama-
teurs. Tweede etappe, tijdrit in Wilming-
ton: 1. Mann 26 km in 35.28, 2. Swart 0.10,
3. Le Mond 0.24, 4. Winterberg 0.38, 5.
Zberg 0.39, 6. Andreu 0.41, 7. Lauritzen
0.48, 8. Engleman 0.51, 9. Anderson 0.54,
10. Kvalsvoll 1.00, 11. Fignon 1.02, 27.
Bugno 1.43. Derde etappe, omloop
Stroudsberg: 1. Preissler 191 km in
5.01.42, 2. Aldag, 3. Zanoli, 4. Craven, 5.
Martin, 6. Otto, 7. Romanovas, 8. Arm-
strong, 9. Peers, 10. Pierce, allen z.t. Alge-
meen klassement: 1. Mann 8.05.52, 2.
Swart 0.01, 3. Le Mond 0.12, 4. Andreu
0.38, 5. Lauritzen 0.43, Winterberg 0.45, 7.
Zberg 0.50, 8. Engleman 0.54, 9. Kvalsvoll
1.03, 10. Neloebin 1.04.
Ronde van Romandie, profs. Vierde
etappe, eerste deel: Leytron - Orbe: 1.
Kindberg 124,4 km in 2.58.37, 2. Sciandri,
3. Svorada, 4. Cesarini, 5. Hundertmarck,
6. Van den Abbeele, 7. Tsjabalkin, 8.
Weltz, 9. Ampler, 10. Dojwa. Tweede deel
vierde etappe, tijdrit in Orbe: 1. Indurain
21,8km 27.47 2. Bortolami, 0.25, 3. Mottet
:Fra) 0.31, 4. Manin 0.35, 5. Svorada 0.37,
5. Hampsten 0.41. Vijfde etappe Orbe-
3enève: 1. Sciandri 170,7 km 4.44.56, 2.
Pensee, 3. Hundertmarck, 4. Chioccioli, 5.
Bortolami. Eindklassement: 1.Hampsten
22.50.35, 2. Indurain 0.23, 3. Mottet 0.39, 4.
De las Cuevas 1.00, 5. Leblanc 1.13, 6. Du-
faux 1.31, 7. Lelli 2.14, 8. Leclercq 2.35, 9.
Jaskula 3.11, 10. Caritoux3.l4.
Vierdaagse van Duinkerken, profs. Zes-
de etappeCourrieres - Boulonge-sur-Mer:
1. Ekimov 203 km in 5.54.37, 2. Ludwig,
3. De Clerq, 4. De Wilde, 5. Duclos-Lassal-
le, 6. Holm, 7. Maassen. Zevende etappe
Bray-Dunes - Duinkerken: 1. Cippolini
183 km 4.48.56, 2. Veenstra, 3. Schurer, 4.
Hoffman, 5. Declercq, 6. Wilfried Nelis-
sen, 7. Moncassin. Eindklassement: 1.
Ludwig 26.48.30, 2. Maassen 0.22, 3. Eki-
mov 0.25, 4. Holm 0.49, 5. Duclos-Lassalle
0.54, 6. Tsjmil 1.02,7. Mare Madiot 1.12,8.
Declercq 1.27,9. Yvon Madiot 1.46, 10. De
Wilde 1.48.
Ronde van de Aude, vrouwen. Tweede
etappe, ploegentijdrit in Gruissan: 1. Li-
touwen 28 km in 41.59,37, 2. Rusland
42.04,59, 3. Duitsland 42.12,80, 4. Neder-
land 43.04,48. Derde etappe, rond Li-
moux: 1. Turcutto 85 km 2.15,50, 2.
Thompson 0.35. 3. Marsal, 4. Van Moorsel,
5. Knol 0.52. Algemeen klassement: 1.

Turcuto 5.19,55, 2. Van Moorsel 0.33, 3.
Thomson 0.33, 4. Marsal0.39, 5. Knol 0.44.
Amateurs.
Omloop van Lek en IJssel, start en finish
Lekkerkerk: 1. Van Putten (Hagestein)
170 km 4.02,10, 2. De Vrieze 0.03, 3. Zand-
bergen. Omloop van deKempen, start en
finish in Veldhoven: 1. Den Braber (Rot-
terdam) 184km 4.30.57, 2. Van de Vliet, 3.
Dekker, 4. Van de Ameele, 5. Kras, 6. La-
gerweg, 7. Thebes, 8. Rasch 0.20, 9. Com-
pas, 10. Knaven. Vredeskoers, algemeen
klassement: 1. Anastasia 8.13,51, 2. Zabel
0.07, 3. Wesemann, 4. Peron 0.Ö9, 5. Ste-
nersen 0.16, 6. Ausgustin 0.18.
Flevotour, vrouwen, start en finish in
Kampen: 1. Blisch (VS) 90 km 2.06.15, 2.
Van de Giesen, 3. Hest, 5. Kroes, 7. Petra
de Bruin, 8. Haringa.
Tweedaagse Heuvelland in Voerendaal,
junioren. Eerste etappe, tijdrit over 6,5
km: 1.Mariano Friedick (USA) 9.53 min.;
2. R. Koppers op 5 sec; 3. T. Hennings
0.07; 4. A. van Zandbeek z.t; 5. M. Vincent
0.11; 6. M. vanRijn 0.17; 7. H. SandaU 0.18
sec; 8. D. Raadtgever 0.20; 9. W. van de
Broek 0.21; 10. J. Bakker 0.22; 25. I. Pee-
ters 0.44; 26. R. van de Borgh 0.45; 29. L.
Senden 0.46. Tweede etappe, 76,5 km: 1.
Jarich Bakker 2.05.15 j2. A. van Zand-
beek op 56 sec; 3. M. Aerts op 1.25; 4. C.
Overgaag 2.14; 5. R. Brakkee 2.18; 6. P.
van de Velde 2.38; 7. M. Vincent 2.43; 8.
M. Friedick 2.48; 9. O. Meijer 2.51; 10. B.
Hoedemakers 3.01; 22. R. van de Wall.
Derde etappe, 105 km: 1. Willem-Jan van
de Broek 2.54.46; 2. M. Aerts op 3 sec; 3.
D. Raadtgever z.t.; 4. R. Brakkee op 5
sec; 5. B. Jansen op 12 sec; 6. J. Bakker
op 15sec; 7. M. Wegdam 1.40;8. O. Meijer
1.43;9. R. Koppers; 10. J. Legtenberg; 29.
I. Peeters op 3.46. Eindklassement: 1. Ja-
rich Bakker 5.10.31; 2. M. Aerts op 1.41;
3. R. Brakkee 2.34; 4. W. van de Broek
2.45; 5. D. Raadtgever 2.47; 6. M. Vincent
3.55; 7. C. Overgaag 3.57; 8. R. Koppers
4.12; 9. O. Meijer 4.41; 10. A. de Haan 4.44;
11. A.' van Zandbeek 4.50; 12. J. Legten-
berg 4.57; 13. E. Hoevenaars 5.04; 14. T.
Nijkamp 5.05; 15. P. Vries op 5.07; 45. J.
Linders op 24.30. Omloop van het Heu-
velland, nieuwelingen: 1. Johan Bruins-
ma, 62,5 km in 1.42.51; 2. J. Lenting op
2.21; 3. M. van Kuik z.t; 4. T Heemskerk
2.55; 5. E. Oudenampsen 2.58; 6. J. Pee-
ters; 7. P. van de Haar; 8. I. Spekcen-
brink; 9. M. van de Westelaken 4.37; 10.
F. Houbraken 4.41; 11. J. Lucassen; 27. P.
Pustjes 9.36; 44. J. Willems 11.11; 46. M.
van der Stappe 11.21.

Carl Lewis krijgt klop
DEN HAAG - Mike Marsh (200 m), Scott Huffman (polshoog) en
Kim Batten (400 m horden) hebben in Austin voor beste wereldsei-
zoenprestaties gezorgd. Marsh die op 18 april in Walnut met 9,93 se-
conden al voor de snelste 100 meter van het seizoen zorgde, schaarde
zich met de 19,94 seconden op de 200 meter aan de kop van de rang-
lijst 1992 en bij de beste acht lopers aller tijden op dit nummer. 'Marsh revancheerde zich in Austin ook op Carl Lewis. De wereld- en
Olympisch kampioen had zich vorig jaar nogal laatdunkend uitgela-
ten over de kwaliteiten voor Marsh. Lewis kwam in Austin op de
korte sprint duidelijk te kort bij nieuwkomer James Trapp, die in
10,03 zegevierde. Lewis finishte driehonderdste seconde later.

Op de 200 meter zorgden Mark Witherspoon en Floyd Heard met res-
pectievelijk 20,12 en 20,22 seconden zo vroeg in het seizoen voor
opmerkelijke prestaties. Scott Huffman sprong met de polsstok over
5,85 meter en Kim Batten scherpte haar beste wereldseizoenprestatie
op de 400 meter horden (55,31) aan tot 55,04. Juliet Cuthbert won bij
de vrouwen de 100 meter in 10,89 seconden.

Strijbos maakt
jacht op Tragte
TOMELILLA - Pedro Ij.
en Dave Strijbos zijn ?
grootste concurrenten *strijd om de wereldtitel' ■cross in de 125cc-klasse. SE
won in Tomelilla de Grotj-
van Zweden en naderde W
mentsleider Tragter tot 28
ten. Alleen in de eerste m 1
kon Tragter zijn landgen*
baas. De Epsenaar sloeg
na de start een gat, dat S»
in het verdere verloop
manche niet meer kon d>f
Strijbos ging in de twee*
derde manche beter weg &
die races volledig onder c°
le. „Na een vrijwel kanslC
gin in Spanje, behoor ik nU
tot de titelkandidaten. Da'
extra vertrouwen", aldus of
naar.

Koevermans
vervangt Beeke
ROME - Mark Koeverniaj
dank zij de afmelding van'
Becker alsnog toegelaten W 1
hoofdschema van het me'
miljoen gulden gedoteerde
nistoernooi in Rome, dat i*1
dag begint. De RotterdaiJ1nam de plaats van de m&
spierblessure kampende Dl*in als lucky loser. Vorig ja3l E
loor Koevermans in Rome j,
derde ronde van de Arg^ y
Mancini na eerst van de D"
Stich en de Spanjaard Ag*'
gewonnen te nebben. Er * ■'in het Foro Italico gespeeld «
een veld van 64 spelers. Oo* \\
fan Edberg, André AgasS' e
John McEnroe besloten d* j
nodiging van de toernooi-or»
sator niet te accepteren. Bc.
Krajicek is in Rome dert'e
geplaatst. De Amerikaan
Courier als eerste.

Doohan evenaa
record Agostini
JEREZ - Mike Doohan 's
Mansell op de motorfiets-
cowboyuit Australië behaag
de 500 cc zijn vierde opeej jj
gende overwinning. Hij op'
het GP-seizoen met vier uit >f|
Net als Nigel Mansell in de tt
mule I. Doohan evenaarde }

zijn overwinning op het e'
van Jerez de prestatie van de (|
reldvermaarde Giacomo Aê ij
ni. De Italiaan won in 19" «
eerste en enige 500 cc rijde n
eerste vier wedstrijden vail <j
seizoen. Doohan was °v >\
machtig in Japan, Australe, >Maleisië. In Jerez maakte (
cinski zijn rentree met een j,
plaats. Hans Spaan werd deijj
de in de 125 cc. Zijn ma^J(|
was niet hittebestendig. *(\de temperatuur de dertig&\ ipasseerden, daalde het vej(
gen van zijn Aprilia. Spaan a. Ij
wat hij kon. De winst ging "!de Duitser Waldmann. t

l

Van Schuppen
loopt limiet
UTRECHT - Arme van S<&
pen heeft zich mogelijk .
kerd van een startbewijs
Barcelona. De 31-jarige H^atlete. won de marathon (
Utrecht in 2.33.40= Met diefbleef zij binnen de limiet vo°.
Olympische Spelen (2.3*,
Bondscoach Bob Bovermanhldat de KNAU Arme van Sf,
pen alsnog voordraagt bi).
NOC, hoewel de selectiete1*
voor de marathon op 12 aprllj
streek. Van Schuppen ver^J' j

dat ze in Barcelona zal &.
deelnemen. „Omdat ik n°|j||
enige kandidate ben zal hetr*J
niet om mij heen kunnen'\ *^de atlete. Cor Saelmans waS.J
2.19.58 de snelste bij de ma -A
Harrie Driessen werd V'J
(2.27.14), Klerkx uit Weert
(2.31.44).

sport kort

" IJSHOCKEY - DouJ3McKay zal ook volgend se jA
als trainer van de ijshockey,^
Utrecht fungeren. De Can^verving halverwege het a^fl
pen seizoen assistent-bo J
coach Johan Toren en werd
Utrecht landskampioen. j

GTR/NIP verra
HEERLEN - GTR/NIP heeft <**!
gaande lijn weten vast te houd ...
de eerste klasse van de land J3
gemengde tenniscompetitie .
het combinatieteam met 5-3 bÜ J
loper ZLTB in Zwolle. Playi"» (j
tam Armand Custers was eJSAthousiast. „Eigenlijk had ik d'
verwacht. Vooral Janou Save J

en Frauke Joosten hebben o"tfhoog niveau gespeeld." Zelf z jf
Custers ook nog voor twee Pu
Van Home is opweg naar klas^rhoud. Het Haagse Leimonias ,{
met een 5-3 nederlaag *-e*«\stuurd. De nederlagen moeste J
ze keer op naam van de y
Marinka Bartels en Pasealle <f
geschreven worden. Zowel ■ J
kelspelen als het dubbel ë^n^ r\r.
loren. Ready leed een 6-2 nede f
tegen Zuiderpark 2en bezet J
laatste plaats. Vanaf de vo'ë f
week spelen en Eric Wilbol^/Stephanie Gomperts weer f
Dan moeten de nodige puflte
pakt worden.
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Rob Ehrens
verlegt kritiek

_ UYSEN " Ornverliggende
1 10ems!1Suen en verspreid liggende
,j; in h„ kken werden gistermor-
1, C ij°°r het bestuur van LRV- en
4 ysen aangetroffen op de
t'

nrondom recreatieboerderij
! itiCo ln Heythuysen, waar een
, 18|i D

S mPpique zou plaatsvin-
'i ! stoi-

6 rava_e was een gevolg van
e' chtige wind' die é nachts
'é 6f(ien g Was gepasseerd. Meteen% &Irj Ja fr ..hulptroepen" ingescha-
ét '1 ir? .ankziJ de vele handen die

Hirs taktie kwamen kon het con-
,i b ,'PPique op de aangegeven

't i(1 is Hlnnen' In de springwedstrij-
'l' de i

e teru-keer van Rob Ehrens
1 «rkK hurgse wedstrijden goed
tii '<Jdpaar- Moest hij in de klasse

-n a 6 zii" met Golden Tulip Ebert
JJ il Wji, meerdere erkennen in Mar-
è! Va s met Calanda, in deklas-
a«de t

1 eiste hij zowel de eerste
"j x^veede plaats voor zich op.

!bei .aar viel na deze overwinning
en h«teren „wat profs hier tezoe-
loe 'eb°en?", maar Rob Ehrens
Ij harfar heel rustig onder. „Als je
*"> Eie -Bezien m de klasse midden,
*n cjjj Je hoe hard mijn jongepaar-
'atUü^°ort trainingen nodig heeft.
Nün beb '^ ze^ enorm veel

ti|"* len(L rnaar mÜn paarden nog2 aie moeten het toch doen."
| de _
jj[ lideii^essuur is de opmars van de
t füitei^ XeKe combinaties niet meer tei '^a^j. 'hoewel ze nog niet in de
f "Urne v Ultkomen, die door Guil-
l '«rd an Herten met San Diego
i s

e
HWonnen, werd de Zwaar 1

J Jfirirle ïvV door de sterk terugko-
!S oD

am Kr»oors met Jos Nij-
n ? een goede tweede plaats.
>' r v Hm 1.binaties starten voor de
i' Nelin Edele Ros uit Beek terwijl
_ffs vanri Erkens en Monique Bec-
'_ t»la_» ezelfde vereniging de eer-
'k^erT in de klasse Midden 2

Vissen strandt
inhalve finale

I et G ■ Torn Nijssen is in: rn6l^erman Open in Hamburg
I kalVe £ Partner Cyril Suk in de
I N et ai "nale onderuit gehaald.
f de r_n s. lr» Monte Carlo was het, Steever Stich, die ditmaal met
| te: 6 net duo Nijssen/Suk klop-
Vn 7-6 (9-7). In de finale ver-

-ISe kon 6 Duitsers van het Spaan-
H 6-3 Casal/Sanchez met 5-7,

Hl 2:: Van Oppen won weer zo-
-1,1 de n enkelspel als het dubbel
£>et ~\Ultse Oberliga competitie

club Schwarz Weiss
°&I_?n

gen Leverkusen 2. Van
K^ns club won met 6-3.

Boksploegtegen
Zwedenop dreef

UTRECHT _
dat ftal amateurs,
*««_, mim tien

n Nederlandhet o,?nwoordigt in
stoerrVmPisch bok-lona K°' van Barce-
Jv'n^n acht de °ver-Nhen rOD ZwedenN4k nsporthal
?recht ln Dor-
ar»d , Won Neder-
de tu,___erdagavond

Vedstrf_e interland-en Jd in de ge-<£"* tegen deaen met 7-5.

Onder meer Peter
Zwezerijnen (half-
zwaar) en Arnold
Vanderlijde (zwaar)
wonnen bun duels
op overtuigende wij-
ze. Zwezerijnen
overklaste Magnus
Oestergren. Vander-
lijdekreeg met John
Pettersson een van
de drie Zweden, die
zeker zijn van Barce-
lona, tegenover zich.
Vanderlijde speelde
met zijn tegenstan-
der, die in de gehele

partij misschien drie
treffers kon plaat-
sen. De vijf reeds
voor de Spelen aan-
gewezen boksers
(Delibas, Joval, Zwe-
zerijnen, Vanderlijde
en Nijman) alsmede
Dias zullen van 1 tot
en met 6 juni deelne-
men aan het sterk
bezette TSC-toer-
nooi in Berlijn. In de
aanloop naar de Spe-
len volgen dan nog
twee trainingskam-
pen. Van 22 juni tot
en met 3 juliverblijft
de groep in Zinno-
witz. Van 6 tot en
met 16 julivolgt dan
nog een voorberei-
ding in Bad Hennef.

Maassen tweede in Vierdaagse Duinkerken

Ludwig houdt stand
DUINKERKEN - De Duitser
Olaf Ludwig, die ruim twee we-
ken geleden de Amstel Gold
Race op zijn naam schreef, heeft
ook in de Vierdaagse van Duin-
kerken de zege veroverd. Hij
hield Frans Maassen in de eind-
stand op de tweede plaats. De
Buckler-renner uit Ittervoort tel-
de tweeëntwintig seconden ach-
terstand. Het evenement, waarin
116 profs startten, duurde overi-
gens zes dagen. Van Limburgse
zijde was naast Frans Maassen
ook Ad Wijnands present.

De slotetappes in het weekeinde
werden gewonnen door respec-
tievelijk de Rus Ekimov (een
ploegmakker van Ludwig bij Pa-

nasonic) en de Italiaanse sprinter
Cippolini.
De Amerikaan Andrew Hamps-
ten uit de Motorola-ploeg van
Hennie Kuiper trad na enkele
seizoenen anonimiteit weer eens
naar voren. Hij won in zijn twee-
de vaderland Zwitserland de
Ronde van Romandië, die zes
dagen duurde en verreden werd
rond het Meer van Genève. Dan-
ny Nelissen was de enige Lim-
burgse deelnemers. De PDM-
renner behoorde een paar keer
tot de prijswinnaars.
Hampsten verdedigde zaterdag
in de tijdrit met verve zijn voor-
sprong tegen de tijdritspecialis-
ten Indurain en Mottet. De
Spaanse Tourwinnaar won de

tijdrit maariHampsten hield 23
seconden voorsprong over, ruim
voldoende om met een gerust
hart de laatste etappe in te gaan.
De Italiaan Sciandri sprintte in
Genève naar de winst in de slo-
trit.

In de open DuPont Tour in Ame-
rika zijn de Duitse amateurs
goed op dreef. De derde etappe
ging naar de 24-jarige Uwe Preis-
sler, die in de eerste rit zwaar
crashte. De Nederlandse profes-
sional Michel Zanoli (uitkomend
voor Motorola) sprintte naar een
paar ereplaatsen. Dit laatste had
deLimburgse beroepsrenner Pa-
trick Strouken, uitkomend voor
het Belgische Collstrop, vóór het
weekeinde ook al gedaan. Hij fi-
nishte in een van de eerste ritten
als vierde. De Engelse professio-
nal Mann uit de Amerikaanse
Coors-ploeg, voerde na de etap-
pe van zaterdag het algemeen
klassement aan.

Geleense handbalploeg terug in race om landstitel

V&L dwingt verlenging af
Van onze correspondent

MICHEL JANSSEN

kft J?-N ~ Met een felbevochten 23"22 zege °P Haka/E&O
y , .^irschmann/V&L de kansen op de landstitel zaalhand-e- neren m stand gehouden en de play-offs, net als
reirjp aar ' *-ot net maximum van drie wedtrijden uitge-
tel 2

Ven zag het ernaar uit datregerend kampioen E&O de
ist °u prolongeren, maar in een sterke periode kort na de
,- erkte de thuisclub een achterstand van drie doelpunten
Bri t.m vervolgens het initiatief niet meer uit handen te ge-
Br,' eide kandidaten hebben hiermee een wedstrijd gewon-n maken zich nu op voor de beslissende slag.

In de eerste helft haalden beide
ploegen niet het hoge nivo van de
eerste wedstrijd, al bleef het gebeu-
ren het aanzien meer dan waard. Op
de volle tribunes zorgden de Em-
mer supporters voor een licht over-
wicht in decibelen en in het veld
was de thuisclub net iets te lief om
het gevaar dat uitgaat van de E&O-
-aanval afdoende in te dammen.

