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Vientallen gewonden bij racistisch geweld

Veldslag in
Roermond

Van onze verslaggever

l URMOND - Bij een massale vechtpartij tussen Nederland-■tv? .buitenlandse jongeren in het uitgaanscentrum Veld-*t in Roermond zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag
i-allen mensen gewond geraakt. Sommigen waren er slechttoe en moesten met hoofd- en oogletsel in het ziekenhuis

itri en opgenomen. De politie, die steun kreeg van korpsen
J~e omgeving, moest arrestanten met getrokken pistool ont-
ij**l om te voorkomen dat ze door woedende omstanders"aen gelyncht.

De Roermondse politie vergeleek
de vechtpartij, die rond drie uur
ontstond, met de recente rassenrel-
len in Los Angeles en andere grote
steden in de Verenigde Staten. Bij
de veldslag waren naast autochto-
nen ook Marokkaanse en Indische
jongeren betrokken.
Oorzaak was een ogenschijnlijk on-
beduidend incident in een van de
vele cafés in de Veldstraat: een Ma-
rokkaan liet per ongeluk een pilsje
van een dienblad vallen en eiste van
de kastelein een nieuw glas bier.
Dat werd tot woede van de Marok-
kaan geweigerd. Toen vervolgens
enkele klanten zich in de discussie
mengden, ontstond in een mum van
tijd een enorme vechtpartij.
Bierglazen, vuisten, benen en bar-
krukken werden als wapens ge-

bruikt. In het café werden diverse
bezoekers gewond door rondvlie-
gende scherven en splinters. Ook
buiten was er al snel sprake van een
veldslag. Vier mannen vielen een
Roermondenaar aan en bewerkten
hem met een knuppel. Het slachtof-
fer raakte bewusteloos en moest
met een geperforeerde long en een
verbrijzelde enkel naar het zieken-
huis worden gebracht. De man lag
gisteren nog op de afdeling intensi-
ve care.
De Roermondse politie riep de as-
sistentie in van collega's uit Venlo,
Tegelen, Swalmen, Melick, Helden
en zelfs Stem. Met hun hulp slaagde
de politie erin om de grootste vech-
tersbazen in de boeien te slaan.
Daarvoor waren achtervolgingen
door de hele binnenstad noodzake-
lijk. Volgens de politie reageerden
vrienden, bekenden en familieleden
van gewonden erg geëmotioneerd
en werd vaak meteen wraak geno-
men. Toen de politie enkele gewon-
den naar het ziekenhuis had ge-
bracht en terugkwam in de Veld-
straat lagen alweer nieuwe slachtof-
fers op straat.

Lugubere
buit in auto
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VN vertrokken
uit Sarajevo

SARAJEVO - In Bosnië-Hercego-
vina heeft de vredesmacht van de
Verenigde Naties haar gedeeltelijke
terugtrekking uit de hoofdstad Sa-
rajevo voltooid. De strijd tussen
Serviërs, Kroaten en Moslims heeft
dit weekeinde in heel de republiek
tientallen mensen het leven gekost.
In Oost-Kroatië is het federale leger
begonnen plaats te maken voor de
VN-troepen, maar de beschietingen
in het gebied duren voort.

Gisteren verliet de commandant
van de VN-troepen in Joegoslavië,
generaal Satish Nambiar, Sarajevo
met een konvooi van 80 man naar
Belgrado. Zaterdag was een eerste
konvooi van 200 VN-militairen uit
Sarajevo vertrokken, dat 's nachts
in de Servische hoofdstad aan-
kwam. In het eerste bevonden zich

45 Nederlanders, bij het tweede ze-
ven. Nog eens zeven Nederlanders
blijven achter in Sarajevo met een
honderdtal andere VN-militairen.
Zij zullen onder meer bescherming
bieden bij humanitaire acties.
In de Bosnische hoofdstad was het
gisteren betrekkelijk rustig na de
hevige straatgevechten en bombar-
dementen door Servische en federa-
le troepen de dag tevoren. Daarbij
vielen zeven doden en 37 gewon-
den.
In Oost-Kroatië hebben de Serviërs
gisteren de stad Osijek gebombar-
deerd, die onder gezag van de VN
staat, aldus Radio Zagreb. Tanjug
meldde dat het federale leger zich
zaterdag begon terug te trekken uit
het gebied om plaats te maken voor
eenheden van het VN-leger. Maar
het Kroatische leger ontkent dat. Ter Veld tornt

weer aan
wao-maatregel
DEN HAAG - Er is meer ruimte
om de wao-besluiten van het kabi-
net van augustus 1991 te verzach-
ten. Oorzaak is de geringere stijging
van het aantal wao'ers vorig jaar. Na
een toename met 30.000 in 1990
kwamen er vorig jaar maar 12.000
by.
„De ruimte voor een overgangs-
recht neemt toe door de mindere
groei", aldus staatssecretaris Ter
Veld (Sociale Zaken). Het kabinet
ging er tot nu toe van uit dat het
aantal wao'ers met zon 20.000 per
jaar zou toenemen.
Ter Veld kondigde 'vergaande in-
grepen' in de-sociale zekerheid aan
om zo een financieel gat van 1,75
miljard gulden te dichten. Door een
afnerhend ziekteverzuim kan echter
de premie Ziektewet omlaag, zo
maakte zij bekend.
De staatssecretaris zei verder dat de
werkgevers zelf zullen moeten gaan
opdraaien voor een aanvulling op
de uitkering Ziektewet van 70 naar
100 procent van het loon. De Ziekte-
wet zal daartoe gewijzigd worden.
„Die 30 procent is niet mijn verant-
woordelijkheid", aldus Ter Veld.
Het overgangsrecht in de wao be-
treft arbeidsongeschikten jonger
dan 50 jaar. Hun uitkeringwordt in
de kabinetsvoorstellen in guldens
bevroren totdat de uitkeringshoog-
te (door inflatie) uitkomt op de lage-
re uitkering die nieuwe wao'ers van
het kabinet krijgen. Vanaf dat mo-
ment 'groeit' de uitkering weer mee
met de nieuwe gevallen.
Ter Veld noemde de geringere groei
van het aantal wao'ers „een positie-
ve ontwikkeling". £ij zei er goede
hoop opte hebben dat het kabinets-
beleid, dat uitgaat van een stabilisa-
tie van het aantal wao'ers met een
daling daarna, zal slagen. „Maar we
zijn er nog lang niet", aldus Ter
Veld.

Bonden dreigen
opnieuw met

acties in bouw
UTRECHT - De vakbonden in de
bouwnijverheid dreigen opnieuw
met acties om een beslissing in een
cao-conflict te forceren.

Zij kunnen het met de werkgevers
niet eens worden over de cao voor
het uitvoerend, technisch en admi-
nistratief(uta) personeel in debouw
(40.000 werknemers).

Op een demonstratieve bijeen-
komst in Amersfoort zegden de
werknemersorganisaties de werk-
gevers zaterdag de wacht aan.

„Als deze manifestatie niet leidt tot
het door ons gewenste resultaat,
dan zullen we de zweep tevoor-
schijn halen", zei actiecoördinator
D. van de Kamp van de Hout- en
Bouwbond CNV.

Hij dreigde mede namens de andere
bonden onder meer met prikacties
en poortacjies. „En als dat niet
helpt, zullen we ook hardere acties
niet schuwen", aldus Van de Kamp.

vandaag

Schrijversproject
geen pronkstuk

PAGINA 2

Sluiting vliegveld
in Beek geéist

PAGINA 5

Grote vraag naar
luxe appartementen

PAGINA 10

sport

VolleyPallers naar
Olympische Spelen

PAGINA 11

V&L vist weer
achter het net

PAGINA 11

Weekeinde van
de benetiet
PAGINA 20

NAC-supporter
overleden

TILBURG - De 25-jarige NAC-
supporter die donderdag op weg
naar Deventer voor de wedstrijd
Go Ahead Eagles-NAC uit de
trein was gaan hangen en met
zijn hoofd tegen een seinpaal
sloeg, is gisterochtend in het Til-
burgse St. Elisabeth-ziekenhuis
aan zijn verwondingen overle-
den.

Het slachtoffer, K. Leijten uit Et-
ten-Leur, was dienstplichtig ser-
geant en gelegerd te Ermelo. Bij
zijn klauterpartij uit de trein had
hn geprobeerd een zak bierblik-
jes die ter verkoeling buiten de
trein hing, veilig te stellon, aldus
een mededeling van de Konink-
lijke Marechau^

Noodtoestand
in Thailand

BANGKOK - De Thaise autoritei-
ten hebben gisteravond voor de
hoofdstad Bangkok en de omlig-
gende provincies de noodtoestand
afgekondigd nadat het bij botsin-
gen tussen demonstranten en op-
roerpolitie tot ernstige ongeregeld-
heden was gekomen. Naar schat-
ting 200.000 betogers eisten in het
centrum van de stad het aftreden
van premier Suchinda Kraprayoon.

De rellen braken uit toen een deel
van de demonstranten wilde op-
trekken naar het regeringsgebouw
waar Suchinda verbleef.

De regering stelde dat de demon-
straties 'een bedreiging vormen
voor de veiligheid van de bevol-
king, wat uiteindelijkkan leiden tot
een gevaar voor de nationale veilig-
heid. Samenscholingen van meer
dan tien personen en publikaties
die de openbare orde kunnen ver-
storen zijn verboden.

De demonstranten eisen het vertrek
van Suchinda die afgelopen maand
tot premier werd benoemd terwijl
hij bij de verkiezingen van maart
niet eens verkiesbaar was. Boven-
dien verdenken zij de generaal er
van achter de militaire coup van fe-
bruari 1991 te hebben gezeten die
een einde maakte aan de laatste de-
mocratisch gekozenregering.

Zie verder pagina 5

"Politie verwacht
meer arrestaties

Lente

Afscheid van Mariene
" Naar schatting 4.000 motorrijders rijden met een slakkegan-
getje van 30 kilometer per uur over de autoweg van Utrecht
naar Den Haag. Ze verzamelden op het Jaarbeursplein voor
een demonstratieve tocht tegen de in hun ogen steeds verder
gaande betutteling zowel door de Nederlandse als de Europese
overheid. De organiserende MAG, de Motorrijders Aktie Groep,
7ioemde de protestactie een groot succes. „Wij hadden niet meer
dan zon 1500 deelnemers verwacht", aldus Harm Krol, voorzit-
ter van de groep. De kolonne vertrok rond 12.45 uur uit Utrecht
begeleid door zon 25 agenten van de Algemene Verkeersdienst
in Driebergen en bereikte rond 14 uur Den Haag, waar op het
Malieveld een demonsstratie werd gehouden. Onderweg had de
kolonne een lengte van ongeveer 20 km omdat steeds meer rij-
ders zich aansloten. Rond 14.45 uur kwamen de laatste deelne-
mers dan op het Malieveld. Een groot aantal van hen droeg niet
de wettelijk verplichte helm.

Foto: ANP
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" Dochter Maria Riva neemt afscheid van Mariene Dietrich,
die zaterdag tijdens een sobere en waardige plechtigheid werd
begraven op het kleine Berlijnse kerkhof Friedenau vlak bij
haar moeder. De met bloemen besmukte en met de Berlijnse
vlag bedekte kist was in een open oude Cadillac naar de be-
graafplaats gereden. Duizenden Berlijners stonden langs de
route, gooiden bloemen in de wagen en betuigden op spandoe-
ken of met een enkele roos hun respect voor de enige Duitse
filmster van wereldformaat. Lesbische en homoseksuele groep-
jes zongen achter het hek een afscheidslied. De aangekondigde
opstand van neo-nazi's 'tegen de landverraadster Dietrich'
bleefUit. Foto: EPA
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Pet
Een bijzondere plaats moet in dit fes-
tival beslist ingeruimd worden voor
het optreden van het 'geredde' Lim-
burgs Symphonie Orkest. Onder lei-
ding van Lucas Vis gaf het zaterdag-
avond in het Theater aan het Vrijthof
een concert met een programma, dat

refereerde aan de voormalige serie
M: Muziek van de 20-ste eeuw. Al-
leen hadden die orkestleden, die bij
deze 'lastige' muziek er wel eens met
de muzikale pet naar gooiden, het
bewuste hoofddeksel in het inmid-
dels geheel verlaten Staargebouw
achtergelaten. Ik kan mij althans niet
herinneren, dat het LSO composities
van de drie Tweede Weense School-
coryfeeën ooit zo zorgvuldig en met
zo veel muzikale aandacht heeft uit-
gevoerd. Gezien het weer van deze
dagen begon men in stijl: met We-

berns Idyll lm Sommerwind, een
soort symfonisch gedicht voor grote
bezetting uit 1904, waarin naast in-
vloeden van Wagner en Brahms de
latere Webern merkbaar aanwezig is:
'Wie ein Hauch...'.
Voornaam en met intensiteit speelde
Pierre Amoyal het bekende Viool-
concert van Berg; een uitvoering
waar het verrassend goed opgeko-
men publiek veel waardering voor
had. De violist dankte met de Sara-
bande uit Bachs Chaconne-Partita en
deed dit terecht in een bij het concert

van Berg passende romantische ver-
tolking.
Gezien de extreme dynamische con-
trasten - van bijna onhoorbare ppp's
tot aardverschuivende fffs - werden
de meest in het oor lopende muzika-
le kenmerken van het expressionis-
me met Schönbergs Fünf Orchester-
stücke opus 16 door Lucas Vis en het
LSO in het juiste licht geplaatst. Dat
in tegenstelling tot de uitvoering van
ditwerk in Weberns bewerking voor
twee piano's, enkele uren eerder op
het Intropodium, tijdens de weke-

lijkse bijdrage aan het festival van de
conservatoriumstudenten. Mels Dees
en Henri Nijsten hadden blijkbaar
hun handen meer dan vol aan de on-
gelofelijke hoeveelheid Schönberg-
noten en nootjes om ook nog aan de
juiste dynamische verhoudingen te
kunnen denken. Overigens sloot dit
concert door de toch veelal iets te
braafklinkende vertolkingen niet he-
lemaal aan bij het uitstekende niveau
van het studentenconcert van vorige
week.

DOOR MYA MAAS Schrijversproject
geen pronkstuk

MAASTRICHT - De Loss Thea-
terwerkplaats Maastricht is de
oven waarin een mixture van
produkten wordt gebakken. In
'Je gaat me nu heel vreemd vin-
den' werden 'de bakkers' door
de toneelacademie geleverd. Het
product kwam kant en klaar uit
het bakproces, puur handwerk.
Onder leiding van de toneelau-
teurs Herman Lutgerink en Kees
Simhoffer improviseerden en
schreven enkele jonge theater-
makers hun eigen toneelteksten.
Drie vrouwelijke regisseurs -
Jacqueline Kerkhof, Saskia Mul-
der en Veronique Obrie - gaven
impulsen aan veertien scènes,
waarin als rode draad het thema
'identiteitsverlies' liep.

Verpakt in zilverfolie werd ge-
presenteerd hoe fijntjes men
iemand depoten onderzijn stoel
uit kan zagen, hersenspoelen,
overheersen, vernederen, in ver-
warring brengen. Het spel werd
in drie lokalen van het Lössge-
bouw gespeeld door Jetze Jans-
ma, Jacqueline Kerkhof, Saskia
Mulder, Veronique Obrie, Joop
Omloo en Heike Wisse. De na-
druk lag op de teksten, daarin
school de opzet van het project.

Ze boden mogelijkheden tot ex-
perimenteren met het totale
medium, waarbij de scènes, die
wat actie betreft weinig expansie
hadden, tot goede, minder goede
of verrassende resultaten leid-
den.

Het moet voor de theatermakers
leerzaam zijn geweest, dit zes-
voudig gesponsorde project,
waarin een maximum aan ener-
gie werd gestoken. In de 'eerste

ronde' waren de experimenten
vrij saai, langdradig, nadien wa-
ren er plotseling verrassend-soe-
pele wendingen en effecten.
'Naamsverandering' was zon
uitschieter, daar zat groei in, er
was een plot. Ook 'Groepstrai-
ning' als sluitstuk, met een bre-
der draagvlak, konden wij waar-
deren. Aan de benen van de
dames werd een opvallende rol.
toebedeeld, ze bepaalden mede
de lichte toets.

De costumières Monique Cur-
vers en Carin Wijnen leefden
zich met veel gevoel voor modi-
sche aspecten, met kleur-effec-
ten, in hun ontwerpen uit. Als
project had de presentatie welis-
waar body, maar als pronkstuk
kon het niet over de toonbank.
Al ging er wel reclame van uit.
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DOOR PETERP GRAVEN Zorgvuldig spel LSO op
Festival Expressionisme

MAASTRICHT - Enkele
liederen van Alexander

Zemlinsky en Gustav Mahler
daargelaten, stond het Festival
Expressionisme, wat muzikale

programmering betreft,
afgelopen weekeinde geheel in
het teken van de drie azen van

de Tweede Weense School:
Arnold Schönberg, Alban Berg

en AntonWebern. Na het
louter instrumentale

openingsweekeinde werd nu
veel aandacht besteed

aan het lied.

Zo gaf Marianne Pousseur, dochtei
van de Waalsecomponist■ Henri
Pousseur, met een intrinsieke ver-
klanking van Bergs Liederen opus 2
uiting aan de pessimistische gevoe-
lens van het expressionisme, waarbij
grote dynamische contrasten elke ge-
dachte aan fraaie bel canto-zang in
de onder het conservatorium stro-
mende Jeker deed verdwijnen.

Uiterste consequentie van het anti-
belcanto-denken is het door Schön-
berg in Pierrot Lunaire geïntrodu-
ceerde Sprechgesang, het streven
naar een natuurlijke tekstdeclamatie
binnen het verloop van een composi-
tie. De Waalse sopraan heeft zich dit
Sprechgesang helemaal eigen ge-
maakt; soms fluisterend, dan weer
schreeuwend - met alle mogelijke
schakeringen ertussen - vertolkte zy
Pierrot Lunaire met spanning en
overtuiging, al maakte het veelal (te)
luid spelende, door Philippe Herre-
weghe gedirigeerde ensemble Musi-
que Oblique de verstaanbaarheid
van de tekst soms 'wel tot een pro-
bleem.

De liederen van Zemlinsky staan
minstens met één voet in de laat-
romantiek. Als je het Ehetanzlied uil
zijn Gesange opus 10 hoort, door Ma-
rianne Pousseur 'schwungvoll' voor-
gedragen, of de Zes Maeterlinck
Gesange opus 13 - een dag later in
een zonder overdrijving, tot het hart
sprekende interpretatie van Julia
Bronkhorst -, krijg je voortdurend
het gevoel van 'hij wil wel, maar kan
niet. Zeker wanneer de mezzoso-
praan daarnaast een reeks vroege lie-
deren van Schönberg, Berg en We-
bern zingt; liederen, waarin de hoog-
romantiek van beide eerstgenoemde
componisten merkbaar afgezet
wordt tegen de van een onbestemde
muzikale intensiteit doortrokken lie-
deren van Webern. De sombere ly-
riek, vol met de meestal aan Mahlei
toegedichte Weltschmerz, besloot de
met muzikale warmte zingende mez-
zo met een drietal ongepast-optimis-
tisch klinkende Mahler-liederen op
teksten uit Des Knaben Wunder-
horn.

" Arnold Schönberg; zijn muziek neemt een centrale plaats in op het Festival Expressionisme.

Ademloos
Voor wat de kamermuziek betreft,
hebben expressionistische compo-
nisten zich niet beperkt tot het zoe-
ken van ongebruikelijke combina-
ties, maar bleef de meest pure
kamermuziekbezetting, het strijk-
kwartet, hun muzikale aandacht op-
eisen. Ter illustratie van kwartetten
uit die tijd liet de organisatie het
Schönberg Kwartet opdraven, een
ensemble dat niet slechts blijk geeft
volledig thuis te zyn in de expressio-
nistische strijkkwartetliteratuur,
maar daarnaastmet grote betrokken-
heid musiceert. Geen wonder dat het
goed bezette blauwe Introzaaltje
ademloos de met muzikale spanning
en emotie geladen uitvoeringen on-
derging van het weerbarstig klin-
kend Strijkkwartet opus 3 van Berg,
het tussen tonaal en atonaal balance-
rende Strijkkwartet uit 1905 van
Webern en het Tweede Strijkkwartet
van Schönberg, die als nieuwigheid
in beide laatste delen een zangstem
had toegevoegd. Doch muzikaal het
meest veelzeggend klonken onge-
twijfeld Weberns Drei Stücke für
Streichquartett uit 1913, het kortste
werk van het programma, en echte
Webern-muziek: met een minimale
hoeveelheid aan noten een maximale
muzikale zeggingskracht. Voor zijn
muziek geldt de eerste regel van het
gedicht van Stefan George, dat
Schönberg voor het laatste deel van
het genoemde Tweede Strijkkwartet
gebruikte: 'Ich fühle Luft von ande-
ren Planeten...

’Eendoos

vol Kruimels’MAASTRICHT - De 'Caterpillar
Arts Compagny' speelt 25 en 26
mei in het CCV-theater 'Een
doos vol Kruimels' van Neil Si-
mon, in de regie van Thomas
Swaak en Peer Verheijden. Deze
toneelvereniging, voortgekomen
uit de Vertalersopleiding van de
Rijkshogeschool, werd in 1988
als 'English-speaking acting
company' opgericht. Na een
groot aantal stukken te hebben
gespeeld in het gebouw van de
Rijkswaterstaat aan de Francis-
cus Romanusweg, presenteerde
de groep zich verleden jaar met
'Equus' van Peter Shaffer voor
het eerst in het CCV-theater.

'Een doos vol kruimels' gaat
over het nieuwe leven van een
drankorgel. Evy Meara heeft een
leven als zangeres geleid in aller-
lei nachtclubs, met veel dranken
veel hopeloze liefdes. Haar los-
bandigheid en drankzucht wor-
den haar bijna fataal. Ze pro-
beert het oude leven van zich af
te schudden en een nieuw te be-
ginnen. Dat gaat met vallen en
opstaan. In 'Een Doos vol Krui-
mels' is de tragedie verscholen
achter een scherm van scherpe,
komische dialogen. Een luchtig
verpakt drama, met een grim-
lach gepresenteerd. Spelers zijn
Helen Bouwhuis, Annemiek
Schutte, Michaèl de Scheema-
ker, Kalinka Schuurs en Resa
Jahamgir. De voorstellingen be-
ginnen om 20 uur.

recept

Lofsalade
met vruchten
DOOR HUUB MEIJER

Deze kleurrijke salade is zeer vita-
minerijk en valt ook bij kinderen
goed in de smaak.
Benodigdhedenvoor 4 personen: 3
struikjes witlof, 1 sinaasappel, 1
appel, citroensap, 1 banaan, 1kiwi.
Voor het sausje: 2 el mayonaise, 3
tl gembersiroop, scheutje slag-
room of koffieroom, kerriepoeder,
peper en zout.
Was de witlof en snijd in reepjes.
Schil sinaasappel dik, snijd vrucht-
vlees in plakken en halveer ze.
Schil appel, verwijder klokhuis en
verdeel in vier parten. Verdeel par-
ten in blokjes en wentel direct
door citroensap. Pel banaan en
snijd in plakjes en besprenkel ook
met citroensap. Schil kiwi en snijd
eveneens in plakken. Roer er
mayonaise en gembersiroop door.
Meng kerriepoeder met slag- of
koffieroom en roer ook door mayo-
naise. Breng op smaak met peper
en zout. Meng witlof met dit sausje
en schep er de vruchten door. Be-
strooi salade eventueel met walno-
ten, plakjes paranoten of halve
pecannoten.

recensie

Luikse Opera
meesterlijk

DOOR JOS FRUSCH

LUIK - Veel componisten hebben
zich laten inspireren door de mythe
van Faust, die Goethe zijn definitie-
ve vorm gegeven heeft. Onder hen
Schubert, Schumann en Moessorgs-
ky diehet Faust-thema in hun liede-
ren gebruikten. Bekend zijn ook de
Faust-symfonie van Liszt en de
Faust-ouverture van Wagner, maar
de grootste bekendheid geniet on-
getwijfeld de opera-versie die Gou-
nod in 1859 van het gegeven maak-
te. Bij gelegenheid van zijn vertrek
als directeur/regisseur van de Opéra
Royal de Wallonië in Luik en in het
kader van het zilveren jubileum van
het gezelschap koos Raymond Ros-
sius voor 'La Damnation de Faust'
van Berlioz, een concert-opera die
slechts zelden scenisch wordt uitge-
voerd. Afgelopen donderdag was de
première, zaterdag beleefde deze
nieuwe produktie tijdens een groot
gala haar tweede uitvoering.

'La damnation de Faust' is een werk
met dramatische kwaliteiten die
een toneelversie zonder meer moge-
lijk maken. Die opvatting moet ook
Raymond Rossius hebben gehad
toen hij deze groots opgezette opera
verkoos als zijn zwanezang bij de
Luikse opera. Van de regisseur, de
decorbouwer en de choreograaf
wordt het nodige geëist in deze ope-
ra, die de toeschouwers in nog geen
twee uur tijd meeneemt naar een
Hongaarse vlakte, een studeerver-
trek, een wijnkelder in Leipzig, een
landschap langs de Elbe, een slaap-
kamer, een rotslandschap en - als
klap op de vuurpijl - de hel. Niet
alleen creativiteit en inventiviteit
van de makers zijn nodig, maar ook
vele technische middelen om de
changementen zo snel en soepel
mogelijk te laten verlopen. Tenmin-
ste als je - zoals in Luik - een min
of meer realistische presentatie na-
streeft. De manier waarop dit op het
Luiks operatoneel gebeurde, dwong
bewondering af: uit de hemel neer-
dalende paarden, vanuit de coulis-
sen of de toneelbodem verschijnen-
de en er weer in of achter verdwij-
nende decorstukken, naar beneden
vallende doeken, diaprojectie en
een suggestief gebruik van licht en
attributen zorgden voor indrukwek-
kende toneelbeelden. En de mas-
sascènes, met meer dan honderd
zangers en zangeressen, figuranten,
dansers en danseressen maakten
het visueel spektakel compleet.
Ook dan slaagde Rossius er in de
regie levendig te houden: als ratten
- soms letterlijk zoals in de kelders-
cène - krioelden de medewerkers
door elkaar; van een statisch regie-
concept was zelfs geen sprake in de
scène met de bekende Hongaarse
Mars, waarin landlieden en rond-
trekkende soldaten een bont geheel
vormden, dat nauwelijks paste op
het toch niet kleine toneel. Voor
Rossius aanleiding zich door mid-
del van verrassende vondsten en
combinaties helemaal uit te leven.

Ook muzikaal was 'La damnation
de Faust' meesterlijk. In zijn jubile-
umproduktie stond het Luikse ope-
ragezelschap garant voor de kwali-
teit diezo kenmerkend is geworden
voor de produkties van de afgelo-
pen 25 jaar. Rossius had de Franse
dirigent Paul Ethuin van stal ge-
haald om aan deze Damnation lei-
ding te geven. Een oude rot in het
vak die uit een minimum aan bewe-
ging maximaal rendement wist te
halen: kleine armbewegingen of
een vingerwijzing bleken voldoen-
de om het enorme apparaat musici

en zangers op één lijn te krijn
te houden. Nooit was er ooM
de indruk dat de trein zou oi
ren; een uitzonderlijke Pl*}
voor een dergelijke groots enj
misch opgezette produktie. Tel
daar Ethuin er in slaagde deA
ring een ongekende 'drive' "1
geven.

Van het solistenkwartet kon 'stroef zingende tenor Tl"
Booth het minst bevallen. Hij'
het qua dictie, lyriek en uits"
afleggen tegen mezzo-sopraafl.
trice Uria Monzon als Marguejj
bariton Marcel Vanaud als J*
stophélès. De donker getimbi*
mezzo-sopraan zette met haar*
warm stemgeluid op subtiele'
de lyrisch-poëtische accenten1
opera. En Marcel Vanaud Wj
met zijn soepele en kleurrijke'
en zijn rake karakterisering '
vocaal als acteertechnisch een'
tatie van wereldformaat. De i
ge, maar voorbeeldige inbrenl
bas Chris de Moor als Brander'
hier naadloos op aan.

j
Het orkest van de Luikse "speeldezoals altijd solide, een*
le ontsporing van het koper (*

ming) daargelaten. En het koo'
de Luikse Opera, aangevuld
zangers en zangeressen van
Koor van de Stichting Muzie»
matische produkties Limburg*
ondanks de massa steeds tra*
rant en zeer gedisciplineerd. *"dirigent Ed Rasquin had oo*t
zijn werk tot in de puntjes verz*
Reprises van 'La damnatio*
Faust' zijn er in de Luikse OpeJ;
19, 22 en 30 mei om 20.00 uur, .
mei om 15.00 uur en op 26 me
19.00 uur.
’Blik’speelt

’Lichtekooi’

MAASTRICHT - ToneelgH
'Blik' brengt vanaf 22 mei in WJtricht in totaal zeven voorstel)! 11!van 'De eerbiedige lichtekooi»!
Jean-Paul Sartre. Hoofdpersoj^
Lizzie, een hoertje uit New
Het is een spel van contrastenj
eenling tegenover de maatschap
de waarheid tegenover de le11?
wit tegenover zwart, rijkdom te»
over armoede, macht tegen
machteloosheid. Inzet van de $

is de neger die, zoals hij het
zegt, 'schuldig is omdat hij eef
ger is. De thematiek is tijdloo5'
dialogen zijn vaak beklemn".
Het stuk wordt geregisseerd "Joop Omloo.
Speeïdata: 22, 23 en 24 mei &_
CCV-theater, Herbenusstraat, **30 mei in het Lösstheater, Achte
Barakken, 5 en 6 juni in 't Pest\,,
Vijfkoppen, Maastricht. Aanv
telkens 20.30 uur.

Oplossing van zaterdag
zakelyk.stro*
i . n . e o . 8 j
loodlyn.komi*
v.r.y. .e. ._..*'
e . rokkenjager'
r.e. .a.k.n. . 1 'venters . agen*
1....w. . . e . . ";
isobaar, alth»
e.m..t.n.u..' 11'
s . meesterstuk'
r.e.r. .k. . i . " !
ystaar't.alta'
s-j.t e-eitoeloop, kolo"

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. betrekking, baan; 3. larve
v.d. langpootmug; 6. van geringe breedte;
11. in jaren gevorderd; 12. bloem v.e.
vruchtboom, bloei; 13. kleermaker; 14.
plakstrookje; 16. riv. in Egypte; 19. hekel-
dicht; 21. schermdegen; 22. dwarshout;
23. uitvoer; 26. predikstoel; 29. bevel; 31.
gejaagdheid; 32. op een bep. wijze samen-
gestelde versregels; 35. pi. waar produk-
ten worden vervaardigd; 36. grondstof
voor de kleurstoffabricage; 37. verharding
v.d. huidopp.; 38. geschrift, epistel; 39.
onderaardse ruimte.

Verticaal: 1. wit miskleed (r.k.); 2- s'<wapen; 4. hedendaags; 5. wankel^»beroep; 8. verlichtingsmiddel; 9. h"1" jj
del om te klimmen; 10. beweegt';>
bloem; 17. eskimowoning; 18. ,0.%. 2J20. bewoner v. Estland; 21. brandJe' ft
moeilijk (Fr.); 25. hereniging; 27. I|ey
edelgesteente; 29. werkonwillige; 3%jfr
v.e. kachel waarin de as wordt op 9
gen; 33. klimop; 34. erg warm.
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de klinkende klokken

Limburgs dogblod _



’Varken als donor bij

niertransplantaties’
Van onze correspondent

NIJMEGEN - Nieuwe hoopvoor nier- en andere chronische
Patiënten en een gruwel voor te-
genstanders van de bio-indus-trie: het varken als speciaal
gekweekte donor voor de trans-
plantatie van organen. Dr G.J.persijn, directeur van de 'orga-
anbank' Eurotransplant in Lei-den, ziet de toekomst al voor
z)ch met hoogwaardige fokke-
rijen voor organen waaraan nu

'menselijk' tekort is.

".Binnen nu en tien jaar is het
zover", aldus Persijn afgelopen
zaterdag in Nijmegen op het
symposium Transplantatie en
Mensbeeld. „Als we op korte ter-
mijn niets doen aan het tekort
aan orgaandonoren is de trans-

plantatie van dierlijke organen
dichterbij als we allemaal den-
ken."
Persijn denkt daarbij in eerste
instantie aan niertransplantaties.
„Maar ook andere organen zou-
den geschikt zijn. Ik begrijp dat
het idee vreemd overkomt, maar
medisch wordt het mogelijk.
Waarom zou je er dan niet aan
denken", aldus de transplanta-
tie-deskundige.
West-Europa hee/t een schreeu-
wend tekort aan donoren, wier
organen na overlijden geschikt
zijn voor transplantatie op pa-

tiënten met chronische aandoe-
ningen aan hart, nieren en ogen.
Ook de vraag naar bot, stukken
huid en spierweefsel voor trans-
plantatie neemt toe. Met name in
Nederland is de nood bijzonder
hoog. Op de miljoen inwoners
worden in ons land jaarlijks 28,4
miljoen nieren getransplanteerd.
In Oostenrijk zijn dat 51,9 nie-
ren. ,
In België gaat het om een gemid-
delde van 37,8 nieren. In absolu-
te getallen ligt het aantal hart-
transplantaties in België zelfs

drie keer^qf hoog als in ons land.
Het aantifoperaties waarbij een
lever wordt getransplanteerd ligt
beneden de zuidgrens vier keer
zo hoog, zij het dat België daar
een gespecialiseerd ziekenhuis
voor heeft, waar ook Nederland-
se en Duitse donorlevers terecht
komen.
Persijns organisatie Eurotrans-
plant is werl^aam in Oostenrijk,
Duitsland (sinds vorig jaar ook
het oostelijk deel) en de Bene-
lux. In het totale gebied wonen
ruim 110 miljoen mensen, waar-
van er 12.500 bp een donoror-
gaanwachten. Vorig jaarwerden
slechts 3250 transplantaties ge-
realiseerd. Aan nieren is het
grootste gebrek: 10.500 nierpa-
tiënten dieer ernstig aan toe zijn,
wachten op een orgaan van een
overleden medemens.

PvdA-minister lijnrecht tegenover Van den Broek

Kok geeft minder voor
hulp aan Oost-Europa

onze parlementaire redactie

J^N HAAG - Alleen der^ste GOS-republieken en
Jenden in Oost-Europa kun-**®n rekenen op een bijdrage
jj1' het budget voor ontwikke-'n_ssamenwerking. Het gaat
aarbij volgens vice-premier

onder meer om Toerkme-lstan, Oezbekistan, Tadzjikis-pn-. Azerbeidjan, Armenië en
t^orgië. In Oost-Europa vol-oen Albanië, Roemenië en*>len van Joegoslavië aan de-
* definitie van 'allerarmsten.f 1et ministerie van Ontwikke-jjftgssamenwerking trekt vol-
end jaar vijftig miljoen gul-aen voor deze extra hulp uit.

benadrukte zaterdag op eenpUeenkomst van de nauw aan derydA gelieerde Evert Vermeer
dat de hulp aan de GOS-

I Publieken en Oost-Europa geen
j-J^uk met het huidige ontwikke-ngsbeleid betekent. „Sommige
l^ten van het GOS en Oost-Europa
Jj^noren objectief tot de ontwikke-

of zullen daartoe
r*311 behoren en kunnen dus in

nmerking komen voor ontwikke-Utlgshulp".

waarnaast zal een deel van de ont-
a '*kelingsgelden besteed worden
y n internationale milieuverplich-
e gen» de opvang van asielzoekers
o et tegengaan van migratie. Het

at daarbij niet om miijarden-ver-
stelde Kok. Eerder

<* minister Van den Broek zich
JaM baar uitgesproken voor 1,2 mil-
ten 3u'den extra voor Oost-Europa
Wiki? oste van het budget van Ont-
ij:,* clingssamenwerking. Dat plan
Wo _nu deflnitief van de baan. Wel
teni de bewindslieden van Bui-L] andseZaken en dievan Ontwik-e'lngssamenwerking (Pronk),
pr na's premier Lubbers en vice-
sitimier Kok morgen door de oppo-geve over deze kwestie aan de tand

°ieel sPecialist Melkert van de
ger' toonde zich tevreden met de
.of!tnff bijdrage die zijn partijge-
Êür ronk voor de GOS en Oost-
kerk 3 moet leveren. Volgens Mel-
sluit ,eeft net kabinet met zijn be-
v^ duidelijk afstand genomen'iteri

de 'sfeerbedervende' uitspra-cn van Van den Broek.