In de rust (11-14) slaagde coach Pim
Rietbroek erin zijn ploeg meer vast-
beradenheid aan te praten: „Ik heb
om meer verbetenheid in de dek-
king gevraagd. We hoefden immers
de sportiviteitsprijs niet te verdie-
nen."
Het duel werd inderdaad wat grim-
miger zonder dat het goedleidende
koppel Nusser-Struik op de voor-
grond moest treden. Na vier minu-
ten in die tweede helft hadden bei-
de ploegen elk driemaal gescoord
en was er aan het verschil nog niets
gewijzigd. Theo Boers, na de wisse-
ling in het Geleense doel gekomen,
hield in de volgende vier minuten
de E&O-schutters van doelpunten
af, zodat een benutte strafworp van
Smits en drie treffers van Veerman
de Limburgs op voorsprong brach-
ten: 18-17. Vooral de revival van
Veerman was opmerkelijk. De Ge-
leense schutter die de afgelopen
weken vaak een onzekere indruk
maakte wierp plotseling alle aarze-
ling van zich af. In het schot waar-
mee hij zijn ploeg op het winnende
spoor zette legde hij alle wilskracht
zodat Galouza in E&O-doel van ge-
luk mocht spreken dat hij zijn han-
den niet meer tegen de bal kreeg,
terwijl Martin Vlijm finaal omver
werd gekegeld door de aanstormen-
de teamgenoot.

Terwijl de spanning tot maximale
hoogte opliep scoorden de ploegen
om en om met V&L steeds weer
een doelpunt uitlopend. Tot 23-22,
een treffer van Portengen die nog
steeds wissselvallig opereert, en er
nog bijna vijf minuten waren te
gaan. Beide ploegen hadden daarna
nog een stuk of wat goede kansen
om iets aan de stand te doen, maar
de enige beweging op het scorebord
werd veroorzaakt door de akelig
langzaam wegtikkende seconden.
Het laatste fluitsignaal zorgde daar-
na voor een ongelooflijke vreugde-
uitbarsting aan V&L-zijde. Alsof
het kampioensthap al een feit was!
De teleurstelling in het E&O-kamp
was groot. De vertrekkende trainer
Harrie Weerman had gehoopt zijn
laatste wedstrijd te spelen en ziet
als een berg optegen de beslissende
ontmoeting met V&L die komende
zaterdag of zondag moet worden ge-
speeld.

De jonge internationals Hagreize
(E&O) en Veerman (V&L) dedenin
scorend opzicht niet voor elkaar on-
der en scoorden elk negen maal. De
andere V&L-doelpunten kwamen
op naam van: Louwers (6), Jacobs
(3), Smits en Portengen (2) en Klin-
kers (1).

" Aschwin Versteegden van HirschmannlV&L wordt door Henk de Boer van de Drentse ploeg
hard aangepakt. Foto: peter roozen

sport

Evic/Swift met de schrik vrij
»an onze correspondent

FRITS FEULER

ë,RMOND " Vreugde en ver-
onri

na aflooP van het Limburgs
aeronsje tussen de handbalda-

v£s van Evic/Swift en ADB/
de ~ "net als inzet een plaats in
hano aleronde- De Swift-aan-
je Piulerde sPontaan een feest-
dè pi

e meters verder konden
steld ense dames - teleurge-
een k" ?^een maar terugzien op
tont hoorlÜk prestatie. Debu-
Svvift n kamPioenskandidaatdiirl i * eerder al driemaal met
mop f cijfers te sterk bleek-est alle zeilen in de slotfase

bijzetten om die finaleplaats vei-
lig te stellen: 20-18.

De gasten startten ditmaal op-
nieuw furieus. Binnen dertig tel-
len lag de bal tweemaal achter
doelvrouwe Ildiko Toth. Swift
kende duidelijk startproblemen
en toonde in die eerste helft be-
hoorlijk wat afstemmingsfouten
in zowel aanval als verdediging.
De ondermaats spelende Jacque-
line Curvers werd vervangen
door Petra Jordens en met haar
inzet en enthousiasme sprokkel-
de de thuisploeg gaandeweg
enkele aardige treffers bijeen.

Na de pauze (11-8) werd Swift

agressiever en leek bij 14-9 en
16-11 de genadeklap te hebben
uitgedeeld. Met onvoorstelbare
inzet knokte ADB/V&L zich ech-
ter terug in de wedstrijd (17-16)
zodat Swift-coach Rietbroek de
lichtgeblesseerde Laura Robben
alsnog tussen de palen diende te
dirigeren. Terwijl Suzanne Pau-
lissen zichtbaar nagenoot van
deze zestiende treffer was het
haar tegenstander Szilagyi die
deze onachtzaamheid direct af-
strafte: 18-16. Nog eenmaal veer-
de V&L op (Hillen 18-17), met
aansluitend Nagy die 19-17 aan-
tekende. Toen Robben, ver bui-
ten haar doelgebied, wat al te
opzichtig de vrije worp van Pau-

lissen verhinderde en slechts
met geel bestraft werd, dreigde
de wedstrijd uit de hand te lo-
pen. Maar Szilagyi trok zich,
ondanks een dubbele tijdstraf
voor haar ploeg, van al die op-
winding niets aan en scoorde
magnifiek 20-17. De slottreffer
van Kleintjens had slechts stati-
sche waarde. Door deze winst
begint Evic/Swift komende zon-
dag in het eerste (thuis)duel van
maximaal driewedstrijden tegen
outsider SEW dat verrassend
Aalsmeer - na verlenging - met
17-16 klopte.

Voor Evic/Swift scoorden Szila-
gyi (8/4) en Nagy (5). Kleintjens
trof voor ADB/V&L zeven keer
doel waarvan vijfmaal vanaf de
streep. " Fries Jarich Bakker op

dreef in Limburg.
Foto: KLAUS TUMMERS

Afzien in
Heuvelland

Van onze correspondent
RAYMOND KERCKHOFFS

VOERENDAAL - De Heuvelland
Tweedaagse in en rond Voerendaal
heeft ook ditkeer de faam de zwaar-
ste wedstrijd voor junioren (17-19
jarigen) in Nederland te zijn waar-
gemaakt. Stromende regen en een
flinke zuidwestenwind maakten
vooral de zaterdagetappe rond
Klimmen voor vele renners tot een
helletocht. De Fries Jarich Bakker
kwam hieruit zegevierend te voor-
schijn. Hij had een kleine minuut
voorsprong op zijn ploegmakker
Arno van Zandbeek en legde hier-
mee ook de basis voor de eindzege
zondagmiddag.

Jarich Bakker nam zaterdag met
zijn etappezege het gele leiderstri-
cot royaal over van de Amerikaan
Mariano Friedick, die in de och-
tenduren de tijdrit op zijn naam had
geschreven.

De ontberingen van de zaterdage-
tappe hadden het peloton duidelijk
angst aangejaagd. Zodoende bleef
het veld zondag op het parcours
rond Übachsberg, waarin onder an-
dere de Eyserbosweg, Fromberg en
Bergseweg waren opgenomen, lan-
ge tijd compleet. Op de beslissende
ontsnapping van een vijftalrenners
op 15 kilometer voor de finish, rea-
geerde leider Bakker attent. Voor
de etappeoverwinning vermoeide
hij zich niet meer, die liet hij aan de
Brabander Willem-Jan van de
Broek over.
Van het Limburgse contingent was
Roger van de Wall zaterdag met zijn
22ste -plaats de bestgeklasseerde
streekrenner. Zondag kon hij echter
niet tot de prijswinaars doordrin-
gen. In het algemeen klassement
was John Linders op de 45-ste
plaats de beste Limburger. Daar-
mee deed hij het echter nog beter
dan de nationale Amerikaanse se-
lectie. Na de tijdritwinst van Frie-
dick konden zij geen potten meer
breken. Slechts één Amerikaan
reed de koers uit. Hij werd eenen-
vijftigste.
Bij de nieuwelingen stak de 15-jari-
ge Drentenaar Johan Bruinsma za-
terdag met kop en schouders boven
de concurrentie uit. Al bij de eerste
beklimming van de Fromberg liet
hij alle renners achter zich, waarna
hij ruim 50 kilometer alleen voorop
reed en op de streep een voor-
sprong van ruim twee minuten had.
Op de vierde plaats eindigde Tim
Heemskerk uit Brunssum.

Dominguez:
doping

SANTANDER - Manuel Jorge Do-
minguez is in de Ronde van Spanje
na de etappe van Luz St. Saveur
naar Sabinanigo betrapt op het ge-
bruik van een verboden middel. De
Spaanse ploegmakker van Tony
Rominger gebruikte al lange tijd
een rustgevend medicijn om beter
de spanningen te kunnen verteren.
Sinds dit jaar staan tranquillizers
echter ook op de lijst van de verbo-
den middelen van de UCI (Interna-
tionale wielrenunie).

sport kort

" GOLF - Het golfteam van
Brunssum heeft de laatste wed-
strijd in de hoofdklasse 3 met
14-4 verloren van Kleiburg. De
uitslag was niet meervan belang
voor promotie naar de tweede
klasse, Brunssum was al gepro-
moveerd.

Montoya begint als leider aan laatste week Vuelta

Delgado in offensief
LAGOS DE COVANDONGA - De
aanval van Delgado was niet dode-
lijk. De verwondingen vielen zelfs
mee. Jesus Montoya behield zondag
de leiderstrui in de Vuelta a Espana,
al trokken ritwinnaar Pedro Delga-
do en Tony Rominger enkele naad-
jesvan het 'Maillot Amarillo' los. De
Spanjaard en de Zwitser verklein-
den in de veertiende etappe van
Santander naar de Lagos de Cova-
donga wel hun achterstand. Delga-
do boekte de meeste winst en staat
met nog ééen koersweek voor de
boeg op 43 seconden. Rominger
bracht het verschil terug tot 55 tel-
len.

Na de rit van zondag is het drietal
dat op de flanken van de Lagos de
Covadonga heerste de enige serieu-
ze kanshebbers op de eindzege van
de 47ste Ronde van Spanje. Cubino,
Echave, Giovanetti en Parra lever-
den allen meer dan een minuut in
op het trio.

De Nederlandse klassementsren-
ners stelden opnieuw teleur. Rooks
en Theunisse verloren bijna twee
minuten op Montoya. Breukink (die
overigens een week geleden de tijd-
rit won) verspeelde weer vier minu-
ten. Het optreden overschaduwt in
feite de succesvolle beginfase voor
de Nederlanders, toen Nijdam de
proloog won en Van Poppel enkele
etappes buitmaakte. Overigens
heeft Melchor Mauri zondag via een
achterdeur de Vuelta a Espana ver-
laten. De glorieuze winnaar van vo-
rig jaar beleefde een roemloze af-
tocht. Hij stapte op de Collado de
Hoz, een col van de tweede catego-
rie, af. Ploegleider Saiz van ONCE
is - na het wegvallen van Lejarreta
en de afgang van Mauri - op zoek
naar een klassementsrenner. Hij
heeft daarbij het oog laten vallen op

Breukink, die liet weten dat hij per-
soonlijk van niemand een concreet
aanbod heeft.

" Pedro Delgado op weg naar de ritzege in Vuelta.
Foto: REUTEI

Chaos kenmerkt
eerste etappes
in Vredeskoers

FORST - De eerste etappes in
de wielerwedstrijd Berlijn-
Praag-Warschau oftewel Vredes-
koers voor amateurs zijn allesbe-
halve vlekkeloos verlopen.
Chaos was troef. Tot de slachtof-
fers behoorden onder meer de
Nederlandse amateur Rini
Lüykx en een politieman. De
renner uit Oud-Gastel viel ge-
wond uit, de ordebewaarder
werd zwaar gewond in het zie-
kenhuis opgenomen. De eerste
etappe werd zaterdag rond Ber-
lijn verreden dwars door verkeer
en nieuwbouw. Op het slecht af-
gebakende parkoers konden
ongelukken niet uitblijven. Het
peloton werd dan ook voortdu-
rend opgeschrikt door valpar-
tijen. De Duitser Wesemann
won.

De start van de tweede etappe,
zondag van Berlijn naar Forst,
verliep eveneens zeer rommelig.
Pas in het land van Brandenburg
werd de situatie genormaliseerd
en konden alle renners onge-
deerd de eindstreep bereiken.

De Italiaan Andrea Peron zege-
vierde in de sprint tegen twee
vluchtgezellen met vijf seconden
voorsprong op het peloton. Pas-
cal Appeldoorn werd achtste.

Den Bosch op
weg naar titel
DEN HELDER - Chemistryj
harmonie, was zaterdag het to«;
verwoord in de twee.de wedstrijd]
tussen de basketbalgigantjea
Den Helder en Den Bosch om deï
nationale titel. Den Helder ven
loor thuis het spierballen-dueJ
met 70-79 (36-36). Door de overi
winning kwam de titel voor d4
Bossche basketballers binneri
handbereik. Na de tumultueuze!
79-78 van woensdag en de winst
op zaterdag in het hol van de
leeuw hebben zij nog één overj
winning nodig.

Waterpoloteam
naar Barcelona
CALGARY - De Nederlandse
waterpoloploeg heeft zich ge-
plaatst voor de Olympische Spe-
len van Barcelona. Tijdens hel
kwalificatietoernooi eindigde
Nederland als vijfde.

Bartok gelijk
BORN - De tafeltennissers van
Bartok hebben in de eerste ron-
de van de play-off-wedstrijden
om degradatie verrassend met
5-5 gelijk gespeeld tégen Pecos
uit Oegstgeest. Opvallend was
dat het eerste paar (Sung en
Boute) alle vijf wedstrijden in
winst omzette, terwijl het tweede
paar (Aarts en invaller Gomes)
alles verloor.

Tweemaal brons
voor judoka's
PARIJS - Irene de Kok en Den-
nis Raven sleepten bij de Euro-
pese judo-kampioenschappen
ieder een bronzen plak in dé
wacht. Bovendien voldeed eerst-
genoemde een dag eerder aan dé
normen voor afvaardiging naar
de Olympische Spelen voldaan/
De 26-jarige Tilburgse judoka
versloeg toen in de finale van de
herkansingen in de klasse tot 72
kg Martina Zangerl uit Oosten-
rijk met een vol punt in ander':
halve minuut. Dennis Raven
verloor in Parijs slechts één par-
tij, van de Europese kampioefi;
Franck Möller. Het brons stelde
hij veilig tegen Harry van Barnë-.
veld. De Limburger Alex Smeets
werd gestuit door de Zwitser
Kistler, maar Alex Smeets vond
de weg terug via de herkansing,
waarna hij in de strijd om hét
brons in Leon Villar een te ster-
ke Spanjaard trof.

Drie keer zege
basketbalsters
OSNABRUCK - De basketbal-
sters hebben de oefencampagne
voor het EK-kwalificatietoernopi
in Chartres aftgesloten met drie?
overwinningen. Duitsland wercj
vrijdag, zaterdag en zondag mét
aantrekkelijke cijfers verslagen:'
47-60, 70-86 en 60-74.

Rivano goud,
Senff zilver
DEN BOSCH - Voor de Karate-;
Do Bond kon het toernooi om dê-
Europese titels voor aanvang al
niet meer stuk, doordat het Duif-
se bedrijf Ronde zich voor zes
jaar als geldschieter had gemeld.
Op de slotdag van het onderdeeJ
kumite (vrij gevecht) zorgde;
Ronny Rivano voor deenige Ne-
derlandse overwinning. De kara-
teka uit Badhoevedorp versloeg
in de finale de Franse oud-Euro-
pees kampioen Anselmo met 3-2,
Yvonne Senff (Maastricht) incas-
seerde zaterdag bij de vechter^
in de lichtste vrouwenklasse zil-
ver. Senff bereikte de finalër
maar miste de titel door een ne-
derlaag tegen de geroutineerde
Finse Laine.

Zweden weer
wereldkampioen
PRAAG - Als middenmoter be-
gonnen, als kampioen geëindigd.
Het ijshockeyteam van Zwedep
kwam bij de 56ste wereldtitel-
strijd in Tsjechoslowakije net op
tijd in vorm. De Scandinaviërs
bleven in een Scandinavische fi-
nale het nog ongeslagen Finland
op overtuigende wijze de baas:
5-2 (1-0, 3-0, 1-2). Het was voor ti-
telhouder Zweden de zesde
mondiale hoofdprijs. De bronzen
medaille ging naar het gastland
Tsjechoslowakije, dat in de
troostfinale Zwitserland met 5-2
bedwong.

Senior verslaat
Johnstone
ST. MELLION - De felicitatie^
voor Tony Johnstonekwamen te
vroeg. Niet de door het publiek
al gevierde golfer uit Zimbabwe,
maar Peter Senior, de Australiën,
won zondag het Benson and
Hedges-toernooi in St. Melliori.
Senior kwam dank zij een lange
birdie-putt op de voorlaatste van
de 72 holes op gelijke hoogte met
Johnstone. In de noodzakelijk
gebleken play-off kreeg de Aus-
traliër de winst in de schootgeworpen. Op de eerste extra ho-
le werd de spanning Johnstone
teveel toen hij zijn bal in het pu-
bliek sloeg. Een gemiste putt gaf
uiteindelijk de doorslag ten fa-
veure van Senior.
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06-lijnen

*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versierlijn van

Nederland: voor 'n discr.
afspraakje of n heet sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 50 cphm

PE WIPKRANT
* 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
50 cphm

HOGE NOOD
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
'' 50 cphm

TELEKRANT
06-320.320.00

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

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-

fcrJ^k. Succes is op deze lijn
**■ Verzekerd, ’ 1,- p/m.

*WIP-DATING*
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 cphm

Top Sex
2handen 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
,„jp6-320.320.77
Grieks Zappen! Van achter-

kant naar achterkant!
37,5 cphm

, 06-320.327.17
Overdag elegant en chique.
's-avonds als een... 35 plus

sex. 37,5 cphm
06-320.323.56

37.5 cphm RUPE 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
hffr». 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

.Joete jongens& meiden
Ur^jrect apart, ’ 1,- p.m.
'06-320.325.00

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

o^er zichzelf en wachten dat
jij ze belt.

* * 320.322.23
06/100 c.p.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

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

Joan? Bel dan snel. 75 cpm.

06.340.340.10.
Vrouwtjes

en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

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

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. 75 et p/m

Evelientje
: toen ze haar rokje liet

zafcken! 06-9530 - 75 et p/m

Griekse sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
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.

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)

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320320,36 - 75 et p/m

Volop Live
Tele/vrijen

met Joke, Vanessa en
Jenny. Lekker 100% live!!
06-320.320.84 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met melden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

Pak ons live!
Wij zijn Angel, Amanda en 'Jennefer en wij zijn gek op
pure sex! 06-320.320.86

(100 cpm)
Gewillige meisjes en

huisvrouwtjes willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Nieuw

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

lekkere jongen? Of voor 'n
opwindend gesprek met een

lekkere knul. Bel snel
06-9614 - 50 et p/m

Onderdanige jongensbellen
met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 75 et p/m

Sex-kontakt?
Trek in een afspraakje met
een meisje die graag een

middag of een avondje met
de (B ) bloot gaat?

06-320.320.87 (75 et.p/m)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320330,18- 50ct p/m
Zin in een AVONTUUR?

Vrije vrouwen & meisjes zijn
op zoek naar een avontuur
op sex gebied' Heb jij ook

zin? 75 et. p/m

06-340.340.95
Sexafspraakje

met 'n meisje. Vraag haar
tel.nr. Bel. 06-9502

75 cpm

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

"06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 75 cm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

06-320.330.60 (75 cpm)

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (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

Ze vertelt
haar telefoonnummer, iets
over zichzelf, haar adres,

vraagt of je langs komt of bij
jou mag Romen.

06-9685 - 100 et p/m

lust. live. lekker
Houd jevan lekker, houd je

van snel, bij de heetste
familie doen ze dat wel!
06-320.330.73 ( 75 cpm)

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

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

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (75 cpm)
Suzanne heeft hele grote...!

06-9667
Wie wil ze vasthouden.

75 et p/m

Debbie's
Sexdatlng maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 et p/m
Als de vrouw haar vriend

onder de douche ziet wordt
haar verlangen zo ver-
schrikkelijk groot dat ze

50 et.p.'/2 m.
06-320.329.25
Inge boeit een inbreker.

Naakt ondergaat hij zijn straf
50 ct.p.V2 m.

06-320.340.69.
Enkel een schort aan. Ze

laat een grote man binnen.
Doe uit dat schort.

50 et.p. 1/2 m.
06.320.340.45.

Na de champagne. 5 meis-
jes en de hoogtepunten met

5 mannen. 50 et.p.V- m.
06-320.340.01.

Beleef jouw
Fantasie

Met een meisje voor jou
alleen. Live en apart

06-320.370.50, 0,75 pm
Het naakte blondje bukt al,
.als Mevr. met het zweepje.

50 et.p. 1/2 m.
06-320.329.25.
Glamour-feest

2rijpe dames met een arme
knul die ze allebei...

06-320.340.33 50 ep Vx m.
Haar man en de knul uit de

adv. achter haar.
Grieks

06-320.326.92 50 ep Vzm.

Extase
een stel doet het buiten. Ze
weten dat er twee mannen...
06-320.323.85 50 ep V2m.

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
’l,- p.m. Pb. 75141 Adam

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, Carta
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)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

*Romy*
06-320.331.04 -75 Ct p/m

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik je vraag

Bel Lenie
Voor gratis sex per telefoon

of bij haar thuis.
06-320.324.96 - 75 Ct p/m

Toe maar, het mag. Hoger
met je hand Basje. Zal ik jou

eens...? 50 et p l/2m
06-320.321.32

hoger die benen
Het wandrek, de blonde

meid en de strenge man.
06-320.340.25 - 50 et pV2m

Zwembad. De blonde vrouw
geeft zich aan een meid met

zon klein nat slipje.
Lesb. 50 et.p.'/2 m.

06-320.340.88.
Urolagnie

Echte spetters warm en
hmm. 06-320.370.03 1,- pm

Kontakten/Klubs

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

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

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 Kristien. 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-

dag van 12-18 uur. Info: 04499-4346. Privé parking.
Maaseikeweg 24, Susteren.
VISA/EUROCARD welkom.