Afrika
Xfr;.natlonale hulp aan hongerend
cc **a komt dit jaar te laat. Voor
(iiet

groot aantal mensen zal de hulp
den mJ!er baten. Die zullen overlij-
den eze sombere voorspelling
week tïllnister Pronk het afgelopen
Kfr, nde in net tv-programma
Voi 6rk'
VeriQens de minister is maanden
'and ren geSaan omdat de westerse
doo en steeds op elkaar wachten,
e 1e .bureaucratische rompslomp
overf gebrek- Er is volgens Pronk
OU]- g^ns geen sprake van onwil,
re_H „<ie of desinteresse om honge-end Afrika te helpen.

Delors: EG nog
niet klaar voor

buitenlandbeleid
Pe Se £S ~De landen van de Euro-
nog Vemeenschap zijn momenteelee^ ol6t voor het voeren van
fensjj?amenüjk buitenlands en de-
Politiu d' Maar een dergelijke
2ÖOo _ „kriJët zeker voor het jaar
Voorv ft

lnitief gestalte. Dat heeft de
t

Van de Eur°Pese Com-
Verki.' Jacques Delors, gisteren'aard voor de Franse televisie.
: Al

kl aa u miJ vraagt: zijn wij vandaag
bUit. r,T°or een gemeenschappelijk
dank s en veiligheidsbeleid,
Wij ni t

miJn antwoord: nee, dat zijn
de 2f»__

'zo stelde Delors tegenover
ben er, Antenne Deux. „Maar ik
het einn"1 overtuigd dat wij er voor
Voor J 1 Van deze eeuw wel klaar
Wij ierIJn- T°t dat moment moeten
en _Wn Sezamenlijk op te treden"et een mond te spreken".

Christen-democraat Forlani uit strijd

Nog geen president
gekozen in Italië

ROME - De Italiaanse christen-
democraten hebben gisteren hun
kandidaat voor het presidentschap
Arnaldo Forlani teruggetrokken. De
aankondiging vond plaats voordat
het parlement voor de zevendekeer
over de verkiezing van een nieuwe
president zou stemmen.
Forlani slaagde er zaterdag bij twee
voorafgaande stemrondes niet in de
vereiste absolute meerderheid te
behalen. De christen-democraten
hebben gezegd dat zij zich bij de
komende ronde van stemming zul-
len onthouden.
Ook bij de zevende stemronde heeft
gisteren geen van de kandidaten de
vereiste meerderheid gekregen, zo
heeft de voorzitter van Kamer van
Afgevaardigden na het tellenvan de
stemmen bekendgemaakt.
Muammar al-Gaddafi is bereid het
Italiaanse parlement de helpende
hand te bieden. De Libische leider
verklaarde gisteren bereid te zijn de
functie van staatshoofd van Italië
op zich te nemen. „De constante

strijd om macht maakt deItaliaanse
politiek belachelijk", zo oordeelde
Gaddafi in een onderhoud met Itali-
aanse journalisten. „Het roept bij
mij de gedachte op om mijzelf als
kandidaat voor het presidentschap
van de Italiaanserepubliek naar vo-
ren te schuiven".

Geen akkoord
in Afghanistan

KABOEL - De Afghaanse minister
van Defensie, Ahmed Shah Mas-
soud, en de leider van de radicaal-
islamitische verzetsbeweging Hezb-
i-Islami, Gulbuddin Hekmatyar,
zijn er dit weekeinde niet in ge-
slaagd de onderlinge menigsver-
schillen uit de weg te ruimen. Zegs-
lieden binnenhet Afghaanse minis-
terie verklaarden dat Massoud en
Hekmatyar elkaar zaterdag hadden
getroffen net buiten de hoofdstad
Kaboel.

Opinieonderzoek:
Perot verslaat

Bush en Clinton

WASHINGTON -
De Texaanse miljar-
dair Ross Perot die
als onafhankelijke
kandidaat aan de
Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen
wil meedoen, be-
haalt voor het eerst
volgens een opinie-
onderzoek meer
stemmen dan presi-
dent George Bush
en diens Democrati-
sche rivaal Bill Clin-
ton.

De resultaten van
het onderzoek dat in
opdracht van het
Amerikaanse tv-zen-

der CNN en het tijd-
schrift Time is ge-
houden, werden dit
weekeinde bekend-
gemaakt.

Volgens het onder-
zoek' zou Perot 33
procent van de stem-
men halen, Bush 28
procent en Clinton
24 procent.

Vorige maand haal-
de Bush volgens een
peiling nog 40 pro-
cent, tegen 25 pro-
cent voor Clinton en
21 procent voor Pe-
rot.

De présidentsverkie-
zingen worden op 3
november gehou-
den.

binnen/buitenland

De Klerk en Mandela bezweren crisis

Ontsporing overleg
Z-Afrika voorkomen

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse president De Klerk en ANC-
leider Mandela hebben zaterdag de
dreigende ontsporing van de onder-
handelingen over een nieuw poli-
tiek bestel weten te voorkomen. De
crisis was ontstaan doordat de rege-
ring en het ANC het niet eens kon-
den worden over de vraag met
welke meerderheid de nieuwe
grondwet moet worden aangeno-
men.

Beide partijen hadden elkaar daar-
bij van kwader trouw beschuldigd.
Het ANC had zelfs gedreigd Code-
sa, de Conventie voor een democra-
tisch Zuid-Afrika waar 19 partijen
onderhandelen over een nieuwe
grondwet, te verlaten.
Mandela en De Klerk hielden vrij-
dagavond laat spoedberaad en wis-
ten de crisis te bezweren. Zaterdag-
ochtend hielden beide leiders ver-
zoenende toespraken en sloeg de
spanning die de vrijdag, de eerste
dag van de tweede voltallige zitting
van Codesa, had beheerst om in op-
luchting.
Hoewel zij Codesa voor een ramp
hadden weten te behoeden, hebben
Mandela en De Klerk het probleem,
dat de crisis had veroorzaakt, niet
opgelost. Deze knoop zal de komen-

de weken door een speciale com-
missie moeten worden doorgehakt.
Een derde, maar minder groots op-
gezette zitting van Codesa zal ver-
volgens de oplossing moeten be-
krachtigen.
Het conflict over de meerderheid
waarmee de nieuwe grondwet moet
worden aangenomen, heeft de in-
stallatie van een overgangsregering,
waarin alle deelnemers aan Codesa
zijn vertegenwoordigd, vertraagd.
Pas als Codesa 111 zijn groene licht
heeft gegeven aan de oplossingvoor
de meerderheidskwestie zal de
overgangsregering, de Uitvoerende
Overgangsraad (UOR) aan de slag
kunnen. Dit zal op zijn vroegst eind
juni zijn.

Brinkman wil
bevriezing
uitgaven

ministeries
DEN HAAG - De departementale
begrotingen zouden op hun huidige
niveau bevroren moeten worden.
Elke minister die meer wil zou eerst
duidelijk moeten maken waarom
dat zou moeten. In een inhoudelijk
en publiek debat kan dan gekozen
worden. Op die manier is het stellen
van prioriteiten echt mogelijk.
CDA-fractieleider Brinkman heeft
dit voor de AVRO-tv gezegd. De
CDAer zei er 'de balen' van te heb-
ben dat er steeds gedaan wordt als-
of alles minder wordt. Er is nog
steeds groei in de uitgaven, zo zei
hij. Brinkman sprak in dit verband
over 'een permanente zieligheid'
waarbij het een drama is als je er
geen geld bij krijgt.

Migranten
verliezen

vertrouwen
in overheid

HILVERSUM - De migranten in
Nederland verliezen het vertrouwen
in de overheid, omdat die te weinig
doet om de daders van aanslagen
tegen islamitische instellingen op te
pakken. Dat zei woordvoerder Ilhan
Akel van het Nederlands Centrum
Buitenlanders (NCB) gisteren voor
de IKON-radio.
Volgens het NCB is er in migran-
tenkringen vooral kritiek op de rol
van de politie. „Er is ongeloof, om-
dat de overheid in staat is om illega-
len waar dan ook te kunnen oppak-
ken, maar niet in staat is om de
daders van de aanslagen op te pak-
ken", aldus Akel.
Volgens hem bagatteliseert de over-
heid de reeks aanslagen op instel-
lingen en bedrijven van migranten.
Het NCB vermoedt dat er een orga-
nisatie achter de aanslagen zit, en
dat het niet gaat om incidentele ac-
ties van randgroepjongeren, zoals
minister Dales van Binnenlandse
Zaken enige tijd geleden in de
Tweede Kamer suggereerde.

Ambassadeur
Veling

overleden

DEN HAAG - De Nederlandse
ambassadeur in de Syrische
hoofdstad Damascus, drs J.F.
R.M. Veling, is in de nacht van
donderdag op vrijdag op 54-jari-
ge leeftijd in Damascus overle-
den. Hij was al enige tijd ernstig
ziek. Dit heeft een woordvoerder
van het ministerie van Buiten-
landse Zaken zaterdag beves-
tigd. Veling was ambassadeur in
Koeweit toen dat land in augus-
tus 1990 door Irak werd binnen-
gevallen.
Veling werkte lang als ambte-
naar in het buitenland en was in
meerdere landen ambassadeur.
Hij werd vooral bekend als am-
bassadeur in Koeweit, waar hij
in 1986 arriveerde. Toen ten tijde
van de Golfcrisis de laatste Ne-
derlanders uit Koeweit waren
vertrokken, reed Veling met zijn
hond per auto naar de Iraakse
hoofdstad Bagdad. Enkele dagen
voordat de Golfoorlog uitbrak,
keerde hij terug naar ons land.
Enkele maanden later volgde
zijn benoeming tot ambassadeur
in Syrië en Jordanië.

punt uit
" Zalig
Paus Johannes Paulus II heeft
de oprichter van Opus Dei, de
in 1975 overleden Spaanse
priester Josemaria Escriva de
Balaguer, gisteren dan toch za-
lig verklaard. De plechtige eu-
charistieviering op het Sint
Pietersplein werd bijgewoond
door ruim 150.000 gelovigen.
De zaligverklaring van Escriva
stuitte al geruime tijd binnen
en buiten de RK Kerk op grote
weerstand. Hij wordt verdacht
van pro-fascistische sympa-
thieën en van antisemitisme,
terwijl Opus Dei nauwe betrek-
kingen met het Franco-regime
onderhield.

" Euro-minister
De PvdA wil bij de volgende
kabinetsformatie een minister
voor Europese Zaken. Dat is
nodig om de coördinatie te ver-
beteren van het Nederlandse
beleid in de Europese Gemeen-
schap. Het Tweede-Kamerlid
Lonink liet dat gisteren.weten. ■Ook het CDA-kamerlid Hillen
pleitte voor een betere coördi-
natie. Maar hij denkt dat een
minister zonder portefeuille die
Europese Zaken behartigt niet
nodig is.

" Haider
De extreem-rechtse politicus
Jörg Haider is zaterdag in het
Oostenrijkse Badgastein herko-
zen tot partijleider van de Libe-
rale Partij Oostenrijk (FPÖ).
Haider behaalde 95,8 procent
van de stemmen. De leider van
de Oostenrijkse liberalen staat
al sinds jaaren dag bekend om
zijn extreem-rechtse opvattin-
gen en afkeer van asielzoekers
en buitenlanders.

" Uitstel
Koerdische leiders hebben za-
terdag de verkiezingen dievoor
zondag in het noorden van Irak
op het programma stonden met
twee dagen uitgesteld. Reden
was de ontdekking dat de on-
uitwisbare inkt, die ervoor
moest zorgen dat mensen maar
één keer stemden, wel uitwis-
baar bleek. De eerste vrije ver-
kiezingen in Iraaks Koerdistan
zullen nu morgen plaatsvinden,
zo zei een functionaris.

" Geland
Het Amerikaanse ruimteveer
Endeavour is zaterdag veilig
geland op de luchtmachtbais
Edwards in de Amerikaanse
staat Califonië. Het was de eer-
ste ruimtevlucht van de Endea-
vour, die werd gebouwd als
opvolger van de shuttle Chal-
lenger, die op 28 januari 1986
onplofte korte na het vertrek
en waarbij alle zeven beman-
ningsleden omkwamen. Het
ruimteveer moest onder meer
een niet functionerende satel-
liet 'vangen' en repareren. Pas
na drie ruimtewandelingen, de
de^de door drie astronauten,
slaagde de bemanning erin de
vier ton zware Intelsat binnen
te brengen.

" Cocaïne
De federale gerechtelijke poli-
tie van Mexico heeft zaterdag
1.088kilo cocaïne ontdekt in de
oplegger van een vrachtwagen
die op weg was naar de Ver-
enigde Staten. Tegelijkertijd
werden 13 Mexicanen in ver-
band met de drugssmokkel
aangehouden, dieonder leiding
zouden staan van de vroegere
Mexicaanse politiecommissaris
Rogerio Olivares Oropeza, die
al gezocht werd wegens martel-
praktijken en machtsmisbruik.
Volgens justitiewas de cocaïne
met vliegtuigen Mexico bin-
nengebracht en heeft het een
waarde van ongeveer 100 mil-
joen dollar(180 miljoen gulden,
180 gulden per gram).

" Leerling
Meindert Leerling stelt zich bij
de eerstvolgende verkiezingen
voor de Tweede Kamer niet
meer beschikbaar als lijsttrek-
ker van de Reformatorische
Politieke Federatie (RPF).,Hij
heeft dit zaterdag meegedeeld
tijdens de Federatieraadsverga-
dering van de RPF in Putten.
Het is volgens Leerling langza-
merhand tijd geworden dat
iemand anders de gezichtsbe-
palende functie in de RPF
overneemt.

" Alcohol
De Algemene Nederlandse
Drankbestrijders Organisatie.
(ANDO) wil dat er een nieuwe
alcoholcampagne voor jonge-
ren komt. De huidige campag-
ne 'Do you know, do you care'
van het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
heeft tot nu toe niet het gewen-
ste effect gehad, zegt de ANDO
in een dit weekeinde uitgege-
ven verklaring. De organisatie
constateert dat jongeren meer
en meer op de hoogte raken
van de risico's van overmatig
alcoholgebruik. „Maar toch
stijgt het buitensporig drinken
onder jongeren", constateert
ANDO-voorzitter Y. Dijkstra.

(ADVERTENTIE)
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Schoonbrood nagelt zakenreizen. Snel, correct en vooral
vriendelijk Vanuit Maastricht over de hele wereld en dat al
meer dan 32 jaar.
Wij letten op details, maar houden ook van efficiency.

.' Daarom vormt de afdeling zakenreizen sinds kort een
zelfstandige eenheid binnen onze organisatie. Zodat u
Schoonbroods specialisten ook directaan de lijn krijgt.
Want korte communicatielijnen garanderen een nóg
vlottere verzorging van uw boeking.
Noteert u even onze nieuwe nummers van de afdeling
zakenreizen. Tel.: 043-259393. Fax: 043-258777.
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SB REIS- EN PASSAGEBUREAU

I SCHOONBROOD B.V.

# Brandweerliedeji staan machteloos bij het wrak van een
in de buurt van Arnemuiden neergestort sportvliegtuigje.
De vier-persoons Cessna 172 crashte zaterdag rond 17.30
uur vlak voor de landing nabij het vliegveld Midden-Zee-
land. De piloot en zijn twee passagiers werden in zorgwek-
kende toestand naar een ziekenhuis in Vlissingen overge-
bracht. Later op de avond overleed een van de drie gewon-
den, de 23-jarige Johanna Maljaars uit Arnemuiden. De
toestand van de piloot, de 54-jarige P. van Westen uit Le-
wedorp en zijn neef F. van Westen (24) was gisteren rede-
lijk. De oorzaak van het ongeval is een plotsing opstekende
sterke zijwind. De piloot raakte in de problemen en besloot
door te vliegen om een tweede poging te doen.Aan het eind
van de baan raakte het toestel 'overtrokken' en stortte neer

Foto: ANP

Sportvliegtuigje neergestort
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Diepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij
voor ons en vele anderen betekend heeft en vol
bewondering voor de wijze waarop zij de last
van haar achteruitgaande gezondheid heeft ge-
dragen, geven wij kennis dat van ons is heenge-
gaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzus, tante en nicht

Mia Latten
weduwe van

Albert Gossen
Zij overleed toch nog geheel onverwacht op
bijna 74-jarige leeftijd.

Eygelshoven: Hein en t Kitty
Gossen-Snellen

Heerlen: Lieske en Hub
Gelissen-Gossen
Miriam en Ronald
Monique en Peter

Landgraaf: Tilla Gossen
Landgraaf: Mariet en Loek

de Vries-Gossen
Mario

Landgraaf: Hub en Anja
Gossen-Baadjou
Björn en Jordy
Familie Latten
Familie Gossen

6374 EJ Landgraaf, 16 mei 1992
Kantstraat 96
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
crematie, zal worden opgedragen op woensdag
20 mei om 12.30 uur in de parochiekerk van de
H. Theresia en Don Bosco te Lauradorp.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar vanaf 12.10 uur
gelegenheid is tot schriftelijke condoleance.
Dinsdag 19 mei wordt de dierbare overledene
bijzonder herdacht in een eucharistieviering om
19.00 uur in voornoemde kerk; vooraf om 18.40
uur rozenkransgebed.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer te
Nieuwenhagen, Beuteweg 32, alwaar men dage-
lijks van 18.30 tot 18.45 uur afscheid van haar
kan nemen.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Dankbaar voor al haar liefde en blijdschap die
zij ons geschonken heeft, maar ook bedroefd
om dit afscheid, delen wij u mede, dat heden in
de gezegende leeftijd van 91 jaar, onverwachts,
maar niet onvoorbereid is overleden, onze lieve
mama, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Walburga
Grooten

echtgenote van wijlen

Johannes Hubertus
Schnackers

Bocholtz: Christine Géron-Schnackers
t Francois Géron

Wijnandsrade: Maria Opfergelt-Schnackers
Theo Opfergelt

Wijlre: Lieke Keulen-Schnackers
Huub Keulen

Biddinghui-
zen: Corrie Custers-Schnackers

Huub Custers
Ulestraten: Jo Schnackers

Florence Schnackers-
v.d.Linden
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

Bocholtz, 16 mei 1992
Wilhelminastraat 52
Corr.adres: Kasteelstraat 33
6235 BM Ulestraten
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 20 mei om 13.00 uur in de kerk van
de H. Jacobus deMeerdere te Bocholtz, gevolgd
door de begrafenis aldaar.
Gelegenheid tot schrifteüjk condoleren achter
in de kerk.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Mama is opgebaard in het mortuarium gelegen
aan de Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld, waar
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 10.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij, dat u deze annonce als zodanig be-
schouwt.

I . I

t
Na een intens en welbesteed leven van liefde,

; goedheid en zorgzaamheid, is heden op 85-jari-
ge leeftijd van ons heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Channy Schweizer
weduwe van

JozefSchins
Kerkrade: J. Schins

I. Schins-Thomas
Eygelshoven: P. Schins

P.A. Schins-Verhagen
Kerkrade: C. Schins

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Schweizer
Familie Schins

Kerkrade, 16 mei 1992
irr.adres: Rolduckerstraat 12a

■ .1 VMKerkrade
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium
aan de St. Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op
het terrein van de Lückerheidekliniek.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-

> den op woensdag 20 mei a.s. om 13.30 uur in de
I parochiekerk van de H. Antonius van Padua te

Bleijerheide-Kerkrade.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondige ziekte overleed in het An-
toni van Leeuwenhoekziekenhuis te Amster-
dam, op 26-jarige leeftijd, mijn lieve vriend,
onze onvergetelijke zoon, broer, kleinzoon en
neef

Robert Schulpen
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Holturn: Marion van Buggenum

Pey: Ernest Schulpen
Jeanne Schulpen-Royakkers

Pey: Ernique en Erik
Pey: Manou

Echt: Simone en Marcel
Maasbracht: oma Royakkers-Smeets

Familie Schulpen
Familie Royakkers
Familie van Buggenum

6102 BG Pey, 16 mei 1992
Houtstraat 91
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis op het parochiekerkhof, wordt
gehouden op donderdag 21 mei om 10.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Pey.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.30 uur.
Woensdag 20 mei zal de gebedsdienst worden
gehouden om 19.30 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.00 uur in het mortuarium Huize Sint Anto-
nius, Gasthuisstraat 3 te Echt.
Liever geen bezoek aan huis.

Robert
Wij blijven van je houden.

Je oom en tantes: Mia, Tonny en Jo
Joen Fien
Theo en Toos
Leo en Truus
Har en Els
Huub en Jeanne

Robert
Wij blijven altijd aan je denken.

Je neefjes en
nichtjes: Mare, Monique

Josen Monique, Loraine
Berrij, Maud
Nicole, Cecile, Irene
Yvonne

Wegens sterfgeval
zijn onderstaande zaken

DONDERDAG 21 MEI A.S.
DE GEHELE DAG GESLOTEN

Modehuis Jo Royakkers
Echt

Modehuis Royakkers
Maasbracht

Lingerie Loraine
Echt

Enige en algemene kennisgeving

t
Het is onze droeve plicht u in kennis te stellen
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van
de h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader en opa

Hubertus Christiaan
Marie Dupuits

echtgenoot van

Jeanne Dupuits-Crijns
op de leeftijd van 78 jaar.

Nuth: JeanneDupuits-Crijns
Maashees: Marion en Bahattin

Maartje
Maashees: Betty enLeo

Joyce, Jorrit
Naarden: Henny en Bert

Laura, Susan
Hulsberg: Els enLéon

Guus
13 mei 1992
Valkenburgerweg 10
6361 EC Nuth
Overeenkomstig de wens van de overledene
heeft de eucharistieviering en begrafenis in fa-
miliekring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven dat gete-
kend werd door goedheid en hulpvaardigheid is
heden van ons heengegaan onze goede moeder,
schoonmoeder, oma en tante

Maria Kraus
echtgenote van wijlen

Johannes Matheus Demandt
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der
zieken, in ziekenhuis te Sittard in de leeftijdvan
83 jaar.

Obbicht: JanDemandt
Obbicht: Paula Demandt-Leclerq
Obbicht: Marcel en Luciënne

Familie Kraus
Familie Demandt

6125 AN Obbicht, 16 mei 1992
Broekstraat 1
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 20
mei a.s. in de parochiekerk van de H. Willibror-
dus om 10.30 uur.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis van
dinsdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.45 uur tot 18.30 uur.

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor alles wat zij voor
ons deed en betekend heeft, geven wij u kennis, dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Anna Fuchs
weduwevan

Joannes Dirix
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorzien van het h. sacrament
der zieken.

Kerkrade: A. Dirix
F. Dirix-Savelsberg

Hilversum: A. Rovers-Dirix
W. Rovers

Rotterdam: G. Hokke-Dirix
W. Hokke

Emmen: L. Dirix
J. Dirix-Katoen

Kerkrade: Th. Dirix
B. Dirix-Donners

Kerkrade: H.Vinken-Dirix
J. Vinken
al haar klein- en
achterkleinkinderen
FamilieFuchs
Familie Dirix

Kerkrade, 15 mei 1992
Huize Vroenhof
Corr.adres: Platanenstraat 14
6464 KG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 20
mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Kerkrade-Nulland, waarna aansluitend crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene dinsdag 19 mei
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium (gelegen op
het terrein van deLückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

IVoor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelievendeze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

t
Wat zou ik graag nog eens heel even
degene willen zijn die ik was.
Terug naar het leven van vóór de ziekte
de angst en de pijn.
Ze zeggen wel, wat ben jeflink
je slaat jeer zo goed doorheen ... .
Ondanks devele steun weet je toch
deze weg ga ik alleen.
De dingen van alledag
bekijk jenu anders
meer bewust van de waarde van een lach,
een zoen, elk teder moment
oprechte belangstelling van iemand die je
tot nu toe niet hebt gekend.

Tot ons groot verdriet is heden, na een moedig gedragenziekbed van
ons heengegaan, in de leeftijd van 53 jaar, mijn dierbare echtgenote,
goede moeder en schoonmoeder

Tiny Peters
echtgenote van

Jan Nievelstein
Bingelrade: J.W. Nievelstein

Oirsbeek: John Nievelstein
Hélène Nievelstein-Boels
Familie Peters
Familie Nievelstein

6456 AB Bingelrade, 16 mei 1992
Dorpsstraat 91
Gelegenheid om afscheid te nemen dinsdag en woensdag van 17.30
tot 18.30 uur in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum.
Avondwake woensdag om 19,00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Lambertuskerk te Bingelrade zal de plechtige uitvaart-
dienst gehouden worden op donderdag 21 mei a.s. om 11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof te Jabeek.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condo-
léanceregister te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft ge-
geven, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze zeer
zorgzame vader en opa

Wiel Houben
echtgenoot van

Kitty Alblas
weduwnaar van

Jes Canton
en

Yvonne Schrooten
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Heerlen: Kitty Houben-Alblas
Heerlen: Yvonne van Eenennaam-Houben

Luuk Mattaar
Martijn, Guus, Marieke

Heerlen: Paul Houben
Marleen Houben-Everartz
Maud

Geleen: Hans Korver
Marina Korver-üna
Maurice, Saskia, Marina

Heerlen: MargoPranti-Korver
Hans Prantl
Sandra, Desirée

Mijnsheerenland: Kees Korver
JoséMarsille

Heerlen: Paul Korver
Marjon Korver-Paas
Ruby, Jacco, Bonny

6411 MG Heerlen, 17 mei 1992
Mariabad 119
De uitvaartmis zal plaatsvinden op woensdag 20 mei a.s. om 11.00
uur, in de dekenale kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aanslui-
tend begrafenis op de algemene begraafplaats aan de Akerstraat te
Heerlen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

__—■—________________■___■__—■«___________i____________________i i

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zil
ons gedurende haar leven heeft omringd, delenwij u mede dat hedew
op 55-jarige leeftijd van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-B
menten, mijn lieve vrouw

Miep Houben I
echtgenotevan

Jo Gorissen I
JoGorissen lij

Moeder van: Ger, Inge
Schoonmoedervan: Petra, Pierre ttttM

Oma van: Renée en Kris, Luuk en Guy ■
15 mei 1992
Oranjeplein 12 %%%%%%]
6369 VD Simpelveld

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsfl
hebben op woensdag 20 mei a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk vanß
de H. Remigius te Simpelveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condo-^^lléances. H
Miep zal tijdens de avondmis op dinsdag 19 mei a.s. om 19.00 uurß
mede bijzonder worden herdacht.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van I g'n Bende, Dr. Otten- 1
straat 60 te Simpelveld. Bezoekgelegenheid dagelijks van 18.00 tot ■
19.00 uur. ■
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon- ■
ce als zodanig te beschouwen.

—^fl
Hanneke was een lief kind
Door dat kinderlijke raakte zij je hart.
De hartelijkheidwaarmee zij je iets kleins kon geven H
Ontroerde en bracht je in verlegenheid.
Een man, een kind - dat waren haar hartewensen H
Zij gingen jammer genoeg niet in vervulling. H
Hanne is plotseling gestorven en laat ons
achter, in verbazing en droefheid. H
Verbazing over haar liefde en aanhankelijkheid
Droefheid omdat wij haar zo missen. H

Johanna Evelina I
de Haan I

1945-1992 H
Landgraaf: I.E. deHaan-Strothotte

Nuth: Irmgard Janssen-de Haan
Nico Janssen
René, Robert, Marco

Nieuwkoop: Wim de Haan
Carolien de Haan-Boddaert
Jetje,Bas

Alphen a/d Rijn: Ria Moes-Bons
Jan Moes
Michiel, Jochem

Landgraaf, 15 mei 1992
Kempkensweg 14
De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 20 mei om 15.00 uur op 1
de protestantse begraafplaats aan de Kempkensweg.
De stoet vertrekt om 14.45 uur van huis.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen gelegenheid tot H
condoleance.
Wie Hanneke nog één keer wil zien, kan op 18 en 19 mei tussen 18.15 I
en 18.30 uur terecht in: Rouwcentrum Lindeman, Beuteweg 32 te JNieuwenhagen. H
Zn' die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon- H
ce als zodanig te willen beschouwen. H

Een beetje. fl
Sterven doe je niet ineens H
maar af en toe een beetje _m
en alle beetjes die jestierf H
't ts vreemd, maar die vergeet je. H
Het is je dikwijlszelf ontgaan. H
Jezegt: ,Jk ben wat moe" H
maar op een keer dan ben je H
aan je laatste beetje toe ... H

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft ge-
geven, hebben wy toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van
myn lieve man, onze broer, zwager en oom

Koen van Hoof
echtgenootvan

Leny Ackermans
in de leeftijd van 67 jaar, voorzien van het h. oliesel.

Brunssum: H.J.M, van Hoof-Ackermans
Familie van Hoof
Familie Ackermans

6444 AJ Brunssum, 16 mei 1992
Dr. Poelsstraat 3
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur
in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis teBrunssum.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Brunssum, zal de plechtige
uitvaartdienst gehouden worden op woensdag 20 mei a.s. om 11.00
uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraaf-
plaats aan de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condo-
léanceregister te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlij- ,
den van onze oud-penningmeester

Koen van Hoof
Ruim 15 jaar heeft.hij op deskundige wijze deel uitgemaakt van ons |
bë_tuur.
Zijn enorme inzet en nauwe betrokkenheid met bestuur, direkties,
personeel en administratie zullen wij nooit vergeten.
Wij wensen zijn echtgenote veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Bestuur, teams en administratie
Onderwijsstichting Brunssum

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm■_______________________________________________________________________^_^^_.

:z_jil-_ Bij Koninklijk Besluit van 10 april 1992 is

J.M.H. BEURSKENS
benoemd tot deurwaarderbij de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht, te'
standplaats Maastricht, met ingang van zijn
beëdiging op 19 mei 1992.
(vakature F.Th.G. Candel).
Kantooradres: Hertogsingel 89a
Postbus 1573, 6201 BN Maastricht
Tel. 043-253634 Fax: 043-216958

Vervolg familieberichten zie pagina"
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i-ERMOND - De woede van
iPubliek liep bij de onlusten
J?errnond zo hoog op dat de
r 6de inmiddels in de boeienpgen arrestanten met getrok-
i Pistool moest beschermen.Jwas een kokende massa",

woordvoerder.

*ren zaten er nog vijf arres-rn in de cel. Een van hen
f volgens de politie zaterdag-en nog door het dolle heen.
Legerde elke doktersbehan-
*j\g en besmeurde de cel metm uit een wond, die hij tij-

dens de vechtpartij had opgelo-
pen.
De politie verwacht overigens
nog meer arrestaties, omdat ze
dank zij getuigenverklaringen

vrij duidelijk weet wie de be-
langrijkste veroorzakers van de
ongeregeldheden zijn. Hoeveel
gewonden er precies zijn geval-
len, is niet bekend. Niet alle

slachtoffers hebben zich onder
doktersbehandeling gesteld. De
politie heeft inmiddels wel ach-
terhaald dat er ook een aantal
Venlonaren bij de vechtpartij be-
trokken is geweest. Zij meldden
zich met verwondingen in het
ziekenhuis in hun woonplaats.

Zaterdagavond ontstonden er
overigens opnieuw schermutse-
lingen in de buurt van de Veld-
straat. Maar deze ruzie stelde
achteraf niet veel voor. Uit voor-
zorg werden wel weer alle be-
schikbare patrouilles uit de
omgeving naar Roermond gedi-
rigeerd.

Veer levenslang
ormoordenaars

van Gabriëlle
>r _t

VA ~ Jan Molnar en
'iëli Sar' °*e moordenaars van
j; Ue Widdershoven uit Kerkra-
l °ok in hoger beroep tot le-
"n6 veroordeeld.

is. overvielen in au-
lei._90 in OostenrÜk GabriëHe

en haar man René
lt.. camper op weg naar
,^ le waren. Gabriëlle Wid-
!e_en wera gewurgd, haar
' n°ot ernstig mishandeld.

,' Masar werden in januari
de rechtbank in Bratislava

j ?nslange opsluiting veroor-
a'o " * vorm's werd afgelopenirB,'n hoger beroep bevestigd.
a °°rde de uitspraak onbewo-
j n- Molnar moest na de drie

P >_.etl^e zitting huilend worden'dragen.

tudie-ochtend
voor vrouwen

- 'di^?ND - Het Steunpunt
ferd rouwenwer/Sivos houdt

a^ me' 'n e* Vurore-
Jk-nfj

'n Roermond een studie-
uV 'net als thema 'Vrouwen en

aa Op het programma staatntal lezingen. De studiemor-
'^v1 om 10 uur en duurt tot

ft). Voor inlichtingen, en aan-,n«: 045-713132.

Duitsersgepakt
metcocaïne

.a. - Bij de grensover-
2j; nQe Nieuwstraat in Kerkra-

t u vrijdagavond omstreeks
i0(^!" twee Duitsers aangehou-

gra Ze m net bezit waren van
'de!? Cocaïne. De straatwaarde
den arUgs bedraagt zeker 15.000

t twSfrs zijn 32 en 28 jaar oud.

' 's aoor ac d°uane van
1 de iiaatPost Holz overgedragen

politie.

Noodzaak
In zijn toespraak vroeg Van den
Biggelaar zich af of 'het heen en
weer vliegen van rozen uit Israël en
chrysanten uit Tokio wel zon zin-
volle bezigheid is. Door slechts de
noodzakelijke vliegreizen te laten
plaatsvinden, kan de uitstoot van
CO2 - de veroorzaker van het broei-
kaseffect - met 20 procent dalen.

Het aantal mensen dat ernstige ge-
luidshinder ondervindt van het
vliegverkeer zou rond het jaar 2000
tenminste moeten halveren. Nu
hebben bijna twee miljoen mensen
in Nederland daar last van.

De manifestatie, die de hele dag
plaatsvond, trok volgens de politie
rond de zeshonderd bezoekers. De
organisaties zelf spreken van rond
de duizend belangstellenden.

Open dag bibliotheken
HEERLEN/SCHINVELD - Biblio-
theken zijn in de weekends geslo-
ten. Maar gisteren werd daar een
uitzondering op gemaakt. Ruim
veertig Limburgse bibliotheken,
van Voerendaal tot Afferden en van

Meerssen tot Siebengewald, hielden
open dag.
Het programma was gevarieerd: ex-
posities, muziekuitvoeringen, wed-
strijden voor de jeugd en speciale
verkoop, van abonnementen, oude
boeken en tijdschriften.