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

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Privé/Escort
Simply the best!

Angel en Boy
* 5 meisjes vanaf 18 jaar
* 6 jongens vanaf 18 jaar

* meester(es) en slavin
* Transsexueel / Travestiet

Deze week: Superstunt!
Info: g 045-274587

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 09-32.11.76.64.94
Openingstijden va. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

Sacha s Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Bel voor meer info ons telefoonnummer

06 - 52980255
Tevens meisjes gevraagd voor dag- en/of avonduren.

Sauna Club Eden
Alle dagen geopend vanaf 19.00 tot 5.00 uur. Nu met 4

nieuwe dames, ook voor escort. Holtzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verwennen u. Pikante lingerie, ma-zat.

11-24 u., zond. 15-23 u. Kapelweg 4, Krade, 045-425100

Porky's Pretpark!!
Manuela, Corina, Renee, Ginger, Jennifer, Daniella, Kelly,

Nathalie, Sandra en Karin.
g 045-228481

Madame Butterfly
vraagt buffetdame voor de avonduren 04492-1934

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-1195

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.
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

Even tijd en geen spijt?

Videoclub
een leuke film en nog meer.

Bel eens 045-718067.
Contactburo

Sittard
5046-523203.

Nieuwe inschr. gevr.

Lekkere knul
(19) v. heren (escort).

Tel. 04492-1094

LYDIA
u kunt alléén tevreden zijn...
046-749662, 11-23 u. Eén

leuk blond meisje gevraagd!

Love escort
045-320905

Buro Heerlen, adressen pri-
vé, escort La Femme en

boys voor heren en dames
__* 045-225333
Buro Geleen

Bern, op nivo 046-748768.

Vera Privé
Tel. 04754-85818.

Shirley privé
045-727538.

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

Wat is het toch fijn om eens
bij

Sandra
te zijn. Ma t/m vr 10-22 uur

Weekend gesloten
Tel. 046-757517.

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boulique markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)423848

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
__* 045-418606

Totale ontspannings-
massage door (nieuwe)
Leuke meisjes

Tel. 045-353489.

SM Rachel
Tel. 045-274810

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte
11-23 uur, 045-254598.

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158
Privé en Escort

Anita
Tel. 045-352543

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785
Escort-Service all-in

® 045-326191
Peggy privé en

escort
3 leuke stoeipoezen aanw.
ma-vr 11.00-22.30 uur. Wo
tot 19.00 u. 046-374393

Meisjes
willen julliewerken met ple-

zier, bel dan vlug dit
nummer hier:

04748-2677
Club Fvlaxim

Rijksweg 28, Baexem.

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

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijbiijvfinde prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

LOOPLAWAAI
Doe er iels aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij hel
vinden van een .oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MQ^
2600 AJ Delft. 1N_Xj

r"?v^__ ~^SBt>^

SPECIALE AANBIEDING

1 ï |p ÉSSJEÊ N ___

fuNtO'* \

HE
Bureau P-opstelling J >bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten HE
en stoelen _
2 kleuren leverbaar 561 ■ "excl. BTV^E" el

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

Jan Des Bouvrie t
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wijhoogwaardige meubelen, balies en complete projecten. 'Il

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

Kom, kijk en vergelijk! 'e
Op alle produkten 1 jaarvolledige GARANTIE!

E _rl _L¥ Kantoormeubelen
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738 ch

1
at
1;

A TEXTIELBEWERKERS ,
Voor een textielbewerkend bedrijf in Kerkrade. Het betreft het assistei*
het finishen van stoffen op rol. Deze stoffen worden van een waterats"' fr
laag voorzien en geverfd. Dit gebeurt machinaal. Het bedienen vo"
machines en de aan- en afvoer van de rollen stof behoort tevens tol '0
werkzaamheden. Deze afwisselende baan, met een prettige werkomg* a
is in 3-ploegendienst. Een vast dienstverband is niet uitgesloten. f0

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met de heer H. WiB^ 'onze vestiging in Kerkrade of met een van de onderstaande vestig" 'Kerkrade, Hoofdstraat 39a, 045 - 463700
Heerlen, Dr. Poelstraat 16, 045 - 713120 B

M. Hoensbroek, Kouvenderstraat 81, 045 - 231680
*^ Landgraaf, Streepersstraat 48, 045 - 326595. *ADIAKESER Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. i

unzENDßimo k,

' : <

leri.w>a_i!iiH'H,Ti-_»iiirtTÉiiTii_i_iOnQ/ ■7ii»-_jr_l ?
Op de reiniging van uw regenjas krijgt u van maandag 11 mei t/m P

zaterdag 16 mei a.s. 20% korting. Ga dus snel naar een van onderstaande t

Palthe Fashion Cleaners en profiteer van dit unieke voordeel.

«PALTHE I
/H Ir FASHIONCLEANERS (J

r^". IS ER GOED VOOR
8

Kerkstraat 11-13, Brunssum. Rijksweg Centrum 73, Geleen. Homerusplein 3, Heerlen. Beethovenstraat 2, Kerkrade.
Brugstraat 3, Brusselse Poort 8, Maastricht. Paradijsstraat 12, Sittard. Depots: Wolwinkeltje Mia, Hoensbroek, Berg a/d "Maas, Brunssum Noord, Eygelshoven, Eys, Heerlen, Hoensbroek, Hulsberg, Landgraaf, Maastricht, Schinveld.

I .
_______■________—————__———————————■■————la_________________________________l

■ i -;— 1 I * /jfl m

PamperS SoFifl I I f Ir'-^ - C-t ( Win nu éénvan de
Dhacoe ni _t_S__ I iHSi' __ >, Olvarit ■ «._*^JÉR r^N fantastische prijzen o.a- e
brOekluierS a_Pl«lT_ >f4^^PUUrSaP L J' j jfaliiL---^ Mon Bebeturo kinderautosloe** 1
jumboverpakking WA WA LCI*J M o__ri«< ,leS)e fllS JH/l_£^r^r" Monßeber.nden.agen
div maten 4*95 L- _L__ _P__ -.i£__Wl-sml fff! 13\ V») /"N 200 pluche Beren IL2!^l^_____________J__----J-_---------__IW LiH-^div. soorten i I *W\ ___~__>< QA Haal uw deelnarrtoformoM»M ;

'tl'¥l__ 3_n*____X*_ paka2oogr Ar m uih^f _i^T!^7_Ül.i __.«/■» Johnson& Johnson ,
'«il __fl__g____l it 0_!_) Milupa AQQ Zwitsal -^9Q badschuim _"-__
«_H I, WÊm , *^ X ______P-J__PBV_ zuigflessen V -'-' babvzeep "/■*» rr?"", Qy*'

■W-MM PT.i" 66? -T' fftTAl 120cc *» Oi 150 gr ■£■ flacon 3°°ml J,*§I H rJH"| leukedierentuinbij I 9 I W B "^S_É_ 1 __s»^Rozebottel _"_-"_ I _J_P»»_f K»# fl Bel wattestaafjes 449 Zwitsal gm_c\c Johnson& Johnson /.ffJ*^=.99 ■X^-T^J 1?* ba^cretne 2^5 SSRR.I V'of kruidenthee <« fles 500 ml 4;»"WW uitgebrejdassortiment *** tube 100 ml *k> __~ $m %J»
200gr ** %#- VU Won»» C o_6ySpee/ao«,b.v.: Babylotionooelcfes Zwjtsa| Johnson*Johnson _,
Frisomel _1 /"*_LQ Brinta ontbijt _| AQ rammelaar of 099 A"" babyshampoo "795 babypoeder «Q*"K' 16; p*4soo»'** 1 . knii>dier o: ro" 111"9 tawomi

ft9S / - *«»».' 3L

——— — --------------------------------------■_-----------—I t
(

RODAHAL KERKRAL/jti
r /Il ■- ■- «_ Vrienden van het Limburgs Dagblad

■pN T"\ ✓""'N TV A" /^\ TV T /^"N " "1 " T I ■ ITSüfPfIH I M °P vertoon van uw vriendenpas en de

rKUMUUINIoiLK i Kjj^Kjpn srr;«.
Vrijdag 5 juni 1992 - Aanvang 20.15 uur J J 'T/)J " ■ SÏÏSE£L£ duaalsen

Rl^a^a^a^^
'-^*_________m \m_w___M mM ______________r_m^m^mmWÉm\mmmM Simpelveld.

WWS^m^ Fk# fl .^^^^^^
bon: PROMCONCERT I

■ * Metropole Orkest Aantal personen: max. 4 pers-

tm " " " ; ca sharon, vm Vrijen vanMen
■B^** »«""*■■. " « ' LimJburgs Symphonie Orkest h^^^^^^S&i^S

Gerard joling Jan Vayne Miranda van Kralingen Dirigent: Fernand Terby ê^Pr^T X^W



Recordzeffe EHC
F*mu ROEK " Het was geen ker-

"°ensbroek, maar er stond
Siïpi g Wel een schiettent. Op het
loor u Van EHC. Ze werd bemand
Caat £et gedegradeerde DESK uitWol uVel' De schutters van de
!lfkp troffen niet minder dan
iter£er deroos- De Door Eendracht
locjDen Produceerden geen enkel
*tje j n*- Zo werd in dit niemendal-
'«n nog geschiedenis geschre-
'Hc { g nooit namelijk had een

Sou am in de hoofdklasse zon
r'k erwinning behaald.
blink 1*" evenals Roger Derrez

ft'ote en d. toonde andermaal zijn
baarde voor de rood-witten.

Afscheid Lenssen

IbSer» st ~ Een tactiscn en tech-
''Jke „1 ker Venray is na een rede-

tegen TSC niet ver-
l- Oo°men daneen puntendeling,se ka. nrzaak- net missen van diver-, n en het goede keepers-

V EVan TSC-doelman Theo Wage-
Vn j! Waren 33 minuten gespeeld
Se'kro ° een publiekswis-

t ' omdat hiJ na 13 jaar in het
fespe [carn van Venray te hebbenar>Dj i,

stopt met akt'ef voetbal.
tesVo] J Was namens Venray suc-
n^e7nmet een afstandsschot: 1-0.

I V?*1 de min"ut kwam TSC alsnog
n Gil °nverdiende gelijkmaker:"s kon van dichtbij intikken.

Wilhelmina, in lach en 'n traan
üil def P" Dank ziJ twaalf punten,
rCilhelrlf atste zes wedstrijden heeft
ko^ in n3'oB het vege lijf gered.
kfigadê' droP liet de 'Leushuis-
rar ben geen enkele twijfel over!e spel^aoe»ngen bestaan. Na enke-

-1 s°Pte £epnkken van de thuisclub,
ïMn Wiih?6 Pouwels na acht minu-

K a rust lmina'oB op voorsprong.
uel|Wa^erd de str'Jd vinniger. Wil,
Hnzich elman peter Strijbosch

'n de kiJker spelen. Terwijltr'Jd el geluwd leek, kreeg de wed-

* s«els v,erv elend einde. Gerard.fyaar in k (Wdhelmina'oB) kwami, lr>(W v°tsinS met Walter van der

'i ee DiQ t
essels brak zijn been op

i« kenhaatsen- Nadat hij naar het
£ 'Jd w«J!VWas vervoerd (de wed-
ri n) WeS ZOn half uur onderbro-
<T°r 22 n de laatste vier minuten

\, , aar de bal toespelende' S v°lgemaakt'.

Revanche SVN
f*s. d^ n SVN heeft in Breda te-
r«orUeVP ir-onie niet alleen haar
h ariehe P vervult maar ook
uu^laaa ?enornen voor de grote
ih slaS w, ln, eigen huis: 1-2. EenI? honw[door voor de baronnen
o>loee f dMasse het doek viel.f,? 1 te Win.! reda deed er alles aan
derrie u' dron8 SVN terug en
Sv^nten^ 1 corners maar geen3 levln e c°untertactiek van
Cna ru\t «chter Das drie mi"-
-0 ,n de in J effect OP via een treffer
th-' Toen £Spits opererende Duyf:bNut n dlezelfde Duyf in de 72e
oi tste sn- goorde verdween hetUUb' HefïankJe no°P b»J de thuis-

deed kteBendoelpunt van Schlü-u net tij niet keren.

Van Dijk-ploeg op karakter van 2-1 naar 2-3

Meerssen bezorgt
supporters kippevel

Van onze correspondent
JOHAN HEURTER

MEERSSEN - „We zijn een klein
beetje kampioen geworden", zei
Meerssen-trainer Piet van Dijk na
de zwaarbevochten overwinning op
UDI '19. „We hebben alleen de pech
dat Halsteren erbij staat". De sup-
porters en spelers vierden de triomf
ook als een kampioenschap; met
bloemen en champagne en Piet van
Dijk ging op de schouders. Toch
heeft de beslissingswedstrijd aan
een zijden draadje gehangen, want
na 45 minuten leidde de thuisclub
met 2-1. Op karakter werd alsnog
met 2-3 gewonnen. Daarmee werd
voorts de derde periodetitel in de
wacht gesleept.

De wedstrijd begon goed voor
Meerssen. Al na tien minuten kopte
Ivo Dahlmans een vrije trap van
Math van Dijk' achter de Udense re-

servekeeper Peter Smolenaers.
Nadat de speaker na 20 minuten de
tussenstand van Longa-Halsteren
(0-2) omriep, een wedstrijd die ove-
rigens enige minuten te laat begon
omdat de lijnen opnieuw gekalkt
moesten worden, verslapte de con-
centratie. Dat leverde een volko-
men onverwachte treffer op van
Stefan Smits: 1-1.

UDI kwam beter in de wedstrijd en
kreeg via, de naar Helmond Sport
vertrekkende, spits Peter Geurts
nog twee mogelijkheden. Pas op
slag van rust kon Meerssen iets te-
rug doen door een afstandsschot
door Math van Dijk. Keeper Smole-
naers kon pas in tweede instantie
de bal stoppen.

De eerste kans na de pauze was
voor Ivo Dahlmans. Hij kopte een
voorzet van Erik Smeets net over.
Uit de tegenaanval schoot Reggie
Van Gennip verrassend via een mis-

tastende Wim Dusseldorp UDI op
2-1. En de thuisclub ging door.
Scheffers redde op dé lijn en Smits
schoot alleen voor Dusseldorp
naast. Meerssen vocht echter terug.
Etienne Kleinen werd opgeofferd
voor Hans Ploemen en UDI werd
onder druk gezet. De Brabanders
lieten zich niet zomaar wegzetten en
gooiden een dosis hardheid in de
strijd die ongekend was.

René Scheffers daarover: „Onge-
looflijk, hoe zij de duels ingingen.
Het leek wel of ze een berg geld van
Halsteren zouden krijgen". De druk
werd zo groot, dat UDI wel moestbezwijken. Een vrije trap van Paul
van de Leeuw werd door Erik
Smeets fraai ingekopt en tien minu-
ten voor tijd was Math van Dijk de
matchwinnaar. „Na rust hebben we
de beste prestatie van het seizoen
geleverd", sprak Piet van Dijk. „Al-
les werkte tegen ons. Zelfs de om-
roeper. We moester» het zelf doen".

" Meerssen bouwde na afloop van de wedstrijd tegen UDI een klein feestje, declub had de derde
periodetitel veroverd. Foto: jan paul kuit

sport

Helios-trainer: 'Achterhoede leverde wanprestatie'

Heilust heeft langrste adem
Van onze correspondent

ROB SPORKEN

pl 6f?^j LUST 3"5 iUI)- 31 Odekerken (strafschop) 1-0; 34. Frijns 1-1; 55. Carlitz
fissen 3 s £e"S 22; 62 Ritzen 3"2; 68- Reule 3"3: 76 Melissen (strafschop) 3-4; 84. Go-ld,, "a Toeschouwers 700. Scheidsrechter Meerten. Boeking: Theunissen (Helios)rv,: yan den Hoek' Mostert, Theunissen, Bartos, Bosten. Munteanu, Carlitz, De1 ]HEilij<?t rken (8°- E6ges), Ritzen, Joosten (56. Morlog).

' s|: Janssen, Wellens. Jegers, Lenkens, Rademaker, Senden, Melissen, Mar-
(18. Gorissen), Frijns, Reule.

elukt - Met een week vertraging is het Heilust alsnog
e w

e te^ m °^e viei"de klasse C ten koste van Helios in,e Yacnt te slepen. Door het onverwachte verlies, vorige
iegen SVK, bleef het draaiboek voor het kampioens-

ie T l̂cnt- Helios hoopte te kunnen profiteren van de situa-
'irin as er procent zeker van, dat we vandaag zouden
lor 6n'" a^us trainer Ad van Lierop. Heilust toonde een
'cd I|l^.Veerkracht en kwam uiteindelijk na een zinderende

als terechte winnaar uit de bus: 5-3.

''eiK ainer Jung Roemgens,
enrj Werkzaamheden de afgelo-
che en meer op het psychologi-

j en, m
an °P het sportieve vlak la-

A ltsn a^te voor de wedstrijd een
at ftj nen indruk, maar het feit
i 2jj J ZlJn filtersigaret verkeerd om
ijn mond stopte, zei genoeg over

4 'cck moedstoestand. „Ik heb deze
$ IPrat^norm op de JonSens moeten
i *n" ,om de kater weg te wer-' a'dus de trainer.

'och'«ar u>*
g net er in net begin niet

&este h
at **e Kerkraadse formatie

Ou. ncj de uitstekende grasmat
«»e rj aten- Naast de morele tik,
Ö^arerf ploeg diende te verwerken,
n -j,. Paulissen (geschorst)
8n fj6? Lurken (geblesseerd) niet
%v

e Partij. Daarnaast scheurde
rii n "erder Tayeb Labyed na een
lc°ord spelen een spier. De top-
"^ar huppelde nog even verder,

moest vervolgens naar de
'*1 d,

Vknwaar hij zag dat Helios via
'^'t u, Uze Penalty op 1-0 kwam.

>eter /as verschrikkelijk. Je kunt
en j n van zon wedstrijden spe-
<ekjjkan ,er één vanuit de dug-out
'an ven' aldus de smaakmaker

'e j.°uWen gingen nu omhoog bij
*as ei'ust-spelers en het publiek

getuige van een ware thriller.

Helios kwam drie keer op voor-
sprong, maar de Heerlense ploeg
wist deze geen enkele keer langer
dan zes minuten vast te houden.
„Bij elke voorsprong verdween
meteen de organisatie. Achterin is
vandaag helaas een wanprestatie
geleverd," aldus een teleurgestelde
Ad van Lierop. Ton Reule was de
man, die het vonnis velde over He-
lios. Na zijn gelijkmaker (3-3) werd
hij even later door Eelco Mostert
vastgepakt, waarna John Melissen
vanaf elf meter Helios voor de eer-
ste keer op achterstand zette. „He-
lios had een penalty gekregen, dus
ik dacht, probeer het ook eens.
Maar hij hield me toch wel vast," al-
dus een dolgelukkige Reule. Ver-
volgens maakte Heilust niet dezelf-
de fout. Het bleef vanuit de organi-
satie voetballen en liet de bal het
werk doen.

Dat het uiteindelijk 5-3 werd, was
eigenlijk jammer, omdat de span-
ning in de laatste minuten was ver-
dwenen. Jung Roemgens was er
niet rouwig om: „Zo zie je maar
weer, dat je nooit zeker kunt zijn,
dat je een wedstrijd wint. Dit elftal
verdient een enorm compliment.
Het is het succes van een jaar hard
werken." Terwijl de tabletten bier
de kleedkamer van Heilust in- en
uitvlogen, kon men vijftien meter
verder een speld horen vallen. „De
ploeg is er helemaal kapot van. Het
zal moeilijk worden de spelers voor
de nacompetitie op te peppen," al-
dus Ad van Lierop.

Historisch dieptepunt Laura
Van onze correspondent

PIETCROMBACH

LAURA-KVC ORANJE: 0-3 (ü-ü). 53.
Froels 0-1 (penalty): 80. J. Creusen 0-2;
88. Froels 0-3 (penalty). Scheidsrechter
De Jong. Toeschouwers: 600. Boekin-
gen: R. Ploum en Körver (beiden van
KVC Oranje). Uit het veld gestuurd: Rit-
zen (Laura) en Werry (KVC Oranje).

KERKRADE - Laura-KVC Oranje
was een typisch degradatieduel.
Laura trok uiteindelijk aan het

kortste eind: 0-3. Voor het eerst in
zijn bestaan moet de in 1919 opge-
richte club in de afdeling voetbal-
len. Beide ploegen stonden stijfvan
de zenuwen. Scheidsrechter De
Jong uit Maastricht paste zich moei-
teloos aan de omstandigheden aan.

Hij floot niet alleen twee dubieuze
penalties in het nadeel van Laura,
maar floot ook zo irrjtant en tegen-
strijdig, dat de 22 spelers er volsla-
gen confuus van werden.

Met rust was de stand nog dubbel-
blank. In de tweede helft kwamen
deOranje-hemden ietwat fortuinlijk
aan een 0-1 voorsprong, toen De
Jong de bal na een vrij onschuldige
overtreding van Laura-speler Pas-
cal Kockelkorn ten opzichte van
Roger Ploum van KVC Oranje op
de stip legde. In de 80ste minuut
profiteerde KVC Oranje-spits Jos
Creusen attent van een misser van
Laura-verdediger Jan Lim: 0-2. Dat
het tenslotte twee minuten voor tijd
nog 0-3 werd, na wederom een du-
bieuze penalty, was slechts belang-
rijk voor de statistieken.

Terwijl deKVC Oranje-aanhang jui-
chend het behoud van het vierde
klasserschap vierde, verzuchtte
Laura-voorzitter Rinus Prevoo:
„Triest dat we voor het eerst in ons
73-jarig bestaan in de afdeling moe-
ten gaan voetballen. Jammer dat de
scheidsrechter de wedstrijd totaal
niet aanvoelde".