In de bibliotheek in Schinveldwerd
zelfs verlaat carnaval gevierd. Kin-
deren konden zich er laten grime-
ren.

Limburg

ijdens Nationale Luchtvaartactie van milieugroeperingen

Sluiting vliegveld
in Beek geëist

AMSTERDAM/MAA-
STRICHT - Directeur A.
van den Biggelaar van de
Stichting Natuur en Milieu
heeft gisteren tijdens de Na-
tionale Luchtvaartactie
'Vluchten kan niet meer' ge-
ëist dat Maastricht Airport
gesloten wordt. Ook Zestien-
hoven in Rotterdam moet
dicht en Schiphol mag niet
meer uitbreiden. Dit om de
groei van het vliegverkeer in
het land aan banden te leg-
gen.

„Er wordt al gauw gezegd dat de
milieubeweging tegen de luchtvaart
is en dat wij dus weer per schip de
oceaan over moeten. Dat is natuur-
lijk onzin. Wat wij vragen is een
bezinning over de vraag of die 500
miljard luchtpassagierskilometers
in Europa niet anders kunnen wor-
den ingevuld", aldus Van den Big-
gelaar.

De manifestatie vond plaats in het
natuurgebied De Oeverlanden aan
het Nieuwe Meer bij Amsterdam en
werd georganiseerd door de Stich-
ting Natuur en Milieu, de Vereni-
ging Milieudefensie, het Platform
Leefmilieu Regio Schiphol en vijf-
tig andereregionale luchtvaartactie-
groepen.

De organisaties vinden het een
schande dat vliegverkeer niet onder
het milieubeleid valt. „Al het NMP-
plussen en -minnen ten spijt mag
het vliegverkeer gewoon door
groeien", zo stellen ze.

Chris Onstenk wint
wedvlucht Troyes

DOOR FONS VAN OPHUIZEN
LANDGRAAF - Chris Onstenk uit
Brunssum heeft gisteren op schitte-
rende wijze dc eerste provinciale
wedvlucht van dc Phoenix vanuit
Troyes gewonnen. Hij klopte Chris
Driessen uit Elsloo. J. Rings klokte
in het samenspel Beek-BUG dc
snelste duif van, het CLBvP-kon-
vooi dat in het Franse Troyes op dc
wieken ging. Ondanks dc ijzige
kopwind verliepen dc concoursen
vrij snel.

Provinciaal Troyes: 1. Ch. Onstenk, Bruns-
sum 11.20 uur, snelheid 19.61.27;2. Ch.
Driessen, Elsloo; 3. G. Caubo, Brunssum; 4.

J. Stevens, Schinveld, 5. Smeets-Brouns,
Stem. Maaskant: 1. H. Janssen 11.16
5.19.70.36; 2. R. Janssen; 3. Smeets-Brouns.
CC Zuid: 1. Ch. Onstenk 11.20 5.19.61.27;
2/5. C. Driessen; 4. Th. Smeets; 5. Gebr.
Wouters. Combinatie'9o: 1. A. Extra 11.20
5.19.56.00; 2. E. Moederschein; 3. G. Caubo;
4. J. Stevens; 5. M. Peters.

Wedvlucht Provins: Beek-BUG: 1. J. Rings
12.15 5.20.57.70; 2. W. Cleuskens; 3/5. S. van
Didden; 4. H. Lacroix. Heerlen: 1/3. J.
Heutsen zn.12.27 5.20.24.49; 2. Vrösch-Vora-
ge; 4. T. Wouters; 5. Polstra en zn. Krijt-
land: 1. J. Deliege 12.21 5.19.99.06; 2. E.
Hacking; 3. L. Olieslagers-Schreuders; 4. G.
Lindelauf; 5. P. Lindelauf. Landgraaf: 1.
Elzinga-Dequelle 12.33 5.19.98.53; 2. X.
Heidstras; 3. A. kaczmarek; 4. L. Roth-
krans; 5. G. Erkens. Simpelveld: 1. Juul
van dc Weyer 12.26 5.19.96.08; 2. J. Ver-
heyen; 3. F. van dc Weyer; 4. Johan van dc

/ in volle vlucht}
Weyer; 5. mevr. Van Loo en zn. Vaals: 1/3.
J. Koenen 12.23 5.19.95.44; 2. Gebr. Bulles.
Valkenburg: 1. 1. H. Meertens 12.22
5.19.91.25; 2. Schaeks en zn; 3. J. Linde; 4.
W. Thoma; 5. F. Delnoye. Maastricht: 1. A.
Kluten 12.23; 2. J. Smeets; 3. Meertens; 4.
Gebr. Chappin. Eijsden: 1. T. Huijnen 12.11.
Oude Mijnstreek: 1. H. Merkens 12.32
5.1919.87.14; 2. G. van Dijk; 3. C. Admiraal;
4. Stevelmans-Theunissen; 5. W. Zelis. Ge-
leen-Middenrif: 1. Dohmen en zn. 12.35
5.19.88.71; 2. C. Pelsers; 3. L. Penders; 4.
Gebr. Tummers; 5. P. Groote. Sittard: 1. J.
Smeets 12.34 5.19.85.37; 2. P. Cremers; 3. W.
Dicteren; 4. Herfs; 5. W. Beckers. Heerler-
heide: 1/3/4/5. H. Merkens; 2. W. Zelis. Roer-
streek: 1. J. Tonnaer 13.03 5.19.36.81; 2. J.
Wolters; 3. P. Hazen. Echt: 1. Geurts-Jans-
sen 12.44 5.19.78.89; 2. H. Peters; 3. F. Leurs
en zn.

Uitslag accountantsonderzoek
Wethouder niet betrokken bij

aanbestedingen gemeente
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Maastrichtse
wethouder van publieke werken Jo
In de Braekt is niet betrokken ge-
weest bij de gemeentelijke aanbe-
stedingen van civieltechnische
werken in de periode 1990 tot en
met april 1992. Dat is gebleken uit
een onderzoek in opdracht van het
cpllege van B en W door het ac-

countantsbureau van de VNG. Het
college wilde bevestigd zien dat de
regels zoals de gemeenteraad die
voor het aanbestedingsbeleid heeft
opgesteld, correct zijn toegepast.

De wethouder kwam in opspraak in
verband met de affaire Baars. Ge-
bleken is dat de wethouder in het
najaarvan '91 met dewegenbouwer
een vakantiereis heeft gemaakt en

aanvankelijk werd gesuggereerd
dat de wegenbouwer de reis- en ver-
blijfskosten voor zijn rekening zou
hebben genomen. Tijdens een extra
commissievergadering weerlegde
de wethouder die bewering. Wel
werd toegegeven dat de rest van het
college niet op de hoogte was van
de omstreden vakantiereis.

Tevens zegt het rapport dat de wet-
houder, dieeenmaal in de zes maan-
den' de raadscommissie op de hoog-
te moet stellen van de nieuwe
aanbestedingen en gunningen, dit'
voor het laatst heeft gedaan in au-
gustus 1990. Morgen zal de betref-
fende commissie alsnog informatie
krijgen over de aanbestedingen van
het laatste anderhalfjaar.

Veel belangstelling
voor oude veerassen

VALKENBURG - Na-
tuurgebied Gerendal in
Valkenburg was zater-
dag en zondag één van
de vijftien plaatsen in
Nederland waar door
de Stichting Zeldzame
Huisdieren aandacht
werd gevraagd voor ou-
de, deels met uitsterven
bedreigde dieren. Het
Mergellandschaap
stond daarbij centraal.

Behalve de honderd 'ei-
gen' ooien van Geren-
dal, kon de bezoeker
ook kennis maken met
enkele tientallen scha-
pen uit de kudde van
herder Louis Thijssen,

een bekende verschij-
ning op de Sint Pieters-
berg. Hij wordt daarbij
geholpen door zijn Bor-
derCollies. Met één van
hen, de reu 'Boy', gaf
hij demonstraties scha-
pendrijven. Bovendien
werden continu met de
hand schapen van hun
vacht ontdaan. Velen

I verdrongen zich rond
de stand waar de scha-
pewol werd verwerkt.

Men kreeg een lesje in
looien, verven, spinnen
en het weven van
kledingstukken. Dat ge-
beurde door de dames
van de vereniging Mer-
gellandschaap.

Amazone Berb Schenk
had het druk met het
begeleiden van kinde-
ren die een ritje wilden
maken op de rug van
Sandra, een Nederlands

koudbloed-trekpaard.
Met tien verschillende
hoenderrassen kon ook
de Pluimveevereniging
Heerlen en Omstreken
zich in de belangstel-
ling verheugen.

Bovendien gaf het be-
stuur van de Schapen-
doezen-club acte de
présence. De Schapen-
does is een oud Neder-
lands honderas dat
lange tijd met uitster-
ven werd bedreigd,
maar er dank zij een
aantal vermaarde kyno-
logen, onder wie Toe-
poel, weer bovenop

■ kwam.

# Deflink uit dekluiten gewassen merrie Sandra maakte afgelopen weekeindeoveruren.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Schoten op
grillroom
in Sittard

SITTARD - Een ruzie in een Is-
raëlische grillroom in Sittard is
zaterdagnacht uitgemond in een
schietpartij. Een van de verdach-
ten, die eerder in de nacht be-
trokken was bij de ruzie, kwam
later terug en richtte vernielin-
gen aan. Daarbij werd door hem
ook op dezaak geschoten.

Bij de vechtpartij werd de Sit-
tardse politie te hulp geroepen.
Het leek erop dat de ruzie, waar-
bij twee licht gewonden vielen,
toen was gesust. Maar kort daar-
na kwam M. uit Sittard terug
naar de zaak aan de Rijksweg
Noord. Hij wordt ervan verdacht
een stoeptegel door de ruit te
hebben gegooid en met een
vuurwapen te hebben geschoten.

De technische recherche stelde
een uitvoerig onderzoek in. De
politie riep reseive-personeel op
om de wacht te houden bij de
shoarma-zaak. De Sittardenaar is
in verzekering gesteld.

„ Vervolg van pagina 1
’Hetwaseenkokendemassa’

Politie verwacht
meer arrestaties

’Zondagsdienst’
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" Verlaat carnaval in Schinveld tijdens de open dag van de
plaatselijke bibliotheek. Foto: klaus TUMMERS

De technische recherche
aan het werk bij de grill-
room in Sittard.

Foto: PETER ROOZEN



Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele èoede dat zij ons tydens haar leven heeft ge-
geven, is heden overleden in de leeftyd van 86 jaar, voorzien van de
h. sacramenten, myn dierbare zus, onze schoonzus, tante en nicht

Maria Anna Buchholz
echtgenotevan wijlen

Jacobus Johannes Brandts
Familie Buchholz
Familie Brandts

Beek, 16 mei 1992
Corr.adres: Knapenstraat 26
6166 EE Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 21 mei om

" 10.30 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de Wonderdadige
Medaille te Beek, waarna de begrafenis op de begraafplaats te Neer-
beek.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum
Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

t I
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft na een dapper gedragen lij-
den afscheid moeten nemen, onze lieve en zorg-
zame zus, schoonzus, tante en nicht

Hanna
Nijssen-Vinders

weduwevan

Paul Nijssen
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.
Een bijzonder woord van dank aan doktoren en
verplegend personeel van afd. 6, St. Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade.

De bedroefde familie:
Familie Nijssen
Familie Vinders

Kerkrade, 16 mei 1992
Gladiolenstraat 51
Corr.adres: Callistusstraat 85
6467 CC Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 21 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende
Bystand te Kerkrade-Heilust, waarna aanslui-
tend crematie zal plaatsvinden te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 20 mei om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkra-
de, dagelyks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

" f
Op 2-jarige leeftijd moesten wy geheel onver-
wacht afscheidnemenvan onze lieve

Joery
In dankbare herinnering:
pappa, mammaen Igor
opa, oma's en overgrootoma's

15 mei 1992
Corr.adres: Erwin en Marika Visser
Bodemplein 11
6443 CJ Brunssum
De rouwdienst zal gehouden worden op woens-
dag 20 mei a.s. om 14.00 uur in de Sions-kerk,
gelegen aan de Kampstraat te Heerlerheide.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de al-
gemene begraafplaats aan de Marebosjesweg te
Treebeek/Brunssum.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Joery is opgebaard in' de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Afscheidne-
men dagelyks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, geheven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

t
Heden overleed, toch nogvry onverwacht, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, tot onze
grote droefheid, in de leeftijd van 48 jaar, mijn
zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Lambertus Cornelis
Maria (Bert) Bormans

Heerlen: W. Bormans
W. Bormans-de laRoy
t T. Bormans-Vliex

Hulsberg: tG. Schouteten-Bormans
familie Schouteten

Eikenrade: familie Bormans-Didden
Bocholtz: familie Bormans-Lennartz

Wijlre: familie Bormans-Habets
Eys: familie Bormans-Crutzen

Mechelen: familie Wetzels-Bormans
Simpelveld: familie Zieltjens-Bormans

en al zijn neven en nichten
Familie Bormans
Familie Vliex
Familie Diederen

Maastricht, 16 mei 1992
Corr.adres: Valkenburgerweg 45
6321 GB Wijlre
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 21
mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
St. Gertrudis te Wijlre.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelyk condoleren.
Avondwake, gevolgd door de avondmis, woens-
dag om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelyks van
18.00 tot 19.00 uur in uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid'voor wat
hij voor ons is geweest, delen wy u mede, dat
God tot Zich heeft genomen, in de leeftijd van
67 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Mathias Jozef Stevens
echtgenootvan

Troutje Scheilen
Kerkrade-West: G.E. Stevens-Scheilen

Kerkrade: G. Willems-Stevens
P. Willems
Hans en Liesbeth

Kerkrade: K. Stevens
M. Stevens-Moritz
Mare
Familie Stevens
Familie Scheilen

Kerkrade, 15 mei 1992
Kasperenstraat 118
Corr.adres: Berkenlaan 24
6464KR Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 20 mei a.s. om 11.15 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-Kaal-
heide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen-
Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chèvremont, gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel
onverwacht, in de leeftijd van 78 jaaronze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Leo (Lei) Kusters
Vader van: Philomene en Alex

Miei en Theo
Paula en Henny
Leo en Marlies
Theo
en kleinkinderen
Familie Kusters

Heerlen, 15 mei 1992
Corr.adres: Toupsbergstraat 131
6468 AC Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 20 mei om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Remigius te Slenaken.
Waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zyn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van hetDe
Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuren dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ge-
heel onverwachts, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, in de leeftyd van 76 jaar, mijn
lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef, de heer

Wiel Hensgens
echtgenootvan

Felicie van Houtem
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Mechelen: mevr. F. Hensgens-van Houtem

Egid Hensgens
Marita Hensgens-van Wersch
Marvin en Roebelle
Willy Hensgens
Familie Hensgens
Familie Van Houtem

6281 NN Mechelen, 15 mei 1992
Elzeterweg 5
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 20
mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Johannes de Doper te Mechelen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Dinsdagavond om 18.45 uur rozenkransgebed,
waarna mede ter intentie van de overledene een
h. mis zal worden opgedragen in voornoemde
parochiekerk.
Wiel is opgebaard in de rouwkapel Sjalom van
de Zusters Clarissen aan de Hilleshagerweg 11,
Mechelen. Bezoektijden van 17.00 tot 18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Met droefheid delen wij u mede, dat heden ge-
heel onverwacht is overleden myn echtgenoot,
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der

Hans Dautzenberg
echtgenootvan

Dieny van Elburg
Hy overleed, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, in de leeftijd van 67 jaar.

Kerkrade: D. Dautzenberg-van Elburg
Kerkrade: Ben en Renate

Geleen: Christineen Truus
Kerkrade: Janen Marianne

kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Dautzenberg
Familie van Elburg

6463 KR Kerkrade, 16 mei 1992
Erensteinerstraat 56
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op woensdag 20 mei a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk St. Petrus Maria ten Hemelopne-
ming te Kerkrade, Nassaustraat, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene» begraaf-
plaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats
v.v. is gezorgd.

I Dinsdag 19 mei zal de overledene bijzonder
worden herdacht in de avondwake om 19.00 uur
in bovengenoemde kerk.

_____________-__-__---_______--------------_"_-

-t
Er zyn geen woorden die de diepte van onze
verslagenheid kunnen weergeven, nu zij heden
geheel onverwacht op 63-jarige leeftijd van ons
is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Trautje Peil
echtgenote van

Mai Hillebrand
Kerkrade: M. Hillebrand
Kerkrade: Ton Hillebrand

Adrienne v.d. Eynden
Kerkrade: Jo Hillebrand

Familie Peil
Familie Hillebrand

6463 KT Kerkrade, 15 mei 1992
Teutelebroekstraat 117
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium
aan de St. Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit is op
het terrein van de Lückerheidekliniek.
Avondwake maandag om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op dinsdag 19 mei om 13.30 uur in de paro-
chiekerk St. Petrus Maria ten Hemelopneming,
Nassaustraat 39 te Kerkrade.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is
een autobus aanwezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
geheven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Na een liefdevolle verzorging in de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade, is heden van ons heenge-
gaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Helena van den Berg
echtgenote van wijlen

Peter Dols
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, in de leeftijd van 82 jaar.

Kerkrade: Peter en Miep Dols-Dirks
Dimphy

Kerkrade: Marlijnen Al
Rademakers-Dols
Roy en Shirly

Kerkrade: Anna en Wim
Bemelmans-Dols
Patrick en Linda
Familie van den Berg
Familie Dols

Kerkrade, 16 mei 1992
St. Pieterstraat 145
Corr.adres: Kaalheidersteenweg 103
6466 AB Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op woensdag 20 mei a.s. om 14.00 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend
crematie in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
Dinsdag 19 mei zal moeder bijzonder worden
herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemdekerk.
Afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur
in het streekmortuarium, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145
te Kerkrade-Chèvremont.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

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

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4, Bunde —ms

1043-647833 JJ

I SPECIALE AANBIEDING-
_»mH i m__ n

Bureau P-opstelling
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen -'"__,__■ _P* _■2 kleuren leverbaar 1 56 ■ «"excl. BTW

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

JanDes Bouvrie
Voortman VanBlerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wijhoogwaardige meubelen, balies en complete projecten.

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

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

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

VXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXX

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)423848

VYVXXXXXXXWXXXXXXYXW

In de vrede van Christus is toch nog vrJj^H
wacht van ons heengegaan, in de leefW°^Mjaar, onze dierbare zus, schoonzus, WIB
nicht H

Johanna Wilhelmii I
Kompier-van den 808

weduwevan H
Hermann Kompier M

Familie van denP'M
Familie Kompi«r ■

Bingelrade, 16 mei 1992 _M
Corr.adres: In den Bogerd 12 _U
5374 HG Schaijk ■
De plechtige eucharistieviering zal Se\^Bworden op woensdag 20 mei.om 12.45 UU^Bparochiekerk St. Lambertus in nAjH
waarna om 14.30 uur de crematieplecj'^H
zal plaatsvinden in het crematorium in
Imstenraderweg 10.» H
Samenkomst in de kerk. H
Overtuigd zijnde van uw medeleven is e■
condoleren. H
Avondwake, dinsdag om 1900 uur in eer ■
noemde kerk. H

h.____De dierbare overledene is opgebaard m J_W
vaartcentrum Dela in Heerlen, GrasbroeKtM

Gelegenheid tot rouwbezoek, dinsdag va I
tot 19.00 uur. ■
Wilt u indien wij vergeten zijn u een ke"|M
ving te sturen, deze annonce als zoda^W
schouwen.

Dankbaar voor alles wat hy voor ons
heeft, geven wij u kennis, dat heden vry |JB
wacht van ons is heengegaan, voorzien
h. sacramenten, op de leeftijd van 84 jaa"■goede en zorgzame vader, schoonvade ■ ■broer, schoonbroer, oom en neef I

Frans Pisters
weduwnaar van

Maria Martens
Hulsberg: Frans Pisters Jr.
Hulsberg: Jo Pisters

Elly Pisters-Dorn»3^

Frank, Benny
FamiliePisters
Familie Martens

6336 XV Hulsberg, 16 mei 1992
Nieuwenhuysstraat 57 .
■ _.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvin",
woensdag 20 mei om 10.00 uur in de Par a!
kerk van de H. Clemens te Hulsberg,/
crematie om 11.45 uur in het crematoria
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Geen condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voorn
kerk. ..

lOnze dierbare overledene is opgebaard .rouwkapel van bejaardencentrum Pann ,
Hulsberg. Gelegenheid tot afscheidneme
gelijks van 19.30 tot 20.00 uur. ,

KANmoRmmuH

__b___^l ii
-_>■ __P^^^T_lL___i^^

WÊÊIÊÈÈUÈÈÊItiÈIÈÈÊtÈlÈÈÊÈËKÈltËÊÈÊÈÊÊBlÊÊlË^Êk wBK^^^^^^^
Vraag onzo *older

Bent u gewoon overal te dik? _^_-
Hebt u alleen te dikke dijen. wf*\billen of heupen? r_VSVZitten er wat hinderlijke - LV __
vetkusaentjene hier en daar? k *-* f~) J__l
Dank zij onze unieke ____S^ "-____
ZWrTSERSE TFM-METHODE fl &■
slankt uaf op volkomen _^_W jm_9
natuurlijke en verantwoorde __\
wijze op die plaatsen waar dat V
nodig is. ___ _M

.___ ■ __rOnderzoek aan de Universiteit AmW
Limburg bevestigt dat onze V ;mmW
TFM-afslankmethode GOED en ■ ■VEILIGwerkt I M

Uw slanke zomer begint met een telefoontje met
mevr. Extra voor een persoonlijk gesprek en gratis

figuuranalyse; bel daarom nu 045-311490.

La Belle Hélène
TFM-fiquurcorrectie-instituut

Custerslaan 29, Landgraaf 045-311490
■ ■

WIE WIL ER GELD LENEN
PERSOONLIJKE LENINGEN | HYPOTHEKEN^!

l-^ÜJI'-llli i' I'. ''f^rnrTH.T.'JB'" l Iilll!-llf iiil1rll}!il..f j-f;*5

DOORLOPENDE KREDIETEN l_Pr~«t_I 1*9 lil E?
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-fl}"{_l"3 l-RrTt4wH^I-^T^-T^t^---rrTi,Mhf*Hr FinancieringskantoorBffli^^B-^PB MMM0-llMffiffi.ffi.?-'|Ml|fr 043-636200*

I .-WTffWfftrTiTfl- Iffirltfff 35 Dagelijks wan 9 tot 21 uur
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[SP_3 ffiEE Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoens^
32lU___] Tel: 045-225000^^^
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Tweehonderd scouts uit Heerlen/Kerkrade op jacht naar de schal
’KapiteinFlint’op

de Branssummerheide
DOORMONIQUE PARREN

_H_

!Ps.hi J?SUM - De bomen bezwij-
■ atUt onder detropische tem-'Mfr*ï r*- Geen zuchtje wind op

rme zaterdagmiddag. De
_fc_^g_]Ummerneide mikt naar een
'T^lteï! lng.van denneappels én ge-
_ÏSti\ _ eieren. Niet zo vreemd,
_Eh*eLi t natuurgebied wordt dit
%S\' lnde bevolkt door 'Kapitein■Her, z^n bemanning, ruim 200
Pen v s uit de districten Heer-

-1 >ht kerkrade. De scouts zijn op
"ta^f een mysterieuze schat en

h
a«t hongerig.

SüurPènola ligt er rond het mid-
__S i Verlaten by. Flint's vlagge-
ïtoNss. VriJda_avond laat bij de
lfcaten k merneide gearriveerd. De
J'V n aar. en net kamP opgesla-
Irh^tent de 'vaste wal. De wirwar
rfl l ooi611 Wordt vrijwel geheel aan

" fc^eh onttrokken door de vele
'»°ll _es en' Enkele kleine rook-
i !p*kk etl de geur van dè zojuist

-e j-Jfll eieren verraden de jeug-
t '^rovers.
E?.het t *?eer-driedaagse staat geheelWieken van het verhaal 'Schat-
ENon nde schrijver R. L. Ste-
C* er hPe drie scoutinggroepen
k"^ l rst in slagen om de le-
PhWor. He schat te vinden, verte-F> Kert, gen de districten Heerlen
_olUin_,rade tijdens de landelijkef*r,. '«Wedstrijden met Pinkste-

De 'Doodskoppen' van scouting H.
Hedwig uit Nuth zetten het beste
beentje voor. De zeven meiden, tus-
sen de tien en dertien jaar, komen
net terug van een gevaarlijke expe-
ditie, dwars door de bossen en over
de grote vijver. Diana, Ingrid, Moni-
que Willems, Monique Franck, Cin-
dy, Natascha en Judith zijn kapot.

„Vooral het geklauter over het 'ape-
touw' boven de vyver was erg ver-
moeiend", vertellen de Nuther
meisjes. „En dan die lange wande-
ling in die dikke jeans." Een voor
een duiken ze de grote, groene tent
in. Op zoek naar een andere 'schat',
de korte broek.
Het onderkomen van de piraten is
'gezellig' rommelig, nu mam er niet
bij is om alles weer op te ruimen.
Maar juist dat is de charme van
scouting volgens de meiden. „Hier
moet je alles zelf doen, opruimen,
maar ook koken. Dat is hartstikke
leuk en heel leerzaam."
Vriendjes en vriendinnen maken
gaat bijna vanzelftijdens zon groot
kamp volgens de 'gidsen. „Als we
een andere groep tegenkomen by
een spelletje, maken we meteen een
praatje. ledereen is heel leuk, ook
de leiding", benadrukken de
'Doodskoppen'.
De grote uitwisselingvan de scouts
vindt in deavonduren plaats tijdens
de zogenaamde thema-presentatie.
Kapitein Flint wil de reis met de
Hispanola vervolgen omdat de
schat nog steeds niet is gevonden.

„We gaan door. Ik wil die gouden
munten tussen mijn vingers voe-
len", brult de schipper. Erg ver
komt 'de hinkepoot' niet, want zyn
onmisbare drijfveer, de rum, is op.
Bij een 'markt' gaat de voltallige be-
manning, nu ook opgemaakt en ver-
kleed als vervaarlijke zeerovers,
weer aan land. De piraten nemen
onmiddellijk plaats achter de eigen
'stand', want elk team heeft rond
het thema een spelletje bedacht.
Hiervoor zijn punten te verdienen.
Het meiden uit Nuth hebben een uit
de kluiten gewassen Ganzebord ge-
maakt in de vorm van hoe kan het
anders, een groot doodshoofd. Ook
zyn er spellen als kogel gooien en
zwaardvechten. Eén groepje uit Ey-
gelshoven 'verkoopt' koffie, thee en
rum voor een prikkie. Het zit deze
scouts niet mee, want de 'marktpi-
raat' wordt afgevoerd met een flin-
ke bloedneus en de voorkant van de
stand waait tot drie maal toe weg,
gelukkig net buiten het gezichts-
veld van de juryleden.

De zeerovers maken de hei nog tot
ver in de avond onveilig. Bij het in-
vallen van de duisternis scharen ze
zich bijeen rond een sfeervol kamp-
vuur. Om half elf is het bedtijd,
zélfs voor de meest woeste piraten.
De zoektocht naar het goud gaat
dan elders verder, in dromenland.
Uitslag: 1. Tittel-Janen, scouting Voeren-
daal met 385 pnt. 2. De Bospiraatjes, Don
Bosco Heerlerbaan met 378 pnt. 3. De
Rumvaten, St.-Gerardus Heksenberg met
377 pnt.

" Het clublied fan de Doodskoppen weerklinkt hoog boven de dennebomen. De meiden van scouting H. Hedwig uit
Nuth zijn niet zo gevaarlijk als de bijnaam doetvermoeden.

Foto: CHRISTA HALBESMA

oostelijke mijnstreek

WijkraadSchandelen: busgedeelte is een stiefkindje

Heerlens station is
nog steeds onveilig

van onze verslaggeefster

- De achterkant van het NS-station in Heer-
:^n .e^er net busgedeelte, ziet er nog steeds vuil,
w^lig en klant-onvriendelijk uit. Volgens de orawo-
'laat n zorSen junkies en heroïneprostituées op die
Ute n°^ steec*s voor veel overlast. „De politie is veel te

in,, £sief bezig aan de kant van de politieshop en het
.n .Centrum- De achterkant en vooral het busstation
|^, stie_kindjes", zegt voorzitter Jan Heuperman van de
IJ*raad Schandelen.
i

Vi^frman (69) wil de werkgroep
ÖHj e Veiligheid Stationsomge-
ving Uw even inblazen. In deze

Partic'Peren onder ande-
C\[) ?" °-e gemeente, Zymose, het

Heerlense politie en de
lota 3C*' "^a net indienen van een

*eE,ten_vTl ne* gemeentebestuur in
feeo "er van vorig jaar zyn er
*hr Vergaderingen meer uitge-en' Maar de noodzaak daar-
J^ , *él aanwezig, zeker nu jevan
Vrt nten hoort dat de overlastbeneemt."

_n uns ac Nederlandse Spoorwe-
Hjjj.^ft de scène zich verplaatst
""bljp .busstation. Dat staat in een

tic in net magazine 'de Kop-
? " Procesmanager Verkoop

fet.^. NS in Heerlen, H. Willems,
&ote ln le Publicatie toe dat een
\\ .r°ep treinreizigers (44 pro-
»D hJ'_^ nog steeds onveiüg voelt
"W " station. De slechte
V f's te wyten aan het bussta-, " Qenkt Willems.kb
«Sl euPerman: „Natuurlek is de

°P de hoogte van de proble-
\L^aar ze laten het mooi afwe-
K/_ °lgens de busmaatschappij is

het bestryden van de overlast een
taak van de gemeente. Zelf zeggen
ze dat ze geen geld hebben om mee
te betalen, „maar aan dit ongerief
moet een einde komen."

De voorzitter van de wykraad denkt
erover om het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat schriftelyk te
verzoeken om fondsen beschikbaar
te stellen. „Maar alléén als het niet
anders kan. Eerst gaat deze week
een brief de deur uit naar de ge-
meente. Die werkgroep móet weer
byeen komen, want er is werk aan
de winkel", benadrukt Heuperman.
Juist dit weekeinde heeft de Heer-
lense politie intensief gepatrouil-
leerd nabij het NS-station om de
drugsoverlast te bestrijden. In to-
taal werden 59 personen gecontro-
leerd. Een groot deel was in het
bezit van verdovende middelen.
Vier personen zyn opgepakt by de
actie, meldt inspecteur E. Venema.
Tegen deze mensen wordt een na-
der onderzoek ingesteld.

Als opvallend detail meldt de poli-
tie dat een groot deel van de dealers
afkomstig is uit deRandstad.

Helicopter niet
op jubileumfeest

HEERLEN - Fanfa-
re St.-Caecilia uit de
Heerlense wijk
Nieuw-Einde is ern-
stig gedupeerd ge-
raakt door het weg-
blijven van een heli-
copter op haar
jubileumfeest.

Om dit feest luister
by te zetten waren

helicoptervluchten
boven Heerlen geor-
ganiseerd met mede-
werking van de fir-
ma Heli Holland uit
Lelystad. Het be-
stuur van St.-Caeci-
liakreeg zondagmor-
gen te horen dat de
gecontracteerde he-
licopter niet zou ver-
schijnen. In de voor-

verkoop waren al
tachtig kaartjes ver-
kocht.

Volgens een woord-
voerder van de firma
uit Lelystad zou de
helicopter defectzyn
geraakt by het verla-
ten van de hangar.

Heli Holland kon de
fanfare geen alterna-
tief bieden. Het be-
stuur van de vereni-
ging heeft daarom
alle gereserveerde
kaartjes terugbe-
taald.

Opel en Eend
branden uit

HEERLEN - In de nacht van za-
terdag op zondag zyn twee
auto's uitgebrand in Hoens-
broek. De brandweer moest
eraan te pas komen om de
brandjes te blussen. Omstreeks
half drie stond een Lelijke Eend
in lichterlaaie op het parkeerter-
rein van het Postkantoor aan de
Mgr.Nolensstraat.

Twee uur later brandde een Opel
uit naby de Markgravenstraat.
Dit brandje trok veel bekijks van
boze omwonenden. Volgens de
politie keerde de rust in de wijk
pas terug nadat het wrak was
weggehaald.

Wegkruis gedenkt
moord op goudsmid
WIJNANDSRADE - Wegkruisen
en kapellen zijn een eeuwenoud on-
derdeel van het Zuidlimburgse
landschap. In vervlogen tijden
plaatste de diep religieuze bevol-
king deze gedenktekens vaak te pas
en te onpas. Zo herinnert een van
Nederlands oudste wegkruisjes in
Margraten aan de moord op gouds-
mid 'Klaas' in het jaar des Heres
1417.

Tijdens de historische kontaktdag
in Wynandsrade van de Kring Val-
kenburg en Heuvelland en deKring
Heerlen vah het Limburgs Ge-
schied- en Oudheidkundig Genoot-
schap (LGOG), zaterdagmorgen,
trakteerde Mart Huls de aanwezi-
gen op een 'rondleiding per dia'
langs de mooiste kruisen in Zuid-
Limburg. Wie denkt dat een weg-

kruis zomaar een versiering is,
heeft het mis. Huls: „Natuurlijk die-
nen sommige kruisen alleen ter ver-
fraaing van bijvoorbeeld een boer-
derij, maar de meesten hebben toch
een diepere betekenis.

Zo zijn er memorie-, gerechts-, en
vroomheidskruisen, die de plaatse-
lijke bevolking herinneren aan een
speciale gebeurtenis. Huls zelfheeft
een aantal kruisen in zyn woon-
plaats Margraten geadopteerd met
de door hem opgerichte Stichting
Kruisen en kapellen.

Door het geven van lezingen over
de symboliek van met name de
wegkruisen wil Huls andere Lim-
burgers bewegen om hetzelfde te
doen.

Mart Huls is een echte hobbyist. De
liefde voor de kruisen is gaandeweg
gegroeid.„Tijdens het wandelen en
fietsen geniet ik van al die fraaie
kruisen, maar dat moois moet na-
tuurlijk wel behouden blijven voor
de toekomst.

" Dit schoon verscholen weg-
kruis tussen Wijnandsrade en
Nuth dient als markering voor
een kruising.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Meisje gewond
bij aanrijding

HEERLEN - Een'4-jarig meisje is
zaterdagmorgen rond half tien ge-
wond geraakt, toen het door een
auto aangereden werd. Deze werd
bestuurd door een Heerlense (36).

Het meisje was op de fiets. Hetkind
is met een hersenschudding en di-
verse schaafwonden opgenomen in
het ziekenhuis in Heerlen.

Het ongeluk gebeurde op de Gou-
verneurstraat in de Heerlense wijk
Eikenderveld. De bestuurster van
de auto reed na de aanrijding door
en liet het kind op het wegdek ach-
ter. Pas uren later meldde de Heer-
lense zich by het politiebureau. De
vrouw had geen rijbewijs. Ook was
haar auto niet verzekerd. De Heer-
lense is bekeurd en moet zich voor
de kantonrechter verantwoorden.

Vier taxi
’sinbeslag genomen

HEERLEN - Het afgelopen week-
einde heeft deHeerlense politievier
taxi's in beslag genomen.

De overtredingen van de chauffeurs
varieerden van meer dan vijftig ki-
lometer te hard ryden tot het niet
invullen van het werkboekje. Ook
ontbraken vergunningen.