" Feest bij Heilust. Verantwoor-
delijk voor het kampioenschap
van Heliust zijn: Jo Janssen,
Hans Wellens, Leon Paulissen,
Marcel Jegers, Cor Lenkens, Ger
Rademaker, Mare Senden, John
Melissen, Raymond Martens,
Afayeb Labyed, Roger Gorissen,
Leon Frijns, Ton Reule, Theo Lur-
ken, Theo Roelofs, Björn Hanssen,
Peter Quadvlieg. TrainerFrans
'Jung' Roemgens.

Foto: FRANS RADE

Steynsredt KKASV
.'

RKAVC-RKUVC: 1-0 (1-01. 17. Steyn:
1-0. Toeschouwers: 600. Scheidsrechter
Gielen.

MEERSSEN - RKAVC heeft zater-
dag het beslissingsduel tegen de-
gradatie uit de vierde klasse A met
1-0 weten te winnen van RKUVC.
Dientengevolge degraderen de
mensen uit Ulestraten na een jaar
weer naar de afdeling Limburg. De
weersomstandigheden speelden
enigszins in de kaart van de mensen
uit Amby. De lichtere spelers waren
op het doorweekte veld veel wend-
baarder dan de Ulestratenaren.

In het eerste kwartier van het duel
was het desondanks toch UVC dat
het beste van het spel had. Mark
Hendriks en Rene Kerkhofs kregen
kansen die ze niet benutten. In de
17e minuut begon RKAVC-midden-
velder Conrad Steyns aan een schit-
terende solo vanaf het middenveld,
waarbij hij vier spelers op rij pas-
seerde. Zijn verwoestend schot ver-
dween onhoudbaar in het UVC-
doel. RKUVC viel hierna wel aan,
maar kon niet scoren.

Leonidas degradeert
WW2B-LEONIDAS 3-1 (1-1). 20. De
lambooy 0-1. 28. Stevens 1-1. 73. Stevens
2-1. 86. L. Pellaers 3-1. Toeschouwers
500. Scheidsrechter Vaes. wegens bles-
sure door Rietjens.

MAASTRICHT - De weg dalwaarts
van Leonidas zet zich voort. In het
degradatieduel in de derdeklasse A
tussen WW '28 en Leonidas speel-
den de zenuwen beide ploegen in
de beginfase parten. Het veldspel
van Leonidas was beter verzorgd en
in de 20e minuut was het Delam-
booy die voor 0-1 zorgde. Stevens
zorgde in de 28e minuut voor de te-
recht ruststand 1-1. Na de hervat-
ting was WW fysiek de betere
ploeg en omzeilde met lange trap-
pen de Leonidas-verdediging. Hal-
verwege zorgde Stevens voor 2-1 en
in de spannende slotfase stelde L.
Pellaers het derdeklasserschap van
SC WW '28 veilig 3-1.

Susteren terug
naar derde klasse

WVO3-SUSTEREN: 2-1 (2-0). 8 Hol
1-0; 28. Cobers 2-0; 80. Van Bezel 2-1.
Scheidsrechter: Daemen. Toeschou-
wers: 250.

ROERMOND - In een goede en
spannende partij voetbal heeft Sus-
teren afscheid moeten nemen van
de tweede klasse. VVV en Susteren
speelden beide sterk. Aanvankelijk
was VVV'O3 op het speelveld van
RFC-Roermond de meest aanval-
lende ploeg. Dat resulteerde in twee
treffers binnen dertig minuten. De
eerste was van Wim Hol; hij rondde
een voorzet van Sasja Cobers af.
Sasja Cobers verzilverde in de 28e
minuut een strafschop (2-0). Suste-
ren leek verslagen, maar toonde na
rust een bewonderenswaardige in-
zet. Het leverde evenwel slechts één
doelpunt op, toen Michel van Bezel
een afgeslagen hoekschop alsnog
wist in te schieten.

Chevremont in
halve finale

ROERMOND - Chevremont was in
de bekerwedstrijd tegen vierdeklas-
ser EMS heer en meester. Door het
slordige spel van de Chevremonte-
naren etaleerden bleef de ruststand
0-0. Na de wissel waren de aanval-
lers bij de les en in de 70e minuut
zorgde Schleepen voor 0-1. Twee
minuten later was de strijd defini-
tief beslist nadat Maats 0-2 liet aan-
tekenen. Chevremont plaatste zich
als eerste voor de halve finale.

op de stip
" Tijdens het damesduel tussen
Heksenberg en Rapid (6-1) stonden
bij de thuisploeg moeder en dochter
Huismans in het veld. Nelly Huis-
mans (40) verdedigde met veel ver-
ve het doel van de kampioenen,
terwijl dochter Petra (15) veel im-
pulsen gaf aan het Heksenberg-aan-
valsspel. ■
" Een domper op de feestvreugde
bij het behoud van het vierde klas-
serschap voor KVC Oranje was, dat
speler Marcel Werry niet alleen een
rode kaart kreeg, maar ook nog tot
overmaat van ramp met een ernsti-
ge oogblessure naar het ziekenhuis
vervoerd moest worden. Hij was het
slachtoffer geworden van een wraa-
kactie van John Ritzen.

" De 31-jarige Rien Raetsen van
Megacles 6 heeft tijdens de wed-
strijd tegen Merefeldia 6 ernstig
hersenletsel opgelopen. Twintig mi-
nuten voor tijd kwam hij met zijn
hoofd in aanraking met de knie van
een tegenstander. De klap zo hard
aan, dat hij een jukbeen brak en

even in coma raakte, waarna hij
naar het ziekenhuis werd gebracht.

" Passart-topscorer Rob Adams (24
treffers) speelt volgend seizoen bij
derdeklasser Vaesrade. Louis Muer-
mans verruilt EHC voor Kolonia.

" Guus Reinders (49) werd tijdens
de wedstrijd RKONS 4-Haanrade 3
gehuldigd omdat hij veertig jaar lid
is van RKONS.

" Het duo Zef Horsels/Jos Lacroix
neemt komend seizoen de trainers-
functie, bij het naar de derde klasse
gedegradeerde Caesar, over van Fer
van Melsen.

" Groene Ster-doelman Ronald
Windjens kon niet aantreden tegen
VKC, omdat hij geen vrijaf kreeg
van het Huis van Bewaring in Maas-
tricht waar hij werkzaam is. Verder
speelde Jo Willems (Groene Ster)
slechts vijf minuten mee. Ingeval-
len voor Karel Pelzer raakte Wil-
lems bij zijn tweede aktie gebles-
seerd en moest het strijdtoneel
verlaten.

Meerssen wint
LD-klassement

HEERLEN - Meerssen heeft giste-
ren dan wel geen kampioenschap
kunnen vieren, één prijs heeft de
ploeg van trainer Pief van Dijk al-
vast in de wacht gesleept. Evenals
verleden jaar eindigde ze namelijk
als eerste in hét LD-CLUBKLAS-
SEMENT. Een paar weken geleden
werd ze van de bovenste plaats ver-
dreven door eersteklasser Vinken-
slag, maar gisteren stelden de
Meerssenaren orde op zaken. De
door het LIMBURGS DAGBLAD
beschikbaar gestelde duizend gul-
den gaan dus opnieuw naar de geel-
zwarten. Vinkenslag krijgt vijfhon-
derd gulden. Op de laatste competi-
tiedag was het ook stuivertje wisse-
len tussen Eijsden, dat uitgespeeld
was, en EHC.

Id-clubklassement
EINDSTAND

1. Meerssen 6.723
2. Vinkenslag 6.715
3. EHC 6.548
4. Eijsden 6.542
5. Blerick 6.492
6. SVN 6.490
7. Parmingen 6.413
8. Chevremont 6.395
9. Venray 6.390

10. RKONS 6.386
11. Waubach 6.375
12. RFC 6.297
13. Wilhelmina '08 6.278
14. Heer 6.277
15. Sittard 6.266
16. Veritas 6.216
17. Limburgia 6.177

hoofdklasse c
Geldrop-Wilhelmina '08 0- 1
EHC-DESK 11- "Venray -TSC 1- 1
UDI 19 -SV Meerssen 2- 3
Baronie -SVN 1- 2
Longa -Halsteren 0- 4
Parmingen -Margriet 0- 2

Halsteren 26 14 7 535 53-26
SV Meerssen ' 26 15 5 635 42-21
TSC* 2b 12 7 731 39-25
EHC 26 12 5 929 52-29
Geldrop 26 10 9 7 29 41-31
Venray 26 10 9 7 29 34-25
Limga 26 12 5 929 34-26
SVN 26 10 8 828 40-42
Margriet 26 1 1 411 26 42- 44
Wilhelmina '08 26 10 4 12 24 40-48
Parmingen 26 8 7 11 23 22-25
Baronie 26 8 4 14 20 40-52
UDI 19 26 8 3 15 19 26-43
DESK 26 2 321 7 22-90
'periodekampioen

topscorers
EINDSTAND
1. Brankaert (EHC) 16; 2. Geurts (UDI '19)
15; 3. Bevelander en Van Sliedrecht (Halste-
ren) 14; 5. Kense en Schlutertßaronie) 12; 3.
Merk (EHCi en Dahlmans Meerssen) 11; 9
Brouns (Geldrop) 10; 10. Koeman (Longa).
Vervuurt (Margriet), Vermeulen (TSC) en
Dautzenberg (SVN) 9; 14. Gagliardi (Lon^
ga). Spitters (Geldrop) en P. van Gils (TSC)
8; 17. Coumans (Meerssen), Pouwels (Wil-
helmina '081, Van Well en Van Nistelroov(Margriet) 7.

en voorts...
LONGA - HALSTEREN 0-4. 10 Moerkens
0-1, 14 Bevelander 0-2. 25 Van Sliedrecht
0-3. Rust. 82. Van Sliedrecht 0-4. Scheids-
rechter Biljouw. Toeschouwers 600.

hoofdklasse in cijfers
EHC-DESK 11-0 (4-0). 3. Merk 1-0: 10. Merk
2-0; 22. V. Coens 3-0 (e.d.); 36. Derrez 4-0; 50.
Merk 5-0; 56. Brankaert 6-0; 60. Loontjes
7-0; 76. Adam 8-0; 80. Brankaert 9-0; 86.
Brankaert 104); 87. Nollgen 11-0. Scheids-
rechter: Stolk. Toeschouwers: 75.
EHC: Knippenberg 7, Nollgen 7, Muermans
6, Gerringa 6. Ypelaar 7, Derrez 8, Adam 7,
Loontjes 7, Coolen 6 (68. Dierx). Merk 8,
Brankaert 6. Totaal: 75 (11).

UDI'I9-MEERSSEN: 2-3 (1-1). 10. Dahi
mans 1-0; 26. Smits 1-1;46. Van Gennip 2-1;
72. E. Smeets 2-2; 80. Van Dijk 2-3. Scheids-
rechter: Hageman. Toeschouwers: BDO
Waarschuwingen: Dahlmans (Meerssen) èn
Janssen (UDI'I9).
MEERSSEN: Dusseldorp 6, R. Smeets 7.
Van Dijk 8. Scheffers 8. Kleinen 7 (61. Ploe-
men-l, Van de Leeuw 7, Franssen 7, Quesa-
da 7. Coumans 7, Dahlmans 7 (83. Vrijhoe-
ven ), E. Smeets 8. Totaal 79 (11).

VENRAY-TSC 1-1 (0-0). 66. Van Dijck 1-0;
70. Van Gils 1-1. Scheidsrechter Hulsboseh.
Toeschouwers: 400.
VENRAY: Jacobs 7, Poels 7. Janssen 7,
Beerkens- (18. Heidens 6). Lenkens 6, Cup-
pen 7. Philipsen 6. Lenssen 7 (33. Viever-
mans 6), Sijbers 6, Verstegen 6, Van Dijck
6. 77-12.

BARONIE-SVN 1-2 (0-0). 48. Duyf 0-1: 72.
Duyf 0-2; 75. Schluter 1-2. Scheidsrechter
W van de Berk. Toeschouwers: 300.
SVN: Pruisscher 7, Joosten 6. Van Hoof 7,
Pluymen 6. Reintjens 6, Mermens 7, Zenden
6 (83. Cremers-). Janssen 6, Dautzenberg 6,
Duyf 7, Hensels 7. Totaal (71/11).

GELDROP-WILHELMINA 0-1 (0-1). 8. Poü-;
wels 0-1. Toeschouwers: 600. Boeking Pou-.
wels en Camp (Wilhelmina) en Dekort (2*
maal. Geldrop). Scheidsrechter: Deckers
WILHELMINA'OB: Stnjbosch 7, Kessels 7
(88. Heylen), Camp 7. Gilkes 7, Meusen 6,
Wolter 6, Pouwels 7, Bruynaers 7, Houben'
7, Keizers 7, Verdonschot 7. Totaal 75 (11)

PANNINGEN-MARGRIET. 0-2 (0-0)- 56.'
Vervuurt 0-1; 72. Van Wel 0-2. Toeschou-
wers: 350. Scheidsrechter. Govers.
PANNINGEN: Hermkens 8. Moonen 6r"
Doensen 5, Nijssen 6. Schijven 7, Stals 5'
Smolenaars 5, Knapen 6,Robert Janssen 6.
Van Horen 6, Idrissi 5 (84. Deckers -) Totaal
65(11).

Beslissingsduels
afdeling Limburg:

HEERLEN -In de afdeling Limburg."
is het in enkele klassen bijzonder
spannend. In deeerste klasse B ver-
speelde Lemirsia op de laatste
speeldag een punt tegen Nyswiller,
waardoor Slenaken en Lemirsia
moeten uitvechten wie zich kam-;
pioen in deze klasse mag noemen.

In de tweede klasse C is een beslis-"
singswedstrijd (donderdag 14 mei:
op het veld van VV Heer, aanvang
18.45 uur) tussen De Heeg en Berg 2"
nodig om uit te wijzen wie de kam-
pioen in deze klasse wordt.
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bulletin

Eerste Klasse A
Biesland -Amelie 2- 0
lason 2 -Caberg 0- 4
DBSV -Vinkensl. 2 0-7
Maastr.B. -Willem 12 1-0
Maastr. B. -White Star 1- 2
RKBFC-RHC 6- 0
Stand:
Vinkensl. 2 22-39
Caberg 22-29
RKBFC 21-29
White Star 22-24
Maastr. B. 23-23
Bunde 2 20-20
Amelie 22-20
RHC 22-20
Biesland 22-18
Willem I 2 22-18
DBSV 22-13
lason 2 22- 9
Eerste Klasse B
VNB-Huls 4- 1
Slenaken -Valk. B. 4-0
Daalhof-WDZ 0- 1Wylre-Itteren 2- 2
Lemirsia-Nyswiller 1- 1
RKSVG-WahlwiUer 0- 3
Stand:
Lemirsia 22-35
Slenaken 22-35
Daalhof 22-31
WDZ 21-27
Nyswiller 22-27
VNB 21-19
RKSVG 22-18
Wahlwiller 21-17
Valk. B. 22-17
Wylre 21-16
Itteren 22-12
Huls 22- 6
Eerste Klasse C
RKSNE 2-Hrln. Sp. 2 1- 6
Sylvia-RKHBS 0- 1
Coriovall. 2 -N. Einde 1- 1
Weltania 2-KakertseB. 0- 1
SCKR-Wijnandia 2- 0
Rimburg-RKTSV 0- 4
Stand:
RKTSV 21-32
Kakertse B. 21-30
Wijnandia 21-30
SCKR 21-27
Sylvia 21-21
N. Einde 21-20
RKHBS 21-19
Hrln. Sp. 2 20-18
Rimburg 22-17
Coriovall. 2 21-15
RKSNE 2 21-15
Weltania 2 21- 8
Eerste Klasse D
Spaubeek -Adveo 1- 1
Schinnen -Egge 3- 1
Amstenrade -Havantia 4- 0
DeLeeuw -Sweikh. B. 2- 2
S.V. Treebeek-DVO 3- 1
Sittardia.'Bo -BVC 2- 6
SUnd:
BVC 22-29
Schinnen 22-28
Amstenrade 22-26
S.V. Treebeek 22-25
Adveo 20-24
DVO 22-24
Egge 22-21
Sweikh. B. 21-20
Havantia 22-20
DeLeeuw 21-19
Spaubeek 22-18
Sittardia 80 22- 6
Eerste Klasse E
Susterse B. -Roosteren 2 3-0;

RKSNA-Walburgia 5- 0 ,
O'berg -Juliana K 0-0
FC Ria-Vesta 0- 6
GVCG-Holtum 2 1- 2
St. Joost-Slekker B. 1- 3
SUnd:
Vesta 22-34
Susterse B. 22-27
St Joost 22-27
RKSNA 22-26
Slekker B. 22-24
JulianaK 22-23
FC Ria 22-22
GVCG 21-19
Walburgia 22-19
O'berg 22-17
Roosteren 2 21-16
Holturn 2 22- 8
Eerste Klasse F
RKHVC-A'heide 3- 2
Laar -Brevendia 2 5-2
Swift 2-RKSW 2- 4
KOC-Heel 1- 1
RKAVC-MHD 6- 1
SHH-Heythuysen 1- 2
Stand:
RKAVC 22-37
KOC 22-27
Heythuysen 22-26
Laar 22-25
RKSW 22-24
RKHVC 22-23
A'heide 22-22
SHH 22-21
Heel 22-19
Swift 2 22-17
MHD 22-12
Brevendia 2 22-11
Eerste Klasse G
FCV 2-MVC 2 0- 0
Bieslo -Grashoek 2- 1
Grathem-KVC 2 2- 1
HBSV 2-Top'27 2- 2
Reuver 2 -Boekoel 0- 4
SWH-Steyl 4- 1
Stand:
SWH 22-37
Grashoek 22-32
FCV 2 22-26
Boekoel 22-26
Bieslo 22-24
Steyl 22-24
Top '27 22-21
HBSV 2 22-17
MVC 2 22-16
KVC 2 22-15
Reuver 2 22-14
Grathem 22-12
Eerste Klasse I
Almania 3-MKC 2 1- 1
Quick 08 2 -SVME 2 2-0
WW 2 -Meerssen 3 5-4
Armada 2 -Scharn 3 4-7
Hulsberg 2-RVU 2 1- 2
SCG 3-RKHSV 2 0- 6
Stand:
RVU 2 21-30
WW 2 22-28
Quick'oB 2 22-27
MXC 2 22-27
Scharn 3 22-24
Almania 3 22-23
SVME 2 22-22
RKHSV 2 21-21
Hulsberg 2 22-18
SCG 3 22-15
Meerssen 3 22-14
Armada 2 22-13
Eerste Klasse J
Simpelv. 2 -Waub. B. 2 7-2
RKTSV 2-Laura 2 0- 1
GSV 2 -H'broek 2 4- 1
Miranda 2-Bekkefv. 3 1- 4
Schuttersv. 2 -Heilust 2 3- 3
Schinveld 2-Sportclub 0- 1
2
Stand:
H'broek2 22-32
Schuttersv. 2 22-29
Laura 2 22-28
Heilust 2 22-22
Waub. B. 2 22-21
Schinveld 2 22-20
RKTSV 2 22-20
Bekkerv. 3 22-20
Miranda 2 22-19
Sportclub 2 22-19
GSV 2 22-18
Simpelv. 2 22-16
Eerste Klasse K
Parmingen 3 -Heel 2 0-5
EW 2 -Megacles 2 6- 1
Wittenh. 3-Egchel 2 1- 2
Sparta 4-W'mina 4 2- 2
Merefeldia 3 -RKSVO 2 3- 3
Leveroy 2 -Bevo 2 2- 1
SUnd:
Sparta 4 .22-35
RKSVO 2 22-28
Bevo2 22-27
Wittenh. 3 22-25
Egchel 2 22-24
Leveroy 2 22-22
EW2 22-22

Parmingen 3 22-19
Megacles 2 22-19
Merefeldia 3 22-17
Heel 2 22-16
W'mina 4 22-10

Tweede Klasse A
RKWL 3-Biesland 2 5- 1
Heer 3 -Maastr. B. 2 6-0
Polaris 2 -Keer 2 3- 3
Mheerd.B. 2-Caberg 2 1- 2
RKUVC 2 -Amicitas 2 6-1
RKASV 2-MW'O2 1- 0
Stand:
Polaris 2 21-34
Keer 2 21-32
RKASV 2 21-29
Heer 3 21-26
Caberg 2 20-25
MW'O2 21-22
RKUVC 2 21-20
Mheerd. B. 2 21-19
RKWL 3 20-15
Amicitas 2 21-14
Biesland 2 19-11
Maastr. B. 2 21- 1
Tweede Klasse B
MXC 3-Leonidas 3 0- 0
Rapid 3 -RKASV 3 4- 2
RKBFC 2 -Celios 4- 2
RKVCL 3-Willem I 3 3- 7
Daalhof 2 -Standaard 3 2- 3
Geulsche B. -DBSV 2 3- 2
Stand:
Geulsche B. 21-33
Willem I 3 22-31
Standaard 3 22-28
Daalhof 2 22-27
Celios 23-26
Leonidas 3 22-26
RKASV 3 21-22
Rapid 3 21-18
RKBFC 2 20-15
RKVCL 3 21-14
DBSV 2 22-10
MXC 3 21- 8
Tweede Klasse C
De Heeg -Geertr. B. 2 2-0
MXC 4 -Berg 2 1- 4
Scharn 4 -Banholtia 2 3-2
RKASV 4-Polaris 3 0- 2
Stand:
De Heeg 20-34
Berg 2 20-34
Rapid 4 19-32
Scharn 4 21-20
MXC 4 20-19
SVME 3 19-17
Geertr. B. 2 20-14
RKWL 4 19-13
Banholtia 2 19-13
Polaris 3 20-12
RKASV 4 19- 8
Tweede Klasse D
Eijsden 3-Vijlen 3 1- 1
Vinkensl. 3-Struchter 0- 8
B.
Walram 2-Noorb. B. 2 3- 1
Oranje B. 2 -lason 3 6-1
Sibbe-RKVVM 2 5- 1
Bemelen-MKC 5 6- 1
Stand:
Struchter B. 22-41
Sibbe 22-28
Eijsden 3 22-28
Oranje B. 2 22-26
Bemelen 22-25
RKVVM 2 22-23
Walram 2 21-20
Vijlen 3 22-20
MXC 5 22-20
Noorb. B. 2 22-14
lason3 22- 9
Vinkensl. 3 21- 8
Tweede Klasse E
Vijlen 2-Partij 0- 0
Troja-Gulpen 2 1- 2
Reymerst. 8.-SCKR 2 4- 1
Nyswiller 2-W. Groen 2 0- 2
Voerendaal 2-Zwart W. 2- 2
2
Epen -Noorb. B. 2- 2
Stand:
Reymerst. B. 21-31
Partij 22-31
Zwart W. 2 22-30
Noorb. B. 22-26
Voerendaal 2 22-23
Epen 22-23
SCKR 2 22-22
Vijlen 2 22-19
Troja 22-18
Gulpen 2 22-17
W. Groen 2 22-16
Nyswiller 2 21- 6
Tweede Klasse F
Heerlen 4 -Kolonia 4 2-2
RKMVC 2-RKHBS 2 4- 0
SVN 3-KVC Oranje 3 1- 1
Hopel 2-Haanrade 2 1- 1
Klimmania 2 RKTSV 3 2- 0
WDZ 2-FC Gracht 3 3- 2
Stand:
KVC Oranje 3 22-33
Kolonia 4 22-31'
SVN 3 22-31
WDZ 2 22-29
Heerlen 4 22-20
RKTSV 3 22-19
RKMVC 2 22-18
RKHBS 2 22-18
Klimmania 2 22-18
Hopel 2 22-18
FC Gracht 3 21-14
Haanrade 2 21-13
Tweede Klasse G
Vaesrade 3-Sylvia 2 2- 4
Weltania 3 -Kolonia 5 0- 6
FC Gracht 2 -Voeren- 4- 0
daal 3
RKTSV 4 -SVN 4 5- 0
Haanrade -Hopel 3 17- 0
KVC Oranje 2-RKONS 1- 4
3
Stand:
Kolonia 5 21-34
Sylvia 2 20-33
RKONS 3 20-28
Haanrade 20-26
RKTSV 4 21-22
FC Gracht 2 19-19
Vaesrade 3 21-17
Voerendaal 3 20-16
SVN 4 20-16
KVC Oranje 2 20-16
Weltania 3 19-13
Hopel 3 21- 2

Tweede Klasse H
A'bosch 2-Minor 3 17- 2
VKC 3 -Vaesrade 2 3- 5
KEV 2-KakertseB. 2 4- 2
Eik'veld-Wijnandia 2 2- 1
Kolonia 3-Helios 2 3- 2
Stand:
KEV 2 19-35
Gr. Ster3 17-28
Vaesrade 2 19-22
Eik'veld 18-22
A'bosch 2 18-19
Kakertse B. 2 18-16
Wijnandia 2 17-15
VKC 3 19-15
Kolonia 3 18-13
Helios 2 18-11
Minor 3 19- 4
TweedeKlasse I
Langeberg 2 -Limburgia 1- 1
3
Treebeek 2-Schuttersv. 3- 1
3
De Leeuw 2 -N. Einde 3 6-2
Mariar. 2 -VKC 4 5- 1
H'broek 3 -Passart 2 1- 1
Stand:
Mariar. 2 21-30
Doenrade 21-30
Passart 2 21-26
Schuttersv. 3 21-25
Langeberg 2 20-20
VKC 4 21-20
CSVT 21-19
H'broek 3 21-18
De Leeuw 2 21-18
Treebeek 2 21-17
Limburgia 3 20-15
N. Einde 3 21-12
Tweede Klasse J
Sittard 3 -Adveo 2 1-3
RKDFC 2-Schinveld 3 1- 0
Doenrade 2-Treebeek 3 1- 2
Schinnen 2 -Spaubeek 2 0-1
EHC 3-De Leeuw 3 2- 0
Jabeek-Mariar. 3 2- 3
Stand:
Adveo 2 21-31
RKDFC 2 21-30
Sittard 3 21-30
De Leeuw 3 21-26
Jabeek 21-25

Mariar. 3 21-20
Doenrade 2 21-19
EHC 3 20-17
Treebeek 3 20-17
Spaubeek 2 21-15
Schinveld 3 20-10
Schinnen 2 20- 8
Tweede Klasse K
Doenrade 3 -Havantia 2 0-6
De Ster 4-Sanderbout 2 0- 2
Caesar 3-DVO 2 0- 0
Sweikh. B. 2-Quick'oB 1- 1
3
LHBMC 2-COV 1- 1
IVS 2-SVM 3 2- 2
Stand:
IVS 2 22-36
COV 22-30
LHBMC 2 21-27
Sanderbout 2 22-27
Caesar 3 21-26
Havantia 2 21-25
Sweikh. B. 2 22-21
Quick 08 3 22-19
SVM 3 22-18
DVO 2 21-16
De Ster 4 21-13
Doenrade 3 21-0
Tweede Klasse L
Bom 2-SVE 2 2- 0
Neerbeek -Stadbroek 2 7- 1
DVO 3-De Ster 5 0- 7
Buchten 2-L'heuvel 3 2- 1
Urmondia 2 -Kluis 3 6-2
Stand:
Buchten 2 22-40
Neerbeek 22-39
Bom 2 22-33
Limbricht 21-29
Urmondia 2 22-20
L'heuvel 3 22-19
De Ster5 22-17
SVE 2 22-17
Kluis 3 22-15
Stadbroek 2 22-14
DVO 3 22-10
Almania 4 21- 9

Tweede Klasse M
Slekker B. 2 -Obbicht 2 3- 1
De Ster 3-St. Joost 2 1- 2
Centrum B. 2 -Buchten 2- 0
3
FC Ria 2-PSV 2 0- 6
Susteren 3-GVCG 2 5- 1
Stand:
PSV 2 22-36
St. Joost 2 21-27
Susteren 3 21-24
Centrum B. 2 21-24
De Ster 3 22-22
GVCG 2 21-21
Stevensw. 2 21-21
Obbicht 2 22-20
Buchten 3 22-19
Slekker B. 2 22-19
FC Ria 2 22-15
Bom 3 21-10
Tweede Klasse N
RKSVW 2-Putbroek 3- 1
Victoria 2 -Dicteren 3- 1
Hom -Juliana 2 2-2
SVH 2-Brachterb. 3- 4
RKWB-Swalmen 2 0- 8
EMS 2-Maasbr. 2 4- 2
Stand:
EMS 2 22-37
Swalmen 2 22-35
Victoria 2 22-27
Maasbr. 2 . 22-26
RKWB 22-24
SVH 2 22-20
Hom 22-19
RKSVW 2 22-17
Dicteren 21-16
Brachterb. 22-14
Juliana 2 21-14
Putbroek 22-13
Tweede Klasse O
Leeuwen 2-PSV 3 0- 2
Bieslo 2-EMS 3 7- 3
Swift 3-SHH 2 3- 1
Swalmen 3 -Rios 2 3- 1
RKSVW 3 -SVH 3 1- 3
Thorn 2-Roermond2 6- 4
Stand:
Leeuwen 2 21-34
PSV 3 22-33
Swalmen 3 21-29
Rios 2 22-26
RKSVW 3 21-24
Thorn 2 22- 19
SVH 3 22-18
Roermond 2 21-18
Bieslo 2 22-18
Swift 3 22-16
SHH 2 22-13
EMS 3 22-12
Tweede Klasse P
Bieslo 3 -Leeuwen 3 3-6
Linne 2-SWH 2 5- 2
DESM 3-Maasbr. 3 4- 1
RKVB 2-Victoria 3 2- 2
Brevendia 3-Eindse B. 3 2- I

Roggel 3 -RKSVN 2 1- 5
Stand:
RKSVN 2 22-41
Linne 2 22-33
Roggel 3 22-28
Leeuwen 3 22-27
RKVB 2 22-24
DESM 3 22-23
Brevendia 3 22-20
Maasbr. 3 22-20
Eindse B. 3 22-16
SWH 2 22-15
Victoria 3 22-11
Bieslo 3 22- 6
Tweede Klasse Q
RKESV 2-Crescentia 2 2- 0
FC Oda3-Roggel 3 3- 0
Moesel 3-Laar 2 1- 3
RKSVO 3-A'heide 2 3- 3
Brevendia 4-DESM 2 1- 3
Megacles 3-RKSW 2 1- 2
Stand:
DESM 2 22-41
Laar 2 21-28
RKSW 2 22-28
FC Oda 3 22-27
RKESV 2 21-25
Crescentia 2 22-22
RKSVO 3 22-22
A'heide 2 21-21
Moesel 3 22-20
Brevendia 4 22-15
Roggel 3 21-7
Megacles 3 22- 4
Tweede Klasse R
Parmingen 5-VCH 5 5- 2
Bevo 3-MVC 3 2- 3
RKSVN 3-RKMSV 5 4- 2
Blerick 5 -Irene 7 5- 1
Egchel 3-Haelen2 0- 1
Helden 4 -Heyth. 2 1- 3
Stand:
MVC 3 22-34
RKSVN 3 22-33
Bevo3 22-31
RKMSV 5 22-29
Parmingen 5 22-26
Egchel 3 22-26
Blerick 5 22-25
Haelen 2 22-19
Irene 7 21-13
VCH 5 22-10
Heyth. 2 22- 9
Helden 4 21- 7
Derde Klasse A
Heer4-VNB 2 2- 5
MW'O2 2-Geulse B. 2 1- 1
Polaris 4-St. Pieter 2 2- 2
Standaard 4 -Leonidas 4 4-2
RHC 2-White Star 2 4- 4
Sp. Caberg 4-RKHSV 3 4- 2
Stand:
Standaard 4 22-39
RKHSV 3 22-34
VNB 2 22-29
St. Pieter 2 , 22-25
Sp. Caberg 4 20-23
Polaris 4 21-22
Leonidas 4 23-22
Geulse B. 2 22-20
RHC 2 22-17
MW'O2 2 21-12
Heer 4 21- 7
White Star2 22- 6
Derde Klasse B
MXC 6-RKWL 5 1- 5
DBSV 4-RKBFC 3 6- 2
RKVCL 5-Willem 1 4 11-5
Vinkensl. 4 -Meerssen 5 8-5
Daalhof 3 -Scharn 5 1- 8
Stand:
Vinkensl. 4 20-32
RKVCL 5 21-30
DBSV 4 20-27

RKWL 5 20-24
Scharns 20-22
MXC 6 20-20
RKBFC 3 19-17
Meerssen 5 20-16
Daalhof3 20-15
Rapid 5 19-12
Willem 1 4 20- 4
Derde Klasse C
SVME 4-Heer 5 3- 0
MXC 7-RKVCL 4 7- 3
RHC 3-Sibbe 2 0- 1
RKUVC 3-Leonidas 5 2- 2
Caberg 5 -Bunde 3 7-0
DBSV 3-WW 3 2- 1
Stand:
RKUVC 3 22-36
Caberg 5 22-35
DBSV 3 22-28
Leonidas 5 22-28
MXC 7 22-27
Bunde 3 22-21
Sibbe 2 22-21
Heer 5 22-16
WW 3 22-14
RKVCL 4 22-14
SVME 4 22-13
RHC 3 22-11
Derde Klasse D
Berg 3-RKVVM 3 0- 5
Banholtia 3 -Valk. B. 2 4-1
Gerendal -Meerssen 4 2-1
RVU 3-Itteren 2 3- o
Struchter B. 2 -Mheer- 12- 1
derB. 3
Vilt 2-RKBFC 3 2- 2
Stand:
RVU 3 22-41
Struchter B. 2 22-38
Valk. B. 2 22-31
RKWM3 22-25
Meerssen 4 22-21
Gerendal 22-21
Itteren 2 22-21
Banholtia 3 22-19
RKBFC 3 22-16
Vilt 2 22-15
Berg 3 22-10
Mheerder B. 3 22- 6
Derde Klasse E
Lemirsia 2 -Simpelv 3 6-1
Zwart W. 3-RKSVB 2 0- 3
Sportcl. 3 -WDZ 3 3-4
W. Groen 3-RKMVC 3 7- 1
Sibbe 3-Wijlre 2 3- 3
Epen 2-Huls 2 5_ 1
Stand:
RKSVB 2 22-36
W. Groen 3 21-33
Lemirsia 2 21-32
Zwart W. 3 22-24
WDZ 3 22-21Simpelv. 3 21-20
RKMVC 3 21-20
Sportcl. 3 22-18
Epen 2 22-18
Sibbe 3 20-18
Wijlre 2 22-16
Huls 2 22- 2
Derde Klasse F
Heilust 3-A'bosch 3 3- 1
RKMVC 4-Rimburg 2 2- 1
RKONS 4-Haanrade 3 1- 2
SVK 2 -Nijswiller 3 4- 2
Kakerste B. 4 -Miranda 3 3- 1

Chevremont 4 -Laura 3 3-2
Stand:
Haanrade 3 24-36
Heilust 3 21-31
RKONS 4 22-26
SVK 2 22-26
Kakerste 8.4 22-26
A'bosch 3 22-22
Chevremont 4 23-21
Miranda 3 22-19
Laura 3 22-18
RKMVC 4 21-16
Rimburg 2 22-13
Nijswiller 3 21-10
Derde Klasse G
Waubach 4 -Heksenberg 6- 4
3
SVN 5 -Chevremont 3 2- 1
Miranda 4 -Coriovall. 3 8T 0
WDZ 4-SVK 3 0- 2
RKHBS 4-Sportcl. 4 2- 1
Stand:
RKHBS 4 21-31
Sportcl. 4 21-28
SVN 5 21-25
WDZ 4 21-24
Heksenberg 3 21-22
Waubach 4 21-22
Miranda 4 21-22
Chevremont 3 21-20
Weltania 5 20-19
SVK 3 21-17
Kakertse B. 3 20-14
Coriovall. 3 21- 6
Derde Klasse H
Hrln Sp. 4-Waubach 3 2- 2
Weltania4-RKHBS 3 3- 2
RKBSV 3-Schuttersv. 4 1- 0
Heksenberg 4 -Bekkerv. 3- 1
4
Eik'veld 2-GroeneSter 2- 6
4
FC Gracht 4-KEV 3 1- 4
Stand:
Groene Ster4 20-30
KEV 3 20-29
RKBSV 3 20-29
Schuttersv. 4 20-27
HrlnSp.4 20-22
FC Gracht 4 21-19
Eik'veld 2 20-17
Waubach 3 20-17
RKHBS 3 20-16
Weltania 4 21-16
Heksenberg 4 20-15
Bekkerv. 4 20- 5
Derde Klasse I
Heksenberg 5 -Passart 3 3- 1
Hrln. Sp. 3 -Egge 3 6- 0
RKSNE 4-Wijnandia 3 4- 2
RKBSV4-RKDFC 3 3- 1
Schinveld 4-Gr. Ster 5 7- 2
Vaesrade 4-Amstenrade 2- 5
2
Stand:
Amstenrade 2 20-33
RKSNE 4 20-33
Hrln.Sp.3 20-31
Passart 3 20-28
Schinveld 4 21-26
Egge 3 20-20
Wijnandia 3 21-18
Vaesrade 4 20-16
Heksenberg 5 20-12
RKBSV 4 20-11
Gr. Ster 5 20-11
RKDFC 3 20- 3

Derde Klasse J
Limburgia 4 -Hulsberg 3 2-2

RKDFC 4-Jabeek 2 1- 3
BVC 2-EHC 4 1- 3
Schimmert 4-Quick 'oB 2- 1
5
Mariarade 4-Caesar 4 3- 0
Egge 2-Haslou4 1- 1
Stand:
Hulsberg 3 22-37
Egge 2 23-32
Haslou 4 22-30
RKDFC 4 22-25
Mariarade 4 21-23
EHC 4 22-23
BVC 2 22-21
Schimmert 4 21-19
Quick '08 5 22-17
Caesar 4 21-13
Limburgia 4 22-13
Jabeek 2 22- 9

Derde Klasse K
OVCS 2-Sanderbout 3 2- 3
Quick'oB 4-L'heuvel 4 7- 4
Caesar 5-Schuttersv. 5 6- 0
Havantia 3-De ster 6 3- 3
Sweikh. B. 3-Haslou 3 1- 6
Stand:
Sanderbout 3 22-37
Haslou 3 22-33
L'heuvel 4 22-30
De ster 6 22-29
OVCS 2 22-28
Sweikh. B. 3 22-22
Quick'oB 4 22-19
COV 2 22-18
Spaubeek 3 22-18
Caesar 5 22-16
Havantia 3 22-13
Schuttersv. 5 22- 1
Derde Klasse L
Almania 5 -Sittard 4 3- 3
EVV 5 -Susteren 5 1- 3
GVCG 3-Urmondia 3 7- 1
Stadbroek 3-Born 4 4- 1

DVO 4-Armada 3 3- 1
SVE 3-Roosteren 3 1- 1
Stand:
SVE 3 22-33
GVCG 3 23-32
Almania 5 23-32
Armada 3 22-28
Susteren 5 22-24
EWS 22-22
Bom 4 22-21
Stadbroek 3 22-19
DVO 4 22-19
Sittard 4 * 22-17
Roosteren 3 22-16
Urmondia 3 22- 3
Derde Klasse M
Heel 3 -Leeuwen 4 3-3
EW4-EMS4 1- 1
Linne 3 -Slekker. B. 3 5- 2
Maasbr. 4 -Walburgia 2 1-1
Susteren 4 -Armada 4 2-2
Stand:
Leeuwen 4 19-35
EMS 4 20-29
Linne 3 20-25
Heel 3 19-24
Rios 3 20-23
EW 4 20-19
Walburgia 2 20-16
Maasbr. 4 19-12
Susteren 4 18-11
Armada 4 20-11
Slekker. B. 3 19- 9
Derde Klasse N
Susterse B. 2-MHD 2 3- 2
EVV 3-EMS 6 7- 3
W'mina 8-Vlodrop 2 3- 3
Boekoel 2-SVH 4 5- 0
RKAVC 2-Vesta 2 4- 1
Beegden 2-O'berg 2 2- 2
Stand:
EVV 3 22-35
O'berg 2 22-30
MHD 2 22-28
Susterse B. 2 22-26
Vesta 2 22-26
RKAVC 2 22-25
Boekoel 2 22-23
SVH 4 22-20
Vlodrop 2 22-18
Beegden 2 22-16
W'mina 8 22-14
EMS 6 22- 3
Derde Klasse O
Swalmen 4 -W'mina 5 2-3
Nunhem 2-FC Oda 4 7- 0
Swift 4-Vesta 3 2- 1
Haelen 3-RKSNA 2 2- 2
RKSVN 4-Laar 3 5- 0
EMS 5 -Roermond 3 6- 1
Stand:
EMS 5 21-34
W'mina 5 22-33
RKSVN 4 22-30
Laar 3 22-27
Nunhem 2 22-23
Haelen3 22-22
RKSNA 2 22-22
Vesta 3 21-20
Swift 4 22-18
Swalmen 4 22-17
Roermond 3 22-12
FC Oda 4 22- 4
Derde Klasse P
RKSVO 4-Heyth 3 1- 2
W'mina 6 -Megacles 5 4-3
Thorn 3 -Brevend. 5 3- 1
Merefeld. 4-FC Oda 5 2- 3
Veritas 3-KOC 2 0- 0
EMS 7-Laar 5 9- 6
Stand:
Brevend. 5 22-30
KOC 2 20-28
Heyth 3 22-28
Merefeld. 4 22-26
W'mina 6 22-26
Veritas 3 22-25
Thorn 3 22-24
Megacles 5 22-21
RKSVO 4 21-18
FC Oda 5 . 22-14
EMS 7 22-12
Laar 5 21- 8
Derde Klasse Q
FC Oda 6-Brevend. 6 1- 1
Parmingen 7 -SWH 3 5-1
Hom 2 -W'mina 7 2-2
Laar 5 -Haelen 4 1-2
Leveroy 3-RKVB 3 I- 3
Megacles 4-W'mina 7 1- 1
Stand:
Buggenum 21-38
Hom 2 21-31
Parmingen 7 22-28
Haelen 4 21-26
Laar 5 21-25
Brevend. 6 22-21
Megacles 4 22-21
Leveroy 3 22-18
SWH 3 21-14
RKVB 3 21-14
W'mina 7 22-12
FC Oda 6 22-10
Derde Klasse R
Baarlo 4 -Parmingen 6 5-2
Grashoek 2 -Roggel 4 2- 2
Helden 5-Egchel 4 1- 2
Bevo 4-Venl. B. 8 1- 2
Steyl 5-VCH 8 2- 8
MVC 5-RKSVN 5 1- 3
Stand:
RKSVN 5 22-35
Grashoek 2 22-33
Baarlo 4 22-30
Helden 5 22-29
Egchel 4 22-28
Parmingen 6 22-26
VCH 8 22-23
Bevo 4 22-18
Steyls 22-15
MVC 5 22-14
Roggel 4 22- 7
Venl. B. 8 22- 6
Derde Klasse S
Tiglieja 3-Belfeld. 7 1- 5
Venl. B. 5 -Baarlo 6 7- 1
IVO 6-FCV 5 3- 3
Steyl 4 -VCH 9 1- 2
Reuver 5 -Blerick 9 4-2
HBSV 5-Swalmen 5 2- 6
Stand: |
Venl. B. 5 22-34
VCH 9 23-33
IVO 6 22-25
Swalmen 5 22-25
Reuver 5 23-23
Belfeld. 7 21-22
FCV 5 22-21
Baarlo 6 22-20
HBSV 5 22-19
Blerick 9 21-18
Steyl 4 22-14
Tiglieja 3 22-10
Vierde klasse A
Celios 2 -Leonidas 6 7-1
MXC 8-Daalhof 5 4- 1
Scharn 7-RHC 4 4- 1
Rapid 6-Heer 6 3- 3
Caberg 6-Amelie 2 3- 2
DBSV 5-De Heeg 2 2- 3
Stand:
Heer 6 21-36
Scharn 7 22-34
De Heeg 2 21-31
Rapid 6 22-30
Celios 2 22-22
RHC 4 22-20
Caberg 6 22-20
MXC 8 22-17
Daalhof5 22-17
Amelie 2 21-15
Leonidas 6 20-11
DBSV 5 21- 4
Vierde klasse B
Willem I 7-DBSV 7 1- 3
Biesland 3-Caberg 7 0- 2
Maastr. B. 4 -Celios 3 1-3
Stand:
Leonidas 8 17-34
Celios 3 18-25
DBSV 7 18-25
Willem 17 18-22
MXC 9 17-19
Maastr. 8.4 18-17
Rapid 7 17-11
ScharnB 18-10
Biesland 3 18- 7
Caberg 7 17- 6
Vierde klasse C
Leonidas 7 -Heer 8 2-6
WiUem I 8 -RKASV 5 6- 1
DBSV 6-Daalhof4 2- 1
Amelie 3-MW'O2 3 2- 3
Stand:
DBSV 6 16-25
Willem 18 15-22
Daalhof 4 16-21
Heer 8 16-21
St. Pieter 3 15-15