Volkstoneel presenteert
gevarieerde toneelavond

Door onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

KERKRADE - Het kan de tijd van
het jaar zijn geweest. Het kan ook
aan het warme weer hebben gele-
gen, maar de spelers van het Volks-
toneel Kerkrade moesten vrijdag-
avond bij de première van hun
nieuwste produktie met lede ogen
aanzien dat nog niet dehelftvan het
aantal zitplaatsen in het Wijngracht-
theater bezet werd. En dat terwijl
het programma er toch heel aardig
uitzag. De 280toeschouwers diewél
gekomen waren, genoten dan ook
van een gevarieerde voorstelling.

Op het programma stonden twee
eenakters (korte toneelstukken in
één bedrijf) en dat is weer eens iets
anders dan een avondvullend stuk.
Doordat de stukken zich allebei in
een totaal andere sfeer afspeelden,
vormden ze een leuke combinatie
van mooi acteerwerk en kluchtig to-
neelspel.
De voorstelling begon met 'Woa isse
da?', dat het Volkstoneel vorig jaar
ook al in de Heerlense schouwburg
opvoerde, ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het Heerlens
Streektheater. In dit stuk krijgen
ome Hans en tante Maria hun pete-
kind een avondje op bezoek. Het
kinderloze echtpaar heeft zich hier
enorm opverheugd, maar als de ba-
by er eenmaal is, weten ze zich niet
goed raad en dat leidt weer tot aller-
lei komische situaties.

Arno Deckers en Aggie Weling
mochten in dit stuk al hun acteerta-
lent uit de kast halen en vormden
een perfect koppel. Heel eenvoudi-
ge gegevens als het verschonen van
een luier, de baby de fles geven en
hem in slaap wiegen, wisten ze
prachtig en herkenbaar te spelen.

Veel oude dialectuitdrukkingen en
met name de typisch Kerkraadse
kinderversjes werden in de zaal
goed ontvangen.

Na depauzekwamen de liefhebbers
van een echte klucht aan hun trek-
ken in 'Ze krieje ós durchoes nit
kling. De familie Doveren heeft al
maanden last van de boyenbuur-
man, die dag-in dag-uit op zijn
'kwetsjbuul' (accordeon) speelt. Pa
Doveren, voorstander van een lik-
op-stuk-beleid, heeft een grote bel
en een schellenboom aangeschaft
om de buurman een lesje te leren.
Verder probeert hij hem via een
scheur in het plafond met kool- en
vislucht uit te roken. Dat de overige
flatbewoners niet helemaal instem-
men met deze methodes, moge dui-
delijk zijn. De huisbaas moet er
uiteindelijk ook aan te pas komen
om orde op zaken te stellen.

Zoals gezegd was er een groot ver-
schil tussen de twee stukken. Moest
er in 'Woa isse da?' nog op de tenen
gelopen worden om Hansje niet
wakker te maken, in 'Ze krieje ós
durchoes nit kling' voerden kabaal
en schelden de boventoon. Soms
werd er zelfs wel een beetje teveel
geschreeuwd, waardoor niet alle
tekst goed verstaanbaar was.
Verder was het best een leuk
kluchtje, met herkenbare types.
Schitterend vond ik de opkomst
van 'Rolduciën' Ivo Krewinkel, die
zó van het seminarie weggelopen
kon zijn. Ook de andere rollen wer-
den aardig gebracht, maar er zaten
geen echte uitschieters bij. De een-
akter van vóór de pauze vond ik
dan ook beter, omdat daarin meer
geacteerd moest worden.

Voor de vervolgvoorstellingen van
22, 23 en 24 mei zijn nog volop kaar-
ten verkrijgbaar.

/ recensie ]

Kranig oudje

Maandag 18 mei 1992 "7

" De binnenplaats van Kasteel Hoensbroek had gistermorgen veel weg van een
autoshowroom. In allerlei kleuren en uitvoeringen stonden ze te glimmen in de zon, de
Spitfires. Niet te verwarren met de gelijknamige vliegtuigen. De bijeenkomst van de
Triumph Spitfire Club Nederland trok veel belangstellenden. De oude auto's van Engelse
makelij zijn populair bij jpng en oud. Deze laatste in grote series gemaakte cabriolet is
niet al te duur en redelijk eenvoudig te restaureren. Ook onderdelen zijn nog volop voor-
handen. Voor menigeen was het dan ook liefde op het eerste gezicht. De oudjes doen het
nog best Foto: KLAUS TUMMERS
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In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, 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 ofmet de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer aan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOuco S_mmo Scanner) D79

Personeel gevraagd

Restaurant Old Hickory
zoekt met spoed medewerkers voor keuken en bediening.

Part-time (voor de weekends). Kerkrade, 045-457933.

Gevraagd fysiotherapeut m/v
voor particuliere praktijk in Aken, full-time.

Vereisten : i.b.v. auto en kennis van de Duitse taal.
Inl. tussen 8.00-17.00 uur 09-49.241.501271;
na 19.00 uur 04492-5119 b.g.g. 04492-2237.

Gevraagd nog enkele
leuke jonge meisjes

voor privé en escort, Ift. van 18-25 jaar (voorkeur blond)
Heb je interesse? Bel dan. 045-274587.

Pretpark de Valkenier
vraagt voor direct vaste MEDEWERKERS/STERS

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

Vereisten zijn: Ift vanaf 16 jr t/m2l jr, verzorgd uiterlijk en
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af-

spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmertie-
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.
Gevr. ervaren ONDER-
HOUDS-SCHILDERS.
Schildersbedr. Beckers,
Schimmert. Tel 04404-1641
Nette leuke HULP gevr. voor
de weckende in café 't
Brugske te Slenaken. Tel.
04457-3209
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Gevraagd POETSHULP, 2
ochtenden per week. Tel.
04459-1879, na 17.00 uur.
Gevr. ervaren BROODBAK-
KER. Diederen Brood-en fij-
ne banketwaren, Zandstr.ls
Spaubeek 04493-4281.
Gevr. FRITUREHULP voor
de weekends, tev. gevr. hulp
in de huishouding voor 2
ochtenden per week. Tel.
045-415154.
Dringend leuk MEISJE gevr.
voor goedlopend privehuis
te Kerkrade, zeer hoge ver-
dienste, bij voorkeur blond.
Tel. 045-425100.
FRITUREHULP m. of zond.
werkerv. gevr., pers. melden
Hotzstr. 126,Kerkrade.
Gezocht voor omg. Aken
METSELAARS, timmerlie-
den, stucadoors, voegers en
koppenzetters. 046-525658
AGF Groothandel N.
Schoonbroodt zoekt MEDE-
WERKERS voor laad- en
loswerkzaamheden Ift. 18-
-23 jaar. Tel. 045-213363.

Excl. club in België vraagt
met spoed nette meisjes.
Tel. ml. 045-729239 of 09-
-32.11.718692, na 20.00 uur.
Vishandel van Boom zoekt
VERKOOPSTER voor de
vrijdagmarkt van 9.00-14.00
uur. Vervoer aanwezig. Tel.
045-441594 na 15.00 uur
b.g.g. 04454-1520, vragen
naar de heer J. van Boom.
Gevr. TAXICHAUFFEURS
m/v voor weekendwerk, voor
een leuke afwisselende
baan kunt u terecht bij V.O.F
Loo-Tax, tel. 045-411159.
Gevraagd TELEFONlSTE-
receptioniste-winkeljuf-
frouw-administratiefmede-
werkster, voor 3 dagen p/wk
computerkennis WP. Was-
serij Karreman B.V. Geleen
Met spoed 2 MEISJES gevr.
intern mogel. (voor privé-
club). 04755-1854.
Voor onze bestaande ver-
koopteams zoeken wij met
spoed nog enkele MEDE-
WERKERS STERS voor het
noteren van bestellingen in
Vlaams België. Gratis ver-
voer vanuit Nederland aan
wezig. Goede verdiensten.
Wij vragen: goede om-
gangsvormen en de wil om
te werken. Opleiding is niet
vereist. Tel. ml. en aanmel-
dingen: 0932-11223612.
Nieuw in Limburg ANN-
FASHION lingerie en leren
jassen. Wij bieden een
schitterende kcdlectie tegen
aantrekkelijke prijzen. Om
ons team uit te breiden* zoe-
ken wij dames die verschil-
lende avonden per week be-
schikbaar zijn. Verkoop via
partyptan systeem. Auto en
telefoon is vrij. Voor vrijblij-
vende inform. 045-723881.

Personeel aanbod
KEUKENHULP biedt zich
aan, werktijden in overleg.
Inl. tel. 046-753016.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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

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

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

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

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

Tel. 043-254565.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerten.
045-728671.

SUSTEREN, stijlvol woon-
huis in 't centrum, kooppr.

’ 165.000,- k.k. Inl. Scheers
vastgoed, Polstr. 12, 6019
BL Wessem. 04756-3031.

Bouwkavel
a/d Heesbergstraat, Heerlen

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

Grouwels/ Daelmans.
Tel. 043-254565

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Aktie:
9,1% 30 jr. vast spaarhyp.
Bel. 045-712255. Na kan-
tooruren dhr J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. WOONHUIS met
tuin, omg. Heerten. Tel.
045-245823.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

: :.; : ~

Bedrijfsruimte

Bedrijfspand
Wilhelminalaan 36
Valkenburg

Gelegen in het centrum van
Valkenburg, met parkeer-
mogelijkheden. Bestaand
uit: kantoorruimte, show-
room, magazijnen, werk-
plaats en 2 woonruimtes.
Geschikt voor diverse doel-
einden. Voor inlichtingen tel.
04406-15800.

Kamers
Te h. HEERLEN-C kamer in
studentenhuis per 1-6-92.
Tel. 043-251634 of 719482.
Grote gemeub. kamer te
huur aang., met gebr. van
badk. en keuken, voor net
ouder persoon, te HOENS-
BROEK. Tel. 045-724854.
Te h. zit-slaapkamer te
LANDGRAAF. Tel. 045-
-316169.

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

bouwma_/machlnes

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

Landbouw
iONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

■——— _———"

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO 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
Was- en DROOGAUTO-
MAAT ' reparaties met ga-
rantie. Tel. 04405-2148.
TV Reparaties aan huis,
zonder voorrijkosten. TV
SERVICE Limburg, 045-
-231260.

Wlnkel&Kantoor

irrTSmVTTTTTin

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies. Installatie service.

Tel. 043-68 66 16
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

INRUILAUTO'S
8x Fiat Panda 750LM 000 CL7IOOO Super v.a. 1986

6x Fiat Uno 45 Super/60 Super v.a. 1986
2x Fiat Ritmo 1986-1987 v.a. ’ 5.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 1989 v.a. ’ 16.900,-
-2xFiat Regata 1985 v.a. ’ 6.900,-
Daihatsu Charade 1.0TS grijsmet 1990 ’ 14.900,-
LanciaYlOTurtxD donk groenmet 1985 ’ 8.900,-
Nissan Cherry Trend donk. grijsmet 1985 ’ 8.900,-
Seat Ibiza Special wit november 1989 ’ 11.900,-
Skoda 105 S zeer mooi, groen 1988 ’ 4.900,-
Suzuki Alto GL wit 1987/ 8.900,-

Direktieauto: Fiat Croma SX
nieuw model, 1991, alle extra's

o.a. alarm, radio, cd-install., electr. ramen, centr. vergr.,
autom. verw., electr. spiegels, etc. etc. ’ 12.500,- onder

nieuwprijs en 1 jaar garantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, Heerlen, tel. 045-742121

p—GAS—i
Industriële gassen?

Natuurlijk naar van Dooren!
Snelle levering, deskundige adviezen

en konkurrerende prijzen.

■■■■Ir r*i* ] 11- ■■■■

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,-; Aerodeck 2.0 EX '88 1e eig. ’ 19.500,-;
Accord 2.0 '87-'BB va. ’ 12.500,-; Accord EX aut. '84-'B7
va. ’ 6.750,-; Jazz 1.2 / Civic aut. '85 ’ 7.950,-; Mazda 626
GLX 2.0 combi aut. '89 1e eig. ’21.000,-; 626 GLX HB
'88-'9O va. ’ 14.000,-; 626 GLX D '88-'B9 va. ’ 13.750,-;
323 GLX '85-'B7 va. ’6.500,-; Nissan Bluebird 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 Supra 3.0 i '88 1e eig. ’33.500,-; Celica '84

’ 6.750,-; Camry / aut. '84-'BB va. ’ 5.000,-; Corolla coupé
'83 ’3.250,-; Mitsubishi Galant GL HB '89-'9O 1e eig.

’ 18.750,-; Galant GLX Turbo D '90 1e eig. ’ 21.000,-; Ga-
lant GL Sedan '88 ’ 16.500,-; Starion Turbo '83 ’ 7.500,-;
Saporro GLX '83 ’ 6.750,-; Lancer GLX 84 ’ 5.500,-; Su-
zuki Alto GL '88 ’8.750,-; Hyundai Stellar '85 ’4.500,-;
Opel Omega 1.8 / 2.0i/ 2.0 Gü aut. '87-90 va. ’ 12.500,-;
Veetra 1 .Si Sedan '89 1e eig. ’22.750,-; Kadett 1.2 / 1.3 /
1.6 / 1.6 D '84-'9O va. ’4.500,-; Kadett GSi '89 1e eig.
’24.500,-; Omega 2.3 GLD combi '88-'9O va. ’17.750,-;
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 '88-'B9 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 /
1.6 / 1.6 D '81-'B9 va, ’2.750,-; Escort XR3i '85 ’9.750,-;
Escort 1.6 Cabriolet '84 ’ 17.500,-; VW Passat 1.8 CL '88-
-'B9 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,-; 100 CC '86 ’ 11.500,-; BMW 316/320
'84-'B9 va. ’8.750,-; 525 E / 524 TD '84 va. ’7.000,-;
Mercedes 230 TE Combi '88 1e eig. ’43.500,-; 200 D '82
’8.250,-; 280 E / 190 '83-'B5 va. ’ 9.500,-; 300 TD combi
'80 ’7.750,-; Peugeot 405 SR Turbo D '89 1e eig.
’22.750,-; 405 GRD Combi 1e eig. ’21.750,-; 405 GR /
GRD '88-90 va. ’16.000,-; 205 KR '85-'B9 va. ’7.000,-;
Citroen AX 1.0 E '88 1e eig. ’ 9.750,-; BK 1.4 /1.6 /1.9 D /
Break '84-'B9 va. ’4.000,-; BK Turbo D '88 1e eig.
’17.750,-; Visa '85-'B7 va. ’4.250,-; BK Sport '86
’13.000,-; CX GTi '84 ’7.500,-; BK 19 RD Break '88
’15.750,-; Rover 2000 '84 ’3.750,-; Renault 25 TX '88-
-'9O 1e eig. va. ’ 14.750,-; 25 TS '88 1e eig. ’ 12.500,-; 25
V 6aut. '89 1e eig. 50.000 km ’29.750,-; 19 GTX '89
20.000 km ’17.750,-; 21 GTX Nevada '88 1e eig.

’ 16.500,-; 21 TS / GTL '87-'B9 va. ’ 9.000,-; Volvo 240 DL
Combi '88 1e eig. ’ 22.000,-; 440 GL '88 1e eig. ’ 17.500,-
-480 Sport '87 ’20.750,-; 740 GLE '85-'BB va. ’ 10.000,-;
340 D '87; 360 GLT / GL 2.0 '83-'B5 va. ’ 5.500,-; Alfa Ro-
meo 75 1.8 ’12.750,-; 33 1.5 '87 ’9.000,-; 33 1.3 S
Sportwagon '89 1e eig. ’ 16.000,-; Lancia Thema IE '87
’12.500,-; Ypsilon '86 ’8.250,-; Fiat Tipo IE '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,-; Sko-
da 105 L '87 ’3.500,-; Daihatsu Rocky Softtop '8é
’17.500,-; VW D Caddy aium. opbouw '88 ’12.500,-;
Ford Transit Camper ruime 4-pers. geh. compl. ’ 11.750,-.

Plm. 30 goedkope inruilauto's va. ’ 250,-.
Direkte financiering en leasing mogelijk.

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

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Mes
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.

Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
Te koop mooie HONDA
Prelude, bwj. '80, APK 2-93
f 2.750,-. Tel. 045-459638.

RENAULT KERRES
///A Kerkrade 045-452424

Mr%. Dom- Mijnstraat 25
mjfl. Heerlen 045-724200

\p>#/ Beersdalweg 97

Topoccasions
Divefse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Autobedrijf John Koullen biedt aan

ANWB gekeurde auto's
met 12 maanden volledige garantie en autopas:

Mazda MXS Myata 12.000 km rood 1991 ’ 43.500,-
AlfaRomeo 75 1.8 groenmet. div. ace 1990 ’ 22.900,-
Alfa Romeo 33 1.3S rood 1989 ’ 15.750,-
Alfa Romeo 90 2.0 Inj. v. ace. wit 1987 ’ 13.900,-
Audi 80 1.8S d.blauw stuurbekr 1990 ’ 28.900,-
Audi 80 2.0 E rood gekl. glas 1989 ’ 29.500,-
Ford Siërra Sedan Azurblauwm. 9 mnd. .. 1991 ’ 28.800,-
Ford Siërra Sedan CL 1.6 blauwmet 1990 ’ 20.800,-
Ford Escort 1,4iCL 3-drs. blauwmet 1991 ’ 23.500,-
Ford Escort Bravo rood 30.000 km 1989 ’ 17.900,-
Opel Omega 1.8LS stuurbekr. d.blauw .... 1990 ’ 23.900,-
Opel Kadett GSi 2.0 16Vwit 1989 ’ 28.500,-
Opel Kadett 1.3 S clubrood 1987 ’ 13.900,-
Lancia Thema Turbo IE grijsmet 1988 ’ 19.800,-
Mazda 626 1.8LX Sedan wit 1988 ’ 16.900,-
Mazda 323 1.3LX goudmet. 41.000 km ... 1988 ’ 13.500,-
Honda Accord Luxe blauwmet. nw.st 1987 ’ 14.900,-
Honda Accord Aerodeck 2.0 EX rood 1986 ’ 14.500,-
Honda Integra Luxe bruinmet 1986 ’ 13.900,-
Nissan Bluebird Hatchback blauwmet 1988 ’ 15.500,-
V01v0360 GLI 2.0 Inj. 5-drs. rood 1988 ’ 16.900,-
Volvo 340 DL grijsmet 1987 ’ 9.800,-
VW Golf CL 1.3 goudmet. div. ace 1988 ’ 14.900,-
Renault STL Star uitv. wit 1987 ’ 9.800,-
Renault 11 TL 5-drs. wit zeer mooi 1983 ’ 5.950,-

JEEP
Mitsubishi Pajero EXE turbo D geel kent... 1987

DIESELS
Mercedes 190 D rookzilver v. ace 1987 ’ 32.500,-
VW Golf TurboD Edition blue 1990 ’ 28.500,-

-j Ford Escort 1.8D Bravo grijsmet 1989 ’ 17.900,-
CAMPER

Dodge Camper 6-cyl. LPG alle voorz. aanw ’ 6.500,-
BESTELLERS

Renault 4F6 grijskent 1985 ’ 3.500,-
Subaru Minibus grijs kent 1985 ’ 3.750,-

-* 12 maanden volledige garantie (niet ouder dan 5 jaar)
* 100% financiering mogelijk
* Inruil auto / motor mogelijk

AUTOBEDRIJF JOHN KOULLEN
Het adres voor de betere gebruikte auto.