Leonidas 7 16-15
MVV'O2 3 16- 9
RKASV 5 16- 8
Amelie 3 16- 6
Vierde klasse D
Heer 7-Keer 3 2- 3
Leonidas 9 -Bemelen 2 3-1
Willem I 6 -RVU 5 6- 2
White Star 3 -MXC 10 3- 3
RKBFC 5-VNB 3 9- 0
Stand:
White Star 3 20-34
RKBFC 5 20-29
Keer 3 19-29
Heer 7 19-27
RKVCL 6 20-23
MXC 10 19-18
Willem I 6 20-17
VNB 3 20-12
Leonidas 9 19-11
RVU 5 20-10
Bemelen 2 20- 6
Vierde klasse E
RKHSV 4-Keer 5 6-10
RVU 6-Standaard 5 11-2
Stand:
Standaard 5 17-28
Scharn 6 15-23
RVU 6 18-22
lason 4 17-20
Amicitas 3 13-12
Polaris 5 16-10
Keer 5 13- 9
RKHSV 4 15- 8
RKWL 6 16- 8
Vierde klasse F
RKVVM 4-Berg 4 5- 1
lason 5 -RKBFC 6 4- 3
Walram 3-RKUVC 4 2- 2
Meerssen 6 -Willem 15 0-4
Keer 4 -Bunde 4 5-1
MW4-RVU4 8- 2
Stand:
MW4 ■ 22-40
Willem I 5 20-33
RKWM4 22-31
Keer 4 21-26
RKBFC 6 22-23
RKUVC 4 21-23
Meerssen 6 21-22
RVU 4 21-19
Berg 4 20-13
Walram 3 22-12
Bunde 4 22-11
lason 5 22- 3
Vierde klasse G
SCKR 3-Geulse B. 3 2- 2
Minor 7-SCG 5 5- 0
Laura 6-RKUVC 5 2- 5
Wijlre 3-Standaard 6 1- 2
Laura 4 -Coriovall. 4 5-2
Haslou 5 -Maastr. B. 3 0-5
Stand:
Maastr. B. 3 23-42
Minor 7 20-31
Standaard 6 22-30
SCKR 3 21-29
Haslou 5 22-29
Coriovall. 4 21-19
Wijlre 3 19-15
Geulse B. 3 22-15
SCG 5 22-13
Laura 4 20-13
RKUVC 5 21-11
Laura 6 21- 7
Vierde klasse H
Hulsberg 4 -Geertr. B. 3 2-1
RVU 7-Eijsden 4 1- 2
RKIW 2-Slenaken 3 2- 2
Schimmert 4-RKUVC 6 2- 0
SCG 4-lason 6 8- 1
Stand:
SCG 4 20-36
Eijsden 4 19-32
Schimmert 4 21-29
RVU 7 21-27
RKUVC 6 20-21
Hulsberg 4 20-18
Geertr. B. 3 20-14
RKIW 2 20-12
lason 6 20-11
Struchter B. 3 20-11
Slenaken 3 19- fl
Vierde klasse I
Geertr. B. 4 -Eijsden 5 2-2
Banholtia 4 -Epen 3 2-2
RKIW -RKMVC 5 2-0
Schimmert 5 -Oranje B. 0- 2
3
Gulpen 3-Reym. B. 2 6- 4
Stand:
RKIVV 23-43
Eijsden 5 21-33
Slenaken 2 21-28
Gulpen 3 20-28
Geertr. B. 4 22-24
Noorb.3. 3 20-24
Epen 3 23-22
Schimmert 5 21-14
Reym. B. 2 22-12
Oranje B. 3 22-11
RKMVC 5 21-10
Banholtia 4 22- 9
Vierde klasse J
Party 2 -Lemirsia 3 2-2
Simpelv. 4-RKSVG 2 7- 1
Sportcl. 5 -Wijlre 4 3-4
Noorb. B. 4-W. Groen 4 3- 4
Gulpen 4-Wahlwiller 2 4- 0
Stand:
Simpelv. 4 20-33
Party 2 20-27
Noorb. 8.4 20-25
W. Groen 4 20-24
Zwart W. 4 20-24
Gulpen 4 20-22
Lemirsia 3 20-18
Wahlwiller 2 20-17
RKSVG 2 20-15
Wijlre 4 19-13
Sportcl. 5 20- 2
Vierde klasse K
Haanrade 4 -Simpelv. 5 2-4
SVK 5-KVC Oranje 4 2- 0
RKSVB 3-Klimmania 3 2- 5
Heilust 4-Zwart W. 5 5- 3
Chevremont 5-Rimburg 6- 1
3
Weltania 7-WDZ 6 1- 2
Stand:
Chevremont 5 21-41
Rimburg 3 21-36
Simpelv. 5 22-30
Weltania 7 22-29
Klimmania 3 20-28
Heilust 4 21-20
Haanrade 4 22-17
WDZ 6 22-16
KVC Oranje 4 21-15
Zwart W. 5 22-10
RKSVB 3 21- 9
SVK 5 23- 9
Vierde klasse L
Simpelv. 6 -Hulsberg 5 1-2
RKONS 5-KVC Oranje 5- 0
5
Laura 5-SVK4 6- 2
WDZ 5-Miranda 5 2- 5
Minor 4 -RKSVB 4 1- 2
Stand:
Miranda 5 21-37
Laura 5 21-36
Hulsberg 5 20-33
SVK 4 20-22
RKONS 5 19-18
Klimmania 4 20-17
RKSVB 4 20-17
KVC Oranje 5 22-15
Minor 4 20-11
Simpelv. 6 20- 9
WDZ 5 20- 7
Vierde klasse M
Bekkerv. 5 -Kolonia6 10- 1
Helios 3-RKTSV 5 1- 5
N. Einde 4 -Simpelv. 7 1-0
Waub. B. 3-SVN 6 2- 2
Stand:
N. Einde 4 18-30
Bekkerv. 5 18-25
RKTSV 5 19-24
Waub. B. 3 18-22
Simpelv. 7 19-20
SVN 6 18-20
Sylvia 3 17-18
Kolonia 6 18-16
KEV 4 17-12
Helios 3 19- 6
Waubach 5 17- 5
Vierde klasse N
Waubach 6-Kolonia 7 6- 1
Bekkerv. 7-Waub. 3-4 8- 1
Mariarade 5 -Eik'veld 4 7-1
KEV 5-RKONS 6 3- 3
RKSNE 4-SCKR 4 5- 0
RKHBS 5-Heerlen 5 3- 3
Stand:
Bekkerv. 7 20-35
KEV 5 20-27
Waubach 6 20-26

RKONS 6 20-26
RKHBS 5 20-19
Mariarade 5 19-19
Kolonia 7 20-19
SCKR 4 20-18
Eik'veld 4 20-17
Heerlen 5 19-14
RKSNE 4 20-11
Waub. 8.4 20- 7
Vierde klasse O
Amstenrade 4 -RKSNE 2- 6
6
Troja 2 -Langeberg 4 1-4
Spaubeek 4 -Adveo 5 1-2
Heidebloem 3-Bekkerv. 3- 0
6
H'broek 4-RKBSV 6 3- 6
Voerend. 4 -GSV 3 1- 0
Stand:
Heidebloem 3 21-37
Bekkerv. 6 21-34
Langeberg 4 20-32
Adveo 5 20-28
RKSNE 6 21-24
GSV 3 20-20
RKBSV 6 21-16
Voerend. 4 21-16
Amstenrade4 21-14
Spaubeek 4 20-11
H'broek4 22-11
Troja 2 22- 7
Vierde klasse P
Adveo 3 -Amstenrade 3 12- 1
Jabeek3 -Langeberg 3 0-4
BVC 3-Schinveld 5 1- 0
DeLeeuw 4-Doenrade4 5- 3

Limburgia 5 -Schinnen 2- 0
3
Egge4-RKBSV 5 2- 1
Stand:
Limburgia 5 21-40
Adveo 3 21-37
Langeberg 3 21-29
DeLeeuw 4 21-24
RKBSV 5 21-23
Schinnen 3 21-22
Schinveld 5 21-17
BVC 3 21-15
Jabeek3 21-14
Egge 4 20-12
Doenrade 4 19-10
Amstenrade 3 20- 5

Vierde klasse Q
Havantia 4 -Langeberg 5 2-2

SVM 4-LHBMC 3 2- 0
L'heuvel 5 -Schinnen 5 1-3
Adveo 4 -Heidebloem 2 2-8
Neerbeek 2-Kluis 4 2- 1
Stand:
Heidebloem 2 20-37
LHBMC 3 20-26
Adveo 4 18-25
Neerbeek 2 19-25
Havantia 4 20-24
SVM 4 20-21
Langeberg 5 19-16
DeSter 7 19-13
Kluis 4 20-13
L'heuvel 5 20- 9
Schinnen 5 19- 5

Vierde klasse R
Sanderbout 4 -Neerbeek 1- 2
3
Quick6-DVO 5 4- 1
Kluis 5-IVS 3 2- 1
Heidebloem 4 -Sittardia 0- 5
2
Hrln. Sport 5-OVCS 3 8- 2
Limbricht 2 -SVM 5 5- 3
Stand:
Hrln. Sport 5 22-38
Sittardia 2 22-38
DVO 5 22-31
Quick 6 22-30
Limbricht 2 22-29
Kluis 5 22-27
IVS 3 22-22
OVCS 3 22-11
Neerbeek 3 22-11
SVM 5 21- 9
Heidebloem 4 21- 8
Sanderbout 4 22- 8
Vierde klasse S
Obbicht3-OVCS 4 7- 1
Buchten 4 -Sanderbout 1- 1
5
IVS 4 -FCRia 3 2- 2
SVE 4-RKSNA 4 2- 2
Stand:
Obbicht 3 18-32
Armada 5 18-24
SVE 4 18-23
Sanderbout 5 , 18-20
Buchten 4 17-20
OVCS 4 18-19
Sittardia 3 18-18
IVS 4 18- 8
FC Ria 3 17- 7
RKSNA 4 18- 7
Vierde klasse T
Sust.B. 3-Slekker B. 4 3- 1
EW 6-St. Joost 3 8- 0
Roosteren 4 -Stevensw. 2- 0
3
RKSNA 5-Susteren 6 7- 1
GVCG 4-Buchten 5 4- 2
Dicteren 2-Holtum 3 2- 2
Stand:
Susteren 6 22-40
EW6 21-35
Buchten 5 21-30
RKSNA 5 " 20-29
GVCG 4 21-24
St. Joost 3 21-19
Holturn 3 22-16
Sust.B. 3 21-14
Roosteren 4 22-14
Stevensw. 3 22-12
Slekker B. 4 22-10
Dicteren 2 17- 9
Vierde klasse U
PSV 4-Beegden 3 2- 2
SHH 3-Linne 4 0- 1
Brachterb. 2 -RKWB 2 0- 3
Stand:
Heel 4 16-32
Linne 4 17-20
Maasbracht 5 16-18
Thorn 4 15-16
Brachterb. 2 17-16
PSV 4 16-16
SHH 3 15-12
RKWB 2 16-12
Beegden 3 16- 4
Vierde klasse V
Hom 3-Beegden 4 1- 2
Swift 5-Brachterb. 3 8- 2
Boekoel 3-Victoria 4 3- 2
Putbroek 2-Swalmen 7 2- 2
EMS 8-Linne 5 6- 3
Stand:
Swift 5 20-37
EMS 8 20-34
Boekoel 3 19-27
SHH 4 19-24
Victoria 4 20-22
Brachterb. 3 19-17
Linne 5 20-15
Putbroek 2 20-15
Swalmen 7 20-10
Hom 3 20- 8
Beegden 4 19- 7
Vierde klasse W
Linne 6-SVH 5 1- 2
Leeuwen 5-RKSNA 3 4- 1
Swalmen 6-RKAVC 3 3- 1
Swalmen 8 -Rios 4 1-0
O'berg 3-SHH 6 1- 4
Vesta 4 -Roermond 4 4-3
Stand:
Swalmen 8 22-37
O'berg 3 22-34
Roermond 4 21-29
Leeuwen 5 21-26
Linne6 22-26
RKSNA 3 22-24
Swalmen 6 22-21
Rios 4 20-18
SVH 5 21-14
SHH 6 21-12
RKAVC 3 20- 8
Vesta 4 22- 7
Vierde klasse X
FC ODA 7-Vesta 5 2- 3
Swift 6-RKSVW 4 1- 4
DESM 5 -Leeuwen 6 5- 0
Eindse B. 5-Merefeld. 5 0- 6
Stand:
Merefeld. 5 18-29
RKSVW 4 17-27
Vesta 5 18-25
DESM 5 18-20
Swift 6 18-20
Eindse B. 5 18-15
FC ODA 7 17-13
SHH 5 18-13
Leeuwen 6 18- 9

-rescent. 5 18- 7
/ierde klasse V
Vheide 3-RKESV 4 9- 2
>escent. 4 -KOC 3 0-0
3ESM 4 -Eindse B. 4 1- 2
*KSVO 6-Laar6 3- 1
Megacles 6-Merefeld. 6 2- 1
'C Oda 8 -Moesel 4 1- 4
Stand:
tfoesel 4 22-39
Hegacles 6 22-37
Merefeld. 6 22-35
Vheide3 22-27
ÏKSVO 6 22-22
-*ar622-22
Sindseß. 4 22-18
i'COdaS 22-16
ÏKESV4 22-16
COC 3 22-13
Crescent. 4 22-11
3ESM4 22- 8
/ierde klasse Z
Vheide 4-RKHVC 3 5- 2
IKSW 3-Brevendia 7 2- 3
ÏKSVN 7-Crescent. 3 1- 2
-«veroy 4 -Merefeld. 7 1-3
COC 4-Nunhem 3 3- 3
Hand:
iderefeld. 7 20-35
3revendia7 20-28
-*veroy4 20-28
-rescent. 3 20-26
doesel 5 20-22
UCSVN 7 19-20
■lunhem 3 20-20
V'heide 4 20-13
COC 4 19-12
IKSW3 20- 9
ÏKHVC 3 20- 5
/ierde klasse AA
IKESV 3-FC Öda 9 7- 1
ieyth. 4-SVVH4 3- 0
laelen 5 -Buggenum 2 4-2
Merefeld. 8 -Nunhem 4 10- 0
tKHVC 2-Grathem 2 0- 1
itand:
ÏKSVO 5 20-35
i'COdaO 20-34
Jrathem2 20-23
ÏKESV3 20-22
3uggenum2 20-18
ÏKHVC2 20-17
leyth. 4 20-17
Merefeld. 8 19-17
iaelenö 20-16
SVVH4 19-16
Nunhem 4 20- 3
/ierde klasse BB
ieyth.s-RKMSV 7 4- 7
W'mina 9 -Parmingen 9 3-2
*KSVN 6 -Leveroy 5 5- 1
ïgchel 7 -Bevo 5 3-2
RKVB 4-Helden 6 7- 4
Stand:
RKSVN 6 20-40
RKMSV 7 20-27
Werefeld. 9 20-27
W'mina 9 20-22
RKVB 4 19-18Helden 6 19-17
Egchel 7 20-17
L«veroys 20-17
Heyth.s 20-14
Bevo 5 20-11
Parmingen 9 20- 8
kierde klasse CC
Coningsl. 4 -RKBVC 3 6- 0
RKMSV 8 -Egchel 6 3- 1
VCH 10-KVC 4 4- 5
Helden 7-Baarlo 8 8- 0
Eiker B. 2-RKSVN 8 3- 0
Parmingen 10 -Grashoek 6- 2
1
Stand:
Helden 7 22-38
RKMSV 8 22-38
IConingsl. 4 22-31
Egchel 6 22-31
(CVC4 22-22
RKSVN 8 22-20
VCH 10 22-18
Eiker B. 2 22-18
Parmingen 10 22-17
jrashoek3 22-14
Baarlo 8 22-14
RKBVC 3 22- 3
Vierde klasse Zl
3SV4-CSVT3 2- 4
Schinnen 4 -H'broek 5 1-1
Stand:
Schinnen 4 18-28
VKC 5 17-26
3r. Ster 7 17-25
H'broek 5 19-25
COV 3 18-19
RKDFC 5 17-13
3SV4 16-12
Minor 6 17-11
CSVT3 18- 9
Heidebloem 5 17- 6
Vierde klasse Z2
N. Einde 5 -RKSNE 3 8- 3
A.bosch 4-Eik'veld 5 3- 1
Minor 5 -Passart 4 2-2
Weltania 6 -Vaesrade 5 2-1
CSVT 2-RKTSV6 0- 3
Stand:
SVN 7 20-35
3r. Ster6 20-29
Minor 5 21-25
Vaesrade 5 21-25
RKTSV 6 20-22
Passart 4 20-19
N. Einde 5 20-19
RKSNE 5 19-17
Weltania 6 19-16
CSVT2 19-12
A.bosch.4 19-11
Eik'veld 5 20- 8
Vierde klasse Z3
Adveo 6 -Heksenb. 6 5-4
SVN 8-Centrum B. 3 3- 2
De Leeuw 5 -De Heeg 3 5-« 1
DVO 6-LHBMC 4 5- 2
Stand.'
SVN 8 18-33
Bekkerv. 8 17-30
Adveo 6 18-22
DVO 6 18-18
Heksenb. 6 16-18
Centrum B. 3 17-17
VKC 6 16-11
De Leeuw 5 16-11
De Heeg 3 18- 6
LHBMC 4 18- 6

Dames le Klasse Zuid
SVH -Linne 7- 1
Nyswiller -Susteren 6- 0
Sportclub -Leveroy 2 3-1
Heksenberg -Rapid 6- 1
Heilust-De Leeuw 0- 6
Stand:
Heksenberg 20-33
Nyswiller . 20-32
De Leeuw 20-27
Sportclub 20-23
Rapid 20-23
Keer 20-22
Leveroy2 20-17
Heilust 20-16
SVH 20-13
Susteren 20- 8
Linne 20- 6
Dames le Klasse Noord
RKMSV-RKHVC 1- 2
RKDEV-Venray 2- 2
Wittenh. -America 0- 2
Merefeldia -Bevo 2- 1
Quick 8.-MVC 11- 1
Brevendia-Reuver 5- 1
Stand:
RKHVC 24-42
Venray 22-39
Quick B. 22-31
RKDEV 19-28
Brevendia 22-28
RKMSV 22-25
America 22-20
Reuver 20-15
Merefeldia 22-15
Wittenh. 21- 9
MVC 22- 8
Bevo 22- 0
Dames 2e Klasse Zuid
Geulsche B. -Haanrade 9- 0
Leonidas -Coriovallum 1- 6
WDZ-Klimmania 0- 2
RKVCL-Treebeek 1- 3
Stand:
WDZ 20-29
RKVCL 20-26
DBSV 19-26
Egge 19-26
Klimmania 20-25
IYeebeek 20-23

Weltania 20-23
Coriovallum 18-12
Geulsche B. 17-10
Leonidas 18- 9
Haanrade 19- 1
Dames 2e Klasse Midden
Vesta-RKVB 1- 0
Slekker B. -KOC 0- 3
De Ster-Helden 2- 2
Stand:
De Ster 15-27
RKVB 16-22
KOC 17-21
Vesta 15-19
Helden 15-15
Slekker B. 16-10
Sittard 15-10
Mariarade 14- 8
OVCS 16- 8
Dames 2e Klasse Noord
HRC -Steyl 1- 1
Helden 2-Resia 1- 4
SSS 2-Sparta 1- 6
Blerick -Melderslo 3- 1
KVC -Swolgense B. 2- 3
Roggel-Egchel 3- 3
Stand:
HRC 21-30
Steyl 21-30
Blerick 21-30
Sparta 21-28
Resia 22-23
Swolgense B. 22-21
SSS 2 23-19
Helden 2 22-19
Roggel 23-18
Egchel 21-16
Melderslo 20-14
KVC 21-10
Dames 3eKlasse A
Hulsberg-Daalhof .2- 1
Vaesrade -Lemirsia 14- 0
EHC-Schimmert 11-2
Eijsden-RKIVV 1- 1
WW 2-Willem I 1- 0
Stand:
Vaesrade 21-40
EHC 22-37
RKIVV 22-32
Eijsden 22-31
MXC 20-26
WW 2 22-22
Willem I 21-21
Hulsberg 22-20
Rapid 2 21- 9
Lemirsia 22- 9
Schimmert 21- 6
Daalhof 22- 5
Dames 3e Klasse B
Kolonia -Waubach 13- 0
VKC-FC Gracht 1- 0
Sportcl. '25 2 -Rimburg 1- 0
Stand:
Kolonia 15-30
VKC 14-23
Langeberg 14-18
Nieuw Einde 13-16
Sportcl.'2s 2 16-15
Rimburg 15-14
Passart 14- 8
Waubach 12- 4
FC Gracht 15- 0
Dames 3e Klasse C
Haelen-SHH 4- 1
De Ster 2 -OVCS 2 5- 1
Haslou-LHB/MC 5- 1
Bom -Armada 4- 1
RKSNA-GSV 1- 1
OVCS 2-Haslou 0- 8
Stand:
Haslou 19-38
LHB/MC 20-25
GSV 19-24
Haelen 19-21
De Ster 2 19-21
Boekoel 20-20
Bom 18-20
SHH 18-17
RKSNA 20-14
Armada 21- 7
OVCS 2 19- 5
Dames 3e klasse D
RKMSV 2-RKHVC 2 0- 3
Hegelsom -Someren 2 2-5
RKDEV 2-RKSVN 1- 1
MVC'I9 2-FCOda 4- 0
Brevendia 2 -Bevo 2 13- 2
Venray 2-DESM 3- 0
Stand:
RKHVC 2 22-42
Someren 2 21-39
Venray 2 21-29
RKSVN 22-24
RKDEV 2 21-22
RKMSV 2 22-22
MVC'I9 2 22-21
Hegelsom 21-18
DESM 21-16
Brevendia 2 21-15
FC Oda 20- 8
Bevo2 22- 0

Jeugd Hoofdkl. A
Blerick -Parmingen 3- 0
RKWL-Haelen 3- 4
Gr. Ster-Merefeld. 6- 0
Almania -Heer 2- 3
Sittard-EHC 3- 7
Venray-Sportcl.'2s 7- 0
Stand:
Venray 22-38
Blerick 22-33
EHC 22-31
Sittard 22-23
RKWL 22-23
Gr. Ster 22-22
Parmingen 22-21
Heer 22-21
Merefeld. 22-21
Almania 22-18
Sportcl.'2s 22- 7
Haelen 22- 6
Jeugd IANoord
RKSVN-SSS'IB 2- 3
PSV'3S-FCV 0- 1
Helden-Venl. B. 2- 1
HBSV-Sparta'lB 0- 4
Reuver -Rios 1- 1
W'mina'oB -Wittenh. 1- 0
Stand:
Sparta'lB 22-36
Venl. B. 22-35
SSS'IB 22-33
Helden * 22-32
Wittenh. 22-26
RKSVN 22-19
W'mina'oB 22-18
FCV ' 22-17
PSV '35 22-16
Rios 22-14
HBSV 22-10
Reuver 22- 8
Jeugd IA Zuid
Quick'oB-Scharn 3- 4
MVV'O2-Limburgia 10- 1
Bekkerv. -Haslou 1- 2
RKBSV-SVM 5- 1
L'heuvel-KVC Oranje 5- 1
DeSter-Voerend. 1- 6
Stand:
RKBSV 22-38
SVM 22-35
L'heuvel 20-34
Voerend. 21-28
Haslou 21-21
Bekkerv. 20-20
Quick'oB 21-17
MVV'O2 17-16
Scharn 21-14
KVC Oranje 19-10
De Ster 21- 9
Limburgia 21- 4,

Vrouwen eredivisie
OSC-UVG 12 - 12
Swift - V en L 20-18
SEW-Aalsmeer 17 - 16

DAMES
kruiswedstrijden
Swift-V&L 20-18
SEW-Aalsmeer n.v.17-16

Om landstitel: Swift-SEW
Degradatie
'OSC-UVG 12-12

Stand:
UVG 8-10
OSC 8- 8
DSVD 7- 2

HEREN
V&L-E&O 23-22

Degradatie
Olympia-OSC ■Esca-Bevo
Bevo-OSC
Esca-Olympia H
Eindstand:
Esca
Olympia H
Bevo
OSC ■Mm\WL\Mmm%M
Zaalhandbal
Heren H
Promotiewedstrijd ■
le klasse
Filarskis-Merefeld'3 I
2e klasse H
Sitt.3-Wijnandia
lason-GHC ■Wijnandia-lason
GHC-Sitt.3
lason-Sitt.3 ■Wijnandia-GHC .!I
lason en Sitt.3 pro: H

Veldhandbal |^^|
Dames H
le klasse
Blerick-Adio
Esia-Merefeldia H
Marsna-Ospel

Jun.le klasse A
Bevo-Breeton sp.
Blerick-Ospel H
Heren H
le klasse A
Herten-Vios

le klasse B
Merefeldia 2-ESC ■
Born-Vios 2
ESC-Merefeldia 2 l^H
Jun.le klasse A
Blerick 2-Swift ■
Vios-Hercules H

Overgangsklasse , H
Rowdies-Red Caps 1* ■
Cardinals-All Stars 3-° I
DVS-Ducks 4-9 \ ■Spijkenisse-Schiedaf1

__M _______WBtfv\, I
P/D wedstrijden Ere*"1 I
le divisie
Dames
Zoomers-VCH
VCH-Zoomers ■
Heren
Deltalloyd-Sudosa jfl
Sudosa-Deltall. ■
P/D wedstrijden nrs- 11 ■
2e divisieA.B.C en " fl
Dames H
EAW 2-Utrecht ■Amsterdam-Henzo 2

Heren
Krekkers-Alcom 2 tH
Allides-WC 2 ■
Dames ~H
EAW 2-Amsterdam W
Utrecht-Henzo 2 ■
Heren
Krekkers-Allides
Alcom 2-WC 2 ■
Dames
Henzo 2-EAVV 2
Amsterdam-Utrecht ■
Heren
WC 2-Krekkers ■Allides-Alcom 2
P/D wedstrijden nrs.9 V^MDivisie E,F,G en H
Dames H
Skopein-Nokia 3
Set Up-Graphiset |^H
Heren
Shock-Skania
Wevoc-Moonen Pap.

Dames H
Nokia 3-Graphiset
Skopein-Set Up
Nokia 3-Set Up ;■
Graphiset-Skopein

BL________Z_Wm
Linne. Nationale Ro'fSJHkampioenen, heren. „JM
kampioenschap: 1. jlj^H
gers, Krietje/Urmond; rt«B
Ceelen, SNA/NederjflM
Klasse A: Ï.Henk van'JiJ^Êstraat, Maasgolf^jflß
2.Torn Wagemans, rJÊM
Urmond. B: l.Loek HJI
Molenberg/Heerlen; tjjy^H
van der Meer, PapPe»jvW
tard. C: Ï.Leo Simons. <J/Mrit/Swalmen, 2.Peter HH
Vriendenboom/ W**%_W
l.Leon Rademakers,
berg/Heerlen: 2.J0 D\£M
De Inrit/Swalmen. Beff^Hbeste speler ereklasse: 'jdW
Roumen, Maasgolf/WeS^JM
Clive Koster, Molenben?' J
len. _J J
kW ÊmM^mmmmmmmmii*^AConcours hippique H.iiHsen. DRESSUUR: Bi" fl
ginnersr 1. S. Jonge".!*
Sander 2. C. Relouw <%0_m
sar 3. Y. Peeters met '',WM
Ring 2 Beginners: 1. J- hfil
met Gieho 2. E. Qtte^jJM
met Lysistratus 3. S .Mtfll
met Guppy. Ring 3 Be&' ; '■1. Y. Bongers met Fil I
Tuinman met LouloU-S^HOoms met Galvano. JJ H
Licht 1: 1. A.SchreursflM
Areina 2. S.Kluskens mrtjH
by 3. C. Scheffer tnetJJMRing 5 Licht 1: 1. M- "AA
met Vulkano 2. E. Vef'JM
met General 3. C. Huy*jfl
met Edelstern. Ring 6 \* jl
1.K. DerksmetCabai'
Truyen met Evita Perr*^Peeters met Beauty. 'zA
Midden 1: 1. R. Niesse'.J
Bacio 2. R. de Jong m«' pfi
dius 3. J. v. Herten me' I
Ring 8 Midden 2: 1 e\%
Beckers met Fignon en «1
kens met First Lady *"Home met Argo.Ring " TArn
1: LM. Knoors met De'jl
J. Nijsten met Duval tf
Engbrocks met Dimitr'- J
10 Zwaar 2: 1.G. v. Herte' J
San Diego 2. S. Parre"
Wienando 3. T. v. Wyl'c*Charly. /
SPRINGEN: Beginners I*.
1: 1. C. Scheepers met V I
J. Peeters met Flavor p
Schreurs met Areina. "r.jjj
1. E. Ottenheym met w%s
tvs 2. P. Neessen met
3. R. Niessen met Bacio-*>
groep 1: 1. M. MestronJ fi
Enesco 2. J. Jorissen m"^
rantus 3. B. Spreuk' ft
met Edina. Groep 2: 1- j,e>/
ber met Brutus 2. Hr
met Maike 3. L de BruV',/
Ethos. Midden: 1. M. W'V
met Calanda 2. R. Ehren»jj(
Golden Tulip Ebert 3 1 |
tvs met Equipage. Zwa^l»R. Ehrens met Golden /\
Explosion 2. R. EhrenS ./
Golden Tulip Evert 3. <- '~i'
met Ponchorella 4. M. J° [4
met Duskey. Zwaar 2: !■ »p*j
d. Goor met Bolero 2. C- *met Devils Kiss 3. R. pe ivlUpshot. Progressief B ef^»
P. Forschelen met Fun
B. v. Mierlo met DimanI.^!
R. Golstein met Vif de Be'
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VKC doet goede zaken
]-0; T^-pene Ster 3-1 (1-0). 29. Meers

*"> 3 i £as 2"°; 75-Rais 3-0; 86. Crou-ï^hter toeschouwers 500. Scheids-L *C) p R.? ltz- Boeking: Remmers
'1 GiJfn Kle 'kers en Leiisenaar (bei-

Ster).

iS^SBROEK - VKC-trai-
jjkfloor, r Douma sprak na
"*rihr, <.? Van de met 3-1 gewon-s eSen Tin de nacompetitie
"i'*ft .L °ene ster terecht

I"*6 zege" Hij:
e' !rote "K dat we de wedstrijd
o* *m* ls hebben beheerst
VreëerH r xransen hebben ge-
:"? *WJr " Y°°T °ns is het een
p« riaar 1J e overwinning,
''JW f zijn er nog lang niet,
d W lk sla Heerlen heel
"^inrf Ik denk dan ook
i % j.acderde wedstrijd tus-

eerlen en VKC de be-J* lnS zal vallen."

auei|enijjke duel was qua ni
*Z r w«!ire,nde het eerste half
C6^ vf , ehJk- Aan weerszijdenIX Katf Uldi8 balverlies gele-

fu^eliiu en ontstonden dan ookO*8-. Alleen Erbas (VKC)
><i. Vri? niet te missen mogelijk-

ffi hÜ ia^,Voor doelman Smit faal-&> het merliJk. Na een half "ur

'ï«l derid «f raak' Na S°ed voorbe-
i\ °eg Mp,r'erk van Roukema ver-; eersch Smit kansloos: 1-0.

'ets Sb
16recntsbuiten even la-

'jVr^ voor SVaardiger geweest, dan
Ah °r ruL uene Ster het pleit al
'tS*1 Wem geweest. Na's^isclüK, 5l sPelpeil vooral van,;>He>de steeds beter. Metf\>l VeeitVallen werd het Sasten"

gezet gezocht en onder

1£t0e1e St»«tartte probeerde de bakenso^'ge Jfn' ,maar miste voorin deJk2klOKi,ni,otJtracht- Het was dan
K.*eBe on dat VKC een duidelij-
JUI a ctie ste-Erbas (na een pri-
t^den Van Rais) en Rais zelfV-^rs t

v°or de Hoensbroekse
Crousen enkele
eindsignaal van

d !eidende arbiterue eer redde: 3-1

MKCgemotiveerd

Sok 7°- Wiw,RlS 2"° <!-<»" 17- Massot
e'lsrecJh,s 2"°' Toeschouwers 400.Jju hterLahaye.

"&BtS2ÜhCHT - D°°r de 2"°
Vft Mkp bezoekende Polaris
W^Det^ een goede start in de

dienrl gemaakt. MXC won

' °mdat het een betere

spelopvatting had dan de bezoe-
kers.

De eerste helft verliep in het voor-
deelvan MXC. De thuisclub domi-
neerde, te meer daar de bezoekers
eerst de kat uit de boom wilden
kijken. Na een dikkwartier kwam
MXC op voorsprong, toen John
Massot een kopduel van de Pola-
ris-doelman won, waarna hij de
voor zijn voeten vallende bal sim-
pel inschoot. In de tweede helft
startte Polaris een stevig offensief
en zette MXC met de rug tegen de
muur. Maar juist in deze fase
groeide MKC-sluitpost Roel Jans-
sen naar grote hoogte. Toen een
counter van MXC vervolgens suc-
cesvol door Marcel Wijns van gro-
te afstand werd afgerond, was de
MKC-winst eenb feit.

Rios ontevreden
RIOS'3I-DESM 1-1 (1-1). 18. Erik Wee
kes 0-1; 28. Ton Peters 1-1. Toeschou-
wers 450. Scheidsrechter Hendriks.

ECHT - Na een spannend duel
deelden Rios'3l en DESJVI, net als
in het competitieduel in Echt, de
punten, met dien verstande dat er
nu wel werd gescoord. De thuis-
club was voor rust de betere
ploeg. Verrassend nam DESM dan
ook na een dik kwartier de lei-
ding, toen de hele Rios-defensie
bij een vrije trap vergat in te grij-
pen, waarna Weekes met het
hoofd profiteerde. Dat inspireerde
Rios tot nog meer aanvallende ac-
tiviteiten. Fernan Francot leek de
gelijkmaker te scoren, maar arbi-
ter Hendriks constateerde dat de.
bal niet over de lijn was geweest.
Rios kwam echter verdiend op ge-
lijke hoogte. Na het foutieve in-
grijpen van keeper Bonten kopte
Ton Peters in: 1-1. Vlak hiernahad
Willy Botmer 2-1 op zyn voet. Vrij
voor Bonten belandde zijn fraaie
lob echter op de lat. Na de rust
hadden de aanvallers minder te
vertellen. De kansen waren mini-
maal, vooral omdat DESM tevre-
den was met een remise. Dat geeft
immers recht op de afsluitende
derde periodewedstrijd.

Tiglieja
viert feest
SEVENUM - De 0-2 winst bij
Sparta'lB was voor Tiglieja genoeg
om de titel in de derde klasse D
voor zich op te eisen. Het beter
spelende Tiglieja had het onder
leidingvan arbiter Smits niet echt
moeilijk tegen Sparta. Pas in de
tweede helft zorgden Berkers en
Gubbels er voor, dat de discipelen
van trainer en oud-WV'er Ger

derdeklassers

van Rosmalen de overstap naar de
tweede klasse definitief kan ma-
ken.

HBSV-VITESSE'OB 1-2. Wouters
0-1. Rust. Heuvelmans 1-1. Wou-
ters 1-2. Scheidsrechter Broens.
SC IRENE-RKDEV 3-2. Beurs-
kens 1-0. Smits 1-1. M. Valkx 1-2.
Rust. Raets 2-2. Peters 3-2.Scheidsrechter Gorissen.

MVCI9-IVO 0-0. Scheidsrechter
Ramaekers.
HELDEN-SVEB 2-3. Van Kuyck
0-1. Rust. Beurskens 0-2. Thijssen
1-2. Hunnekens 2-2. Van Lm 2-3.
Scheidsrechter Dielissen.

METERIK-SV MEERLO 2-1.
Craenmher 1-0. Rust. T. van Asten
2-0. Van Eist 2-1. Scheidsrechter
Krijn.

Inzet Schimmert
beloond

Rapid-Schimmert 2-3 (1-1). Gerets 1-0,
Laumen 1-1. Rust. Provaas 1-2, Bemel-
mans 1-3, Benamran 2-3. Scheidsrechter
Cremers.

MAASTRICHT - Na de enorme te-
leurstelling van vorige week, waarSchimmert tot de slotfase de beste
mogelijkheden had op rechtstreek-
se promotie naar de derde klasse,
maar Vilt nog langszij zag komen,
stond trainer Paul Bisschops voor
de moeilijke opgave de Schimmert-
accu weer op te laden. In eerste in-
stantie gooide Gerets roet in het
eten, maar nog voor rust egaliseerde
Laumen: 1-1. Schimmert liep na de
thee door doelpunten van Provaas
en Bemelmans uit naar een comfor-
tabele voorsprong (1-3), al kwam
Rapid via Benamran nog in de
buurt: 2-3.

SVK te laat
op gang

SVK-WAUBACHSE BOYS 1-3 (0-1). 34
Huth 0-1; 60. Dekkers 0-2; 86. Malskat
1-2; 93. Thijssen 1-3. Toeschouwers 100.Scheidsrechter Claessen.

KERKRADE - 'De eerste klap is
een daalder waard' heeft Waubach-
se Boys gedacht en praktiseerde dat
prompt in het duel tegen SVK: 1-3.
Nadat Anton Vulic een droomkans
had gemist, Pablo Huth zijn vrije

trap tegen de paal zag verdwijnen
en Ad Groothedde een opgelegde
mogelijkheid niet in een doelpunt
wist om te zetten, was het uiteinde-
lijk toch raak. Een breedtepass be-
reikte de geheel vrijstaande Huth
en met een magnifiek lobje ver-
schalkte hij SVK-doelman Hub
Tholen: 0-1. De tweede helft begon
met een beter en feller spelend
SVK, maar mogelijkheden van Jo
Bovens, Patrick Dijkstra en Ton
Verhiel leidden niet tot succes. Dat
gebeurdewel aan de overzijde waar
Andries Dekkers op de juiste plaats
stond, na een voorzet van Huth: 0-2.
De gasten kropen in de slotfase
door het oog van de naald. Eerst
nam Ron Malskat de verdiende te-
gentreffer voor zijn rekening (1-2)
en niet veel later stopte doelman Jo
Kempen in een reflex de inzet van
Andre Deckers. In blessuretijd stel-
de Patrick Thijssen echter de gas-
tenzege definitief veilig: 1-3.

RKONS loopt in eerste helft achter defeiten aan

Waubach aarzelend op gang
Van onze correspondent

MAARTENDE KEVER
rVjJUh
he UhKh"RKONS 4-3 (2-0). 19. Offergeld 1-0; 42. Van Kan 2-0; 51. Dijkstra 2-1; 70.
cl>eidwl3"l: 86- Dijkstra 3-2; 90. Spronk 4-2; 93. Janssen 4-3. Toeschouwers 300.

«echter: Geelen. Boeking: Jurgens (Waubach) en Schilder (RKONS).

OPGRAAF - RKONS is er ook in de na-competi-
" n*et in geslaagd om van Waubach te winnen. Na
k H nederlagen in de gewone competitie eindigde

duel tussen beide ploegen weer in een nederlaag[ r RKONS. Maar de gasten gaven zich niet zon-dag of stoot over, getuige de 4-3 einduitslag.

*d.str ~*
e maar we* sportieve

brsr, kwam Waubach op
IrJ vrron_g door Ronald Offer-
kh « het doelpunt zakte Wau-
itej^S en kreeg RKONS het
hter Van net spel. Het creëerde
aar g-.een doelrijpe kansen,
K>r e Waubach alle ruimte
Srde \inters- Cor van Kan Profl") daar op slag van rust van:

Zes minuten na rust deed
RKONS via Ron Dijkstra iets te-
rug, maar toen uitblinker Roger
Theunissen twintig minuten voor
tijd met een schitterendeknal 3-1
scoorde, leek de wedstrijd gelo-
pen. De veerkracht van RKONS
was echter groot, waardoor zich
een spannend slot ontspon. Dijk-
stra tikte vier minuten voor het
officieuze einde zijn tweede doel-

punt binnen, waarna Hans
Spronk prompt de marge weer op
twee doelpunten bracht. Na drie
minuten in de blessuretijd zorgde
Jos Janssen voor het derde
RKONS-doelpunt, maar er bleef
daarna te weinig tijd over om nog
op gelijke hoogte te komen.

Verliezend trainer Wim Logister
keek teleurgesteld terug op de
eerste helft: „We lopen vanaf het
begin achter de feiten aan. Na de
2-0 achterstand zijn we verplicht
om vooruit te voetballen en dat
ligt ons niet. Over de tweede helft
ben ik wel content. Jammer dat
we niet meer op gelijke hoogte
konden komen." Waubach-trainer
Wim Vrösch was ook niet hele-
maal tevreden: „Voor rust hadden
we het duel al moeten beslissen.
Nu komt RKONS nog sterk terug.

Het verschil van één doelpunt
kan ons nog wel eens opbreken."

Rios krijgt
te weinig

RIOS-DESM 1-1 (1-1). 18. Erik Weekes
0-1; 28. Ton Peters 1-1. Toeschouwers
450. Scheidsrechter Hendriks.

ECHT - Na een spannend duel
deeldenRIOS en DESM de punten.
De thuisclub was voor rust de bete-
re ploeg. Verrassend nam DESM
dan ook na een dikkwartier de lei-
ding, toen de heleRIOS-defensie bij
een vrije trap vergat in te grijpen,
waarna Weekes met het hoofd profi-
teerde. Dat inspireerde Rios tot nog

meer aanvallende activiteiten. Fer-
nan Francot leek de gelijkmaker te
scoren, maar arbiter Hendriks con-
stateerde dat de bal niet over de lyn
was geweest.Rios kwam echter ver-
diend op gelijke hoogte. Na het fou-
tieve ingrijpen van keeper Bonten
kopte Ton Peters in: 1-1. Na derust
hadden de aanvallers minder te ver-
tellen. De kansen waren nu mini-
maal, vooral omdat DESM tevreden
was met een remise.

sport

Vlag in top bij
Reymerstokse Boys
■ Reymerstokse Boys is kampioen geworden in de

klasse E van de afdeling Limburg. De ploeg
an trainer Frans Dekker speelde tegen SCKR 2 een

eerste helft en kwam via treffers van
bugels en Lacroix op een terechte 2-0 voorsprong.

y^dat SCKR 2 na rust verkortte, hadden de Boys het
twintig minuten erg moeilijk. Door teffers

Cln Hupperigs en Lacroix liep de thuisploeg alsnog
na-ar een ruime 4-1 overwinning. ,jlet was een

"ao-rbevochten zege, die op grond van de eerste helft,
emiend was," aldus trainer Dekker, die zijn team

J* de volgende spelers kon samenstellen: Ger Klei-
£n' Guus Lacroix, Felix Lacroix, Ron Vleugels,
wud Hupperigs, Eric Hupperigs, Pibo Duyzings,

Qfts Lardinois, John van Aaren, Erwin Canisius,
Spiekers en Alex Bastings. Foto: widdershoven

Simpelveld neemt revanche
SimpelveM-Zwart Wit'l9 1-0 (0-0). 79.Georg van de Berg 1-0. Toeschouwers300. Scheidsrechter Crolla. Boeking:Boosten (Zwart Wit) en Ederveen (Sim-pelveld).

SIMPELVELD - De dreun van hetonlangs verspeelde kampioenschap
was by de Simpelveldse supporters
her en der nog steeds onderwerpvan gesprek. „Daarom," aldus thuis-
clubcoach Jo Geijselaars, „komt de1-0 overwinning op buurtgenoot
Zwart Wit ons zo gelegen. Ons sei-zoen is zeker nog niet ten einde.Promotiekansen zijn na vandaagweer volop aanwezig."

De thuisclubspelers lieten coach entoeschouwers wat dat betreft wel
erg lang in spanning door pas in de
79ste minuut de 1-0 eindstand op
het scorebord te brengen. Toen na-melijk soleerde Erwin America uit-stekend door de gastendefensie enbediende spits Frank Strolenberg
op maat. In de hierop volgende
scrimmage belandde de bal bij
Georg van de Berg, die pas in dere-bound raak schoot: 1-0.

Ook voor de neutrale toeschouwer
werd het toen pas een echte wed-
strijd met vinnige duels en zinde-
rende spanning. Voor die tijd waren
beide ploegen redelijk aan elkaar
gewaagd, hoewel het optisch over-
wicht van de thuisclub lange tijd
onmiskenbaar was. Ook trainer
Theo Poeth beaamde dat overwicht
en erkende de rechtvaardigheid van
het 1-0 verlies: „Onze beide balvaar-
dige spitsen Meijs en Boosten wa-
ren vandaag onzichtbaar. Voeg
daarbij het feit dat Simpelveld erg
goed verhinderde dat wij naar vo-
ren konden spelen en onze neder-
laag is verklaard. Wij treuren er

echter niet om want het bereiken
van de nacompetitie alleen al is
voor ons een groot succes."

KEV veert op
KEV-Heidebloem 2-2 (1-2). 2. Radema-
kers 0-1; 15. Deckers 0-2; 37. Stiels 1-2;
65. Zdrojewski 2-2. Toeschouwers 250.
Scheidsrechter Franssen.

HEERLEN - „Voor de wedstrijd
teken jevoor een gelijkspel; achter-
af ben ik gewoon teleurgesteld over
de veel te gemakkelijk verspeelde
0-2 voorsprong," aldus Heidebloem-
trainer Ed Hendriks. De gasten-
ploeg had het heft in het eerste half
uur volledig in handen en bezorgde
KEV al in de tweede minuut een
koude douche, toen goaltjesdief
Ger Radedemakers toesloeg. Toen
John Deckers zelfs voor 0-2 zorgde,
leek de partij al in een vroeg sta-
dium te zijn beslist. Heidebloem
ging onverdroten door, maar liet en-
kele mooie kansen onbenut. Nog
voor rust gaf KEV-captain Henry
Stiels vanaf 20 meter een visite-
kaartje af: 1-2. Dit was het sein voor
een hevig KEV-offensief dat zich
vooral in het eerste deel van de
tweede helft afspeelde en na ruim
een uur onvermijdelijk leidde tot de
gelijkmaker: 2-2.

vierde klassers J

tweede klassers

Standaard gedupeerd
Standaard-SCG 0-1 (0-0). 83. F. Essers
0-1. Scheidsrechter Bos.

MAASTRICHT - Standaard-trainer
Hay Willems, die in het tumult na
afloop van het duel tegen SCG, met
succes optrad als beschermer van
het arbitrale trio, was er kapot van.
„Als je verliest van een betere te-
genstander valt dit te accepteren.
Maar als datgene waarvoor je een
heel seizoen hard werkt naar de
knoppen wordt geholpen door twee
missers van dat arbitrale trio, komt
dat heel hard aan."

De woede en deceptie aan Stan-
daard-zijde was begrijpelijk. De
zwaar gehandicapte thuisploeg, die
met liefst vijf invallers moest aan-
treden, leek op basis van felheid en
fysieke kracht, lange tijd, aan het
langste eind te gaan trekken. SCG
met Frank Verbeet in een defensie-
ve hoofdrol, gaf weliswaar weinig
kansen weg, maar speelde aanval-
lend te ondermaats om recht te
doen geldenop de volle winst. Toen
Harrie Seitz een kwartier voor tijd
scoorde, nadat Paul Penders een
snel genomen ingooi van Arno van
Wetten teruglegde, vlagde grens-
rechter Slavenburg, waarna arbiter
Bos de treffer wegens buitenspel
annuleerde. " Acht minuten later
bleef de vlag van grensrechter Eij-
kenboom ten onrechte omlaag na
een dieptepass van Raymond Hof-

man en mocht de tot dan onzichtba-
re Frank Essers, SCG naar de ge-
lukkige zege knallen: 0-1.

Haslou slaat toe
FCV-Haslou 0-1 (0-0). 65. Frijters 0-1.
Toeschouwers 150. Scheidsrechter Gof-
fin.

VENLO -In een aantrekkelijk voet-'
balduel heeft Haslou de kleinst
mogelijkezege behaald: 0-1. Een ge-,
lukkige, maar wel verdiende zege"
op een sterk acterend FCV, dat ech-:
ter scorend vermogen te kort,
kwam. De meeste kansen waren
dan ook voor de gastheren, hoewel
het bezoekende Haslou een paar'
riante mogelijkheden onbenut liet.
Twee aanvallend ingestelde teams
zochten ook na de thee het vijande- "üjke doel op. Na een dik uur was
Ron Frijters succesvol. Hij besliste
de wedstrijd in het voordeel van
Haslou door een voorzet doeltref-
fend af te ronden: 0-1. FCV drong
hierna nog sterk aan, maar de Ha-
slou-defensie gaf geen krimp.

damesvoetbal

Bloemen voor
Heksenberg

HEERLEN - Ook in het laatste com-
petitieduel tegen Rapid bleven de
dames van Heksenberg ongeslagen,
waardoor de ploeg de titel in de eer-
ste klasse zuid in de wacht wist te
slepen. Nijswiller, dat een zeer ster-
ke tweede competitiehelft kende,
scoorde een half dozyn doelpunten
tegen Susteren, maar kwam in de
eindafrekening één punt te kort.
Rapid kwam tegen Heksenberg* al
snel op voorsprong, maar wierp
hierna alle schroom van zich af,
waarna de doelpunten als rijpe ap-
pels van de boom vielen. Chantal
Reubsaet (twee keer succesvol), Til-
ly Trags en de drie keer scorende
Jeanette Rieken (3x) bogen de ach-
terstand resoluut om: 6-1.

In de eerste klasse noord trok Ven-
ray aan het langste eind, waardoor
RKHVC, dat moeizaam het duelbij
RKMSV (1-2) won, de ploeg uit
Noord-Limburg niet meer kan be-
dreigen.

Programma
nacompetitie

Zondag 17 mei:
IF:RKONS-Chevremont
2A:Miranda-Standaard
2B:Quick'oB-FCV
3A:Polaris-Mheerder Boys
3B:Groene Ster-Heerlen
3C:Obbicht-Rios'3l
4A:SVME-Rapid (donderdag 14/5 19.00 uur)
4B:Zwart Wit'l9-Oranje Boys
4C:Helios-SVK
4D:Passart-KEV
4E:Armada-Thorn
4F:EMS-Victoria
4G:Venlo-Quick Boys
4H:Montagnards-Koningslust

Bekervoetbal
Meerssen-Fortuna S 2
Rapid-Panningen
Venray-MW 2 (zat. 16/5 18.00 uur)

Kwartfinale damesbeker
Dinsdag 12 mei. 19.00 uur
Reuver-Venray
Heilust-Heksenberg

Promotiewedst. ijden
reserve klassen
Veritas 2-Eijsden 2 H
VKC 2-Blerick 2 1-1

Stand:
Eijsden 2 2-3
Blerick 2 .2-2
Veritas 2 2-2
VKC 2 2-1

Thorn onderuit
THORN-IVS 0-1 (0-0). 100. Wiel Quad-
vlieg 0-1. Toeschouwers 200. Scheids-
rechter Kluitmans. Toeschouwers 200.
80. J. Gijzen veldverwijzing vanwege
trappen naar tegenstander.

THORN - Twee maal in de compe-
titie was Thorn opponent IVS rriet
ruime cijfers de baas. Nu het echte)-
om de knikkers ging, greep Thorn
naast de punten, want ver in blessu-
retijd moest de thuisclub alsnog het
hoofd buigen: 0-1. De Thorner de-
fensie die de hele wedstrijd nauwe-
lijks een kans had weggegeven, had
de bal tot twee keer toe met het
hoofd weggewerkt. Vervolgens ca-
ramboleerde de bal tot verbijstering
van de hele Thorner defensienog in
het doel, waar Wiel Quadvlieg het
laatste tikje gaf.

Gezapig duel
Victoria-Leveroy 1-1 (1-0). 32. Maurice
Voestermans 1-0; 53. Brentjens 1-1.

MAASNIEL - In een gezapige wed-''
strijd hebben Victoria en Leveroy
in hun onderlinge confrontatie als
eerste wedstrijd in de na-competitiel
de beide punten maar gedeeld."Na
ruim een halfuur nam de thuisclub 'de leiding, toen Maurice Voester,-
mans een voorzet van Pieter Huy- ,
bregts op de juiste manier onhoud- "baar achter de Leveroy-doelma'n"
plaatste: 1-0. In de tweede hejft
slaagde Leveroy er al na acht minu-
ten in om de stand op gelijke hoog-
te te brengen. Een terecht toegeken-de strafschop na het neerleggen van,
een aanvaller bood Jac Brentjens
vanaf de elfmeterstip een ideale ge-legenheid: 1-1.

Koningslust Wanssum 0-3 (0-0)
Kamps 0-1 en 0-2, Lensen 0-3. ■Scheidsrechter Marien.

Quick Boys-Baarlo 0-1 (0-1). W.
Sanders 0-1. Scheidsrechter Heg- "
ger.

Feest in Bingelrade

ner René Cremers. De BVC-coach formeerdezijn selectie d.it seizoen uit: Mathieu Schmit,
Jos Schmetz, Roger Meijers, Leo Gooijen,
John Cremers, Rob Korputty, Pierro Carta,
Manfred Huliselan, Roger Schulz, Nico
Bakker, Berto Pijls, Loek Cremers, Leon
Hanssen, Alain Krummes en John van de
Brink. De leiders Math Goffin en Leo Be-melmans en grensrechter Math Schmit
maken het feestende Bingelraadse gezel-
schap compleet.

Foto: FRANS RADE

" BVC'2B is de kampioen in de eerste klas-
se D na de 2-6 winst op Sittardia'Bo. De
ploeg uit Bingelrade was sterker en kwam
op voorsprong door een treffer van Nico
Bakker. Nog voor de thee scoorde de thuis-
club de gelijkmaker, maar door treffers van
Roger Meyers, Lou Cremers en drie van Ni-
co Bakker liep BVC uit naar 1-6, waarna
de degradant uit Sittard een tweede keer
het net vond. „We hadden in eerste instantie
wat moeite met scoren. Uiteindelijk is het in
de tweede helft dan toch gelukt," aldus trai-
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Fotoreportage
bekerfinale

Feyenoord-Roda JC:

DRIES LINSSEN
en

FRANS RADE

" De ploegen betreden het strijdperk. Het resultaat is nog in nevelen gehuld.

" Voor Roda-aanvoerder Gêne Hanssen rest alleen de handdruk van KNVB-voorzitter Martin

" Sjaak Troost met de beker. Rob Witschge en John de Wolf dragen de oef-Feyenoorder op de

" Bert Verhagen, Henryk Bolesta en Michel Broeders (vlnr) verwerken ieder op hun eigen manier de teleur-
ofjo/ïi-n/"!

" John Metgod kraait victorie.

" Het Roda-legioen staat er gekleurd op.

" De Feyenoord-supporters wisten vooraf al wie de bek*^
winnen. *u

" Gaston Taument scoort 2-0. Mare Luypers (links) en Henryk Bolesta zijn kansloos.

Maandag 11 mei 1992 " 20

Limburgs dagblad


	Limburgsch dagblad no. 111 11.05.1992
	Buit Heerlenaar bijna halve ton Nep-student licht oudere vrouwen op DOOR MONIQUE PARREN
	vandaag
	Deeltijd- ontslag voor 30 docenten conservatorium DOOR GEERT DEKKER
	BUIEN
	Volleyballen
	Joegoslaaf met wapens op 'Beek' aangehouden
	sport
	CDA en PvdA willen hoofdkwartier Sarajevo verplaatsen Grote bezorgdheid over Nederlandse soldaten
	Toeristen
	Ierland wint Songfestival
	Twee Nederlanders gewond bij busongeluk Dodelijk weekeinde op Spaanse wegen
	Schoolgebouw uitgebrand Pyromaan slaat opnieuw toe in Venlo
	Zeker elf doden bij mijnexplosie
	Verkiezingen op Filippijnen met geweld ingeluid
	Proletarisch
	Margaretha Ferguson overleden
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Limburgs Dagblad B V
	Kruis van Bourgondië met vooruitstrevend programma
	Juweeltjes
	kunst Festival Expressionisme veelbelovend van start DOOR PETER P. GRAVEN
	recept Blanc manger DOOR HUUB MEIJER
	Jacob Slagler indrukwekkend DOOR MARIËLLE HINTZEN
	Schubert-cóncert in Maastrich
	Oplossing van zaterdag
	puzzel van de dag
	Herstel
	Rente
	Bank
	'Alle gemeenten hebben dit jaar rampenplan' Zelfde regiogrenzen politie en brandweer
	Honderden doden in India door giftige alcohol
	Druk
	Economische groei te traag Stijgende werkloosheid Nederland hekkesluiter EG
	binnen/buitenland Politie: kwart vrachtwagens rijdt te hard
	'Ook borstvoeding door HIV-inoeders'
	Reistijd bussen veelal 'te lang'
	Vakbonden dreigen met lange en harde staking Arbeidsconflict Duitse metaal verscherpt zich
	Peiling
	Honger eist elke dag 100 levens in oosten Etiopië
	PLO neemt deel aan vredesoverleg
	Ierse prelaat biedt drie ton zwijggeld na liefdesaffaire Minnares noemt bisschop 'ploert'
	Concurrent
	Frantievoorman over affaire-Baars: 'Zieke plekken verwijderen' D66 in Staten akkoord met bezuinigingsplan GS
	Affaire-Baars
	Jurist wijst op strijdigheid in Nederlandse wet 'Europees'casino in Valkenburg mogelijk
	Limburg Zodra nieuwe Provinciewet van kracht wordt GS Limburg staan neveninkomsten af
	PvdA: vragen over relatie Nuth met firma Baars
	Dode en gewonde op stadsautoweg
	Rechtszaak
	Outplacement bij NedCar verloopt stroef
	Boycot-oproep bisschop Gijsen sorteert geen effect 'Acht Mei Beweging in naam Christus bijeen'
	Gijsen
	Bolwerk Azeri's in handen van Armeniërs Geweld en anarchie in GOS-republieken
	Schengen
	Tbc – bestrij ding in opvangcentra onder grote druk
	Sfeervol jubileum Rode Kruis Limburg
	Zelfs als arbeidsongeschikten moeten inleve PvdA geeft kabin niet op voor wao
	Jo Engelen wint autovlucht Provin DOOR FONS VAN OPHUIZEN
	PvdA Nuth eist maatregelen via APV Bescherming nodig van dassenburchten
	Jongeren ruimen Rozengaard op
	Hulp buurman baat dronken bestuurder niet
	Plaquette voor Kronieger
	Koninklijk zilver voor Kerkradenaar
	DOOR CATHARIEN ROMIJN Kritzraedthuis toont koempels en schachten Heroïeke fotografie over Limburgse mijnen
	oostelijke mijnstreek Leden 'Italiano' boos over uitblijven subsidie
	Heerlense VWO'er wint landelijke opstelwedstrijd
	Lonken naar het Lido DOOR RIK VAN DRUTEN
	Gymzaal gesloopt
	Voorlichting bij rampen op komst
	Bonje op snelweg
	Nederland 2
	Duitsland 1
	Duitsland 2
	TV FILMS VIDEO Duitsland 1
	BBC 2
	Nederland 2
	RTL plus
	België TV 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	RTL 4
	RTL Plus
	Duitsland 3 SWF
	Duitsland 2
	Nederland 2
	RTL 4
	Super Channel
	televisie en radio maandag Nederland 1
	België/TV 1
	België/TV 2
	SAT 1
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	BBC 2
	België/RTBF 1
	België Télé 21
	TV 5
	RAI UNO
	BBC 1
	Sportnet
	Eurosport
	MTV Europe
	CNN
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	België/BRF
	Super Channel
	RTL 4 Radio
	WDR4
	Hiphop
	DOOR ERIC VAN DORST Kiezel en schlagers contra echte New Orleans – jazz
	mens Schoonheidsspecialist Hary Vaessen uit Elsloo: 'Mannen schamen zich teveel'
	De domme consument DOOR RON MEIJER
	Gele kaarten
	Fouten
	Vernielingen in Rotterdam
	Taument
	Le Havre wil Boerebach
	sport Wanhopig Roda JC compleet weggespeeld door Feyenoord Anticlimax in Kuip DOOR FRED SOCHACKI
	Voornemens
	Bert Verhagen: 'Roda vormde geen eenheid' DOOR IVO OP DEN CAMP
	Elftal
	Realiteit
	Kessler mogelijk naar Schalke
	Beslissingsduel Meerssen-Halsteren
	Judogoud
	Bommelding bij handbalduel
	opstelling Afrekening
	scorebord nacompetitie
	scoreverloop
	buitenland
	sportprijsvragen
	sport Kerkrade gaat weer snel over tot orde van de dag 'Wat heeft KVC Oranje gemaakt? DOOR BENTI BANACH
	Auto met jeugdspelers tegen boom
	Liverpool kaapt Cup
	Bundesliga
	Agu twee jaar bij FC Luik
	Arrestatie na voetbalramp
	Olympisch elfta gezond en wel in Australië
	Frank Rijkaard zet AC Milan op troon
	Anderlecht
	Real Madrid
	Gehannes
	Naar gevoel
	het weekeinde van... de ontgoocheling DOOR FRANK VAN DE HEUVEL
	Ambiance
	sport René Trost beleeft teleurstelling van zijn leven Verbitterd op bank DOOR FRED SOCHACKI
	'In één maand alle troeven verspeeld' DOOR IVO OP DEN CAMP
	Volksfeest op Coolsingel
	Gouden greep Jan Versleijen
	Toppaard afgemaakt
	Pijn
	sport Sins door Reys onttroond als kanokampioen
	Ploeg blaakt van zelfvertrouwen na hereniging met Arie Selinger Nederland als herboren
	Verstappen over de kop
	'Zwaarste nederlaag sinds jaren' Becker over de knie bij Stich
	ATLETIEK sport in cijfers
	AUTOSPORT
	BADMINTON
	BILJARTEN
	BOKSEN
	JUDO
	KANOVAREN
	KARATE
	MOTORSPORT
	TENNIS
	VOLLEYBAL
	IJSHOCKEY
	WIELRENNEN
	Carl Lewis krijgt klop
	Strijbos maakt jacht op Tragte
	Koevermans vervangt Beeke
	Doohan evenaa record Agostini
	Van Schuppen loopt limiet
	sport kort
	GTR/NIP verra
	Rob Ehrens verlegt kritiek
	Vissen strandt in halve finale
	Boksploeg tegen Zweden op dreef
	Maassen tweede in Vierdaagse Duinkerken Ludwig houdt stand
	Geleense handbalploeg terug in race om landstitel V&L dwingt verlenging af
	sport Evic/Swift met de schrik vrij
	Afzien in Heuvelland
	Dominguez: doping
	sport kort
	Montoya begint als leider aan laatste week Vuelta Delgado in offensief
	Chaos kenmerkt eerste etappes in Vredeskoers
	Den Bosch op weg naar titel
	Waterpoloteam naar Barcelona
	Bartok gelijk
	Tweemaal brons voor judoka's
	Drie keer zege basketbalsters
	Rivano goud, Senff zilver
	Zweden weer wereldkampioen
	Senior verslaat Johnstone
	Recordzeffe EHC
	Afscheid Lenssen
	Wilhelmina, in lach en 'n traan
	Revanche SVN
	Van Dijk-ploeg op karakter van 2-1 naar 2-3 Meerssen bezorgt supporters kippevel
	sport Helios-trainer: 'Achterhoede leverde wanprestatie' Heilust heeft langrste adem
	Historisch dieptepunt Laura
	Steyns redt KKASV
	Leonidas degradeert
	Susteren terug naar derde klasse
	Chevremont in halve finale
	op de stip
	Meerssen wint LD-klassement
	Id-clubklassement
	hoofdklasse c
	topscorers
	en voorts...
	hoofdklasse in cijfers
	Beslissingsduels afdeling Limburg:
	bulletin
	VKC doet goede zaken
	MKC gemotiveerd
	Rios ontevreden
	Tiglieja viert feest
	Inzet Schimmert beloond
	SVK te laat op gang
	RKONS loopt in eerste helft achter de feiten aan Waubach aarzelend op gang
	Rios krijgt te weinig
	sport Vlag in top bij Reymerstokse Boys
	Simpelveld neemt revanche
	KEV veert op
	tweede klassers Standaard gedupeerd
	Haslou slaat toe
	damesvoetbal Bloemen voor Heksenberg
	Programma nacompetitie
	Thorn onderuit
	Gezapig duel
	sport Kuip ondersteboven

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56

	illustraties
	het weer
	Lente
	Roda JC gaat af met 3-0
	de klinkende klokken
	Studentenoproer Zuid-Korea
	Feest in Bingelrade