Tel. verkoop 045-426995; tel. werkplaats 045-424268.
Locht 17, Kerkrade.

Göttgens
Sittard

Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87
Audi 80 '85.88

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 '83.86
Veetra '88 t/m '91
Peugeot 309 '91
Volvo 340 '88

Volvo 440 '89/90
VW Jetta '86

Rs."!___■__

__£___Zl"___l

Show *** Show
******

60 nieuwe
USA Cars
Cadillac Seville

Pontiac Bonneville
Buick Regal

Pontiac Transport
Pontiac Grand AM
Pontiac Grand Prix

Buick Park Avenue Ultra
Chevrolet Caprice Classic

Chevrolet Caprice stationcar
Ford Thunderbird

Dodge Stealth
Chrysler Le Baron Coupé

Chrysler Saratoga
Chrysler Voyager SE
Chrysler Voyager LE
Chrysler Voyager 4x4

Jeep Wrangier
Jeep Cherokee

Chevrolet Globe Meister Van
Doorlopende show

Tevens 40 inruilwagens
American Cars Schimmert

Groot Haasdal 6
6333 AW Schimmert

Tel. 04404-1888
Openingstijden: ma. t/m vr.

8.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur.

Landrover
type 109 met zomer- en

winterkap, bwj. '67, geres-
taureerd, org. Ford V-6

ombouwmotor, LPG, grijs
kent., ’ 8.500,-. Autobedrijf

Loek Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.

Tel. 04405-2896.
Te k. BUICK Skylark, bwj.
'81, motor defect, vaste pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-221832.
Te k. i.v.m. verh. SUZUKI
Swift 1.3 GL blauw bwj.6-'B9
’11.750,-, tel. 09-32-
-1161.3450 Zutendaal(B)
Te k. Mitsubishi TREDIA 1.4
GLX, 4-drs, model. '84, APK
goed onderh.,'’3.soo,-. SL
Martinusstr. 31, Kerkrade.
Te k. KADETT berlinetta,
bwj. '80, nwe. APK, vr.pr.

’ 1.800,-. Beukstr. 4, Pas-
sart-Heerlen.
Te k. SUBARU Mini Jumbo
'83 ’2.450,-; Fiat Panda
3-drs. '84 ’3.650,-; Mitsu-
bishi Tredia '83 ’2.650,-;.
Mazda 323 '80 ’1.450,-;
Mitsubishi Colt GLX '81
’1.950,-; Citroen Visa '81
’850,-; Volvo 66 '81
’1.250,-; Opel Kadett '83
diesel ’4.750,-. Met APK.
Tel. 04498-54319.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj.
'82 t/m '87. Contant geld! Tel
046-518401.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Fiat PANDA 34, kl.
rood, bwj.'B4, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.350,-. Tel. 04450-2338
Fiat PANDA White, '87, 1e
lak, ’5.750,-, APK 4-93.
Tel. 045-424128.

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

Te koop Fiat PANDA 1000,
bwj. '89, met kat, pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-455168.
Te koop FIAT 127 APK, bwj.
'79, vr.pr. ’750,-. Tel. 045-
-229677.
Mooie Ford ESCORT '82,
APK, sunroof, i.z.g.st.,
’4.250,-. Tel. 045-225913.
ESCORT 13 GL, '84, ANWB
mog., ’4.950,-. APK 4-93,
zeer mooi. Tel. 045-424128 '

Ford ESCORT 1.1 model
Laser '85, APK, 5-bak, z.
mooi, ’ 5.750,- 045-454087
Tek. FORD Fiësta 1.1, t. 82
i.z.g.st. met APK, ’2.950,-.
Tel. 045-253075.
Ford FIËSTA 1100L, Bravo,
m. '86, ’1500,-, vele ex-
tra's, als nw. 045-724417.
Te k. Ford ESCORT 13L, m.
'83, APK 6-93, i.nw.st.

’ 4.250,-. Tel. 045-253075.
MAZDA 626 2.0 GLX Sedan
bwj. '86, z.g.a.nw., vr.pr.
’8.150,-. Tel. 045-315996.
MAZDA 323 F 1.6iGLX '90,
35.000 km, bijz. mooi,

’ 21.750,-. Inl. 045-455778.
Te koop MAZDA 323 F, bwj.
'90, km.st. 21.000, electr.
schuifdak, alarm, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-315128.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
groen, bwj. '83, APK '93, i.z.
g.st. ’3.100,-. 045-323178.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
'83, i.z.g.st. vr.pr./ 4.750,-.
Beekstr. 13, Brunssum.
Opel CORSA 12S, 3-drs.
rood, als nieuw. m. '84,
’5.750,-. Tel. 045-724417.
Opel KADETT 12S station-
car, 11-'B4, i.z.g.st. APK 2-
-93, ’ 4.250,-. 045-218925.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj. '86, APK gek. 5-93, kl.
zwart, i.z.g.st., vr.pr.
’9.500,-, 66.000 km. Kleine
Stegel 6, Eygelshoven. 045-
-353598.
Te k. mooie en goede Opel
ASCONA 16 S de Luxe, 4-
drs., kl. wit, trekh., radio/
cass., pas gr. beurt gehad
w.o. nwe. koppeling en rem-
men, nwe. gasinstall. APK
gek. 7-93, bwj. 8-'B3, vr.pr.
’4.000,-. Tel. 046-519001.
Te k. 'mooie, goede Opel
Rekord 20S, 4-drs., kl.
roodmet., trekh., centr. ver-
gr. APK gek. bwj. 7-'B2, vr.
pr. ’ 2.500,-. 046-524273.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.600,-. Tel. 04454-2092.
Opel ASCONA 16 S, 4-drs.,
bwj. 3-'B4, APK 11-92, i.z.
g.st, pr. ’5.500,-. Tel.
04454-2092.
Opel CORSA 12S, Swing,
3-drs., bwj. '84, ’6.750,-, in
nw.st. Tel. 045-723437.
Te k. Seat MARBELLA bwj.
'88, i.z.g.st., kl. zwart,
’7.500,-. 04405-1569.
Toyota COROLLA GTi
Twincam 16V, bwj. dcc. '87,
APK dcc. '92, vr.pr.
’13.750,-. Tel. 045-424795
na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KEVER lichtbl. 1969, 1e ei-
genaar, in nw.st. Autogarant
Schelsberg 128, Heerlen.
Te koop VW GOLF GTi
1800, bwj. '85, pr.n.o.t.k.
Tel. 046-518736.
Te k. VW Golf CABRIO '84,
’18.500,-, in perf. staat.
046-755793 na 18.00 uur.
VW GOLF model 1.3 CL, '85
APK, zeer mooi, ’7.650,-.
Tel. 045-454087.
VW Jetta 80, l.m.velgen met
acces. Zeer sport, groen.

’ 1.950,-. Tel. 045-725122.
VOLVO 440 GLT bwj. '90,
met LPG, 0.b., slechts
’21.750,-. Tel. 046-512138
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te koop KADETT 12S '82
schuifdak ’ 3.250,-; Escort
'82 ’3.750,-; BMW 316 '81

’ 2.750,-. APK. 04499-3398
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen! Ei-
gen financiering. Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 1.6 LX '87; Mazda 626
Sedan 2.0 GLX diesel '87;
Mazda 626 HB 1.8 GLX '88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX die-
sel '86; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87/88; 3x Mazda
323 F coupé '90; Mazda 323
Sedan 1.3LX '86/'B7; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX
'88; Mazda 323 HB 1.3 LX
autom. 87; Mazda 323 HB
1.5 GLX '89; Fiat Uno 45 '87
Lancia VlO touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Mitsubishi Colt HB 1.5 GL
'87; Nissan Cherry HB 1.5
GL '85; Peugeot 405 SRI 9-
-10-87; Peugeot 309 XE '88;
Renault 5 TR '88; Suzuki Al-
to GL '88; Toyota Corolla 1.3
'86; VW Golf 1.6 '87; VW
Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-89;
Volvo 340 L '85; Volvo 340
GL '88; Ford Fiësta 1.6 die-
sel '86; Ford Siërra 2.0 La-
ser '85; Ford Scorpio 2.0i'87
Opel Kadett 1.2 S '86; Opel
Kadett 1.3 S '86; Opel Corsa
1.2 3-dr§. '89. Diverse
goedkope inruilauto's: Hon-
da Civic 1.3 autom. '82
’6.750,-; Honda Accord 1.6
'82 ’ 4.500,- / '83 ’ 5.950,-;
Hyundai Pony 1.4 '82
’2.750,-; Mazda 626 Se-
dan 1.6 '81 ’ 2.500,-; Mitsu-
bishi Galant '77 ’2.750,-;
Opel Kadett aut. '78 ’ 950,-;
Toyota Tercel aut. '80
’2.750,-; Toyota Tercel '81
’2.500,-; VW Golf '79
’1.500,-; BMW 315 '81

’ 4.500,-. Palemigerboord
401, Heerlen. Tel. 045-
-722451.
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,
Brunssum. Tel. 045-212843
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Wij kopen alle AUTO'S, met
of zonder APK, ook busjes!
U belt wij komen, ook
's avonds, 045-422610

Suzuki Alto wit '86; Suzuki
Alto grijs '86; Suzuki Swift
'89; BMW 320 i '84; BMW
318 i '85; BMW 316 4-drs.
'84; BMW 316 '84; Ford
Siërra '85; Opel Corsa '89;
Ford Fiësta '85; Mazda 626
'84; Alfa 33 1.5 '88; Nissan
Sunny '89; Fiat Panda 5-bak
'87; Ford Orion '86; Renault
9 '82; Honda Civic '81; Lada
jeep '80; Mitsubjshi Pajero
TD Van '85. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen, tel. 046-744944
Uw adres APK-keuring. Alle
auto's rep.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Auto KALDEBORN wij beta-
len 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; Opel Kadett 1.6 D
Combi '84; VW Golf D '84;
Opel Ascona 16S 5-drs fB2;
2 x Opel Kadett 13S 82-'B3;
Audi 80 LC Diesel '82; 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
f81; Opel Kadett 12S combi
'79; Nissan Sunny 83; BMW
2002 toering tax.rap aanw.
'74; Mini 1000 '81; Lada
1300 S Combi '83 ’950,-.
Inkoop verkoop financiering
diverse inruilers Akerstraat
Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-224425. Geopend van
10.00-18.00 uur, zat. 10.00-
-17.00 uur.
Te k. BMW 316, bwj. '78,
motor '81, sportv. 205 ban-
den, APK, grote beurt enz.,
pr.n.o.tk. Tel. 045-310775.
Te k. leuk damesautootje
Citroen VISA Super 4, bwj.
'83. APK '93, ’2.500,-. I.z.
g.st. Tel. 045-323178.
Fiat PANDA 34 White, bwj.
'85, 68.000 km, i.z.g.st,

’ 4.500,-. Tel. 045-725984.
Te k. prachtige Ford FIËSTA
'83, APK '93, vr.pr. ’ 2.750,-
Tel. 04493-2044.
Opel CORSA TR 1.3 S, bwj.
'85, 5-bak, rood, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-218925.
Opel KADETT 12S, 3-drs, t.
'83, extra's, ’3.450,-. Wil-
helminastr. 56, N'hagen.

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

Auto onderdelen en accessoires

Twinny-Load Fietsendrager
Nu ’ 265,-

-* Geschikt voor 2 fietsen.
* Eenvoudige en snelle montage.

* Nu met gratis accessoire-boek Auto-Aktief 1992

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

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

(Brom)fietsen
Te kööp DAMESFIETS,
midd. maat, goed onderh.,
vr.pr. ’ 175,-. 045-727807.
SNOR-SCOOTER Rapido
Peugeot ’3.395,-, 1 jaar
verzekering ’ 99,-. Luxe en
comfort van het hoogste ni-
veau. Kom hem bekijken en'
maak een proefrit bij Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 045-
-211893. Donderdag na
13.00 uur gesloten.
Te koop Vespa CIAO, ig st.,
vr.pr. ’350,-. Tel. 045-
-725636.

(Huis)dieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. MALTEZERPUPS, in-
geënt en ontwormd. Tel.
04104-93676.
Te k. West-Highland WHITE
TERRIERTJES met stamb.
Tel. 04104-93676.

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.
Gas-hout-inzet-kachels

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

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 t/m 11/7

’ 898,-; 4/7 t/m 11/7/645,-.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.
DUITSLAND, Saartourg/
Hunsrück, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV 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.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
S.D.L biedt u aan: RUBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Bost VERWARMING BV,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u
Voor het vakkundig verzor-

?en van sierbestrating,
ERRAS, oprit enz. Straten-

makersbedr. Nico Gerards.
Vrijbl. prijsopg. en advies.
Tel. 045-313956.
EMB Beek. Erkend Sloten
Expert. Voor Elektronische,
mechanische en bouwkun-
dige BEVEILIGING van wo-
ning zakenpand. EMB ook
.voor Electro uitbreiding en
reparatie. Gratis offerte. Bel.
046-370277.

Baby en Kleuter
Te koop geh. compl. excl.
KINDERWAGEN 3 in 1, 7
mnd. oud. Tel. 046-757019.

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.

Kapper/Cosm.

Uw haar terug!
Gezond groeiend eigen haar
Gespecialiseerde korte pijn-
loze behandeling. Levens-

lange schr. garantie.

The NOBEL CLINIC Londen
Toonaangevend in Europa.
01828-17441 ook 's avonds.

23/5 Consult op afspraak
Te EINDHOVEN

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, Rotterdqiri
Tel. 010-4363500.
DRINGEND. Semi-prof. pop
-rock band zoekt drummer,
tel. 09.49.2454-8532.
Te koop 2 kaartjes DIRE
STRAITS, met busreis, 29
mei. Tel. 045-725636.

*$$■ 'ProficM
Inge

'___\ *^___

Hartelijk gefelicil
Roger.

Wonen To_

In- en verkoop 2e
meubelen en anti
045-724943, Rottf
80a, Heerlen. ,
BANKSTEL eik./
hoek/ 200,- omas
Kouvenderstr.2oB HJ
Te k. 4 zits bank me
kussens ’ 150,-; 2
FAUTEUILS, indks
nieuw bekleed zeer
en decoratief, ’l'
stuk; Oude skai
zeer comfortabele
Opknapper, ’250,-
-ten clubs met losse
totaal ’50,-; 1 P
ijzeren bed ’ 50,-; o
coratieve caféstoel
opknapper; 4 oude,
tieve ijzeren inklapt*
stoeltjes met houten
zit met bijpassende
bare tafel. Op*
’125,-. Salesianens
Übach over Worm
045-314049. ,

Zonnebank/-he
10 of 12 lamps ZOf
MELVERHUUR (me
van koop). Suf*
snelbrumlampen e_drukveerstatief. c
Tel. 04749-4695. _,

TV/Vldeo
Goede KLEUREN 1
gar. Zeer grote soit
groot beeld va. ’ 12-
-zeer recente model*
TXT. Reeds 25 jr. _\
centr. Geel Grasbro
25, Heerlen, 045-724?
Te k. GROOTBEÊI
scherm, voor café <
cing. Merk Sony, t.e«
045-721693

Te koop gevi
Gebr. SWINKELS 4
huisd naar De Bei
Heerlen. Wij betal
hoogste prijs voor al
ijzer/metalen. 045-422

Huish. artikeH
USK. gasf. ’95,-;

’ 175,-; diepvr.
wasdr. ’175,-. 045-72

Diversen
BARBEQUES, gas
steen, voor part. en P 1
bruik. Ook geschikt i
bouw. Reker. Kluis 2
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Taf
nische praktijk HOC*
voor nwe gebitsprotN
reparaties. Akerstr. £Hoensbroek. 045-2282
Te huur FEESTTENT!
4m. Tel. 045-423660^
PARAGNOST, helde*
medium voor hulp
voorkomend problee"
045-321372. 1

Voor Piccolo's zie verder pagina 16 ,
I "W Limburgs Dagblad ~ ~

üpiccolos
I 045-719966

_gp Gold Handj
Wij bieden u aan de nieuwste collectie
sieraden in 18-karaat goud, zoals
armbanden, kettingen oorbellen, ringen e^
voorzien van Rijkskeurmerk in de modellen
Gucci, Hermes, Cartier, Baraka, Bulgari vanfl

’32,50 per gram.

Gold Hand B.V.
Groothandel in goudenen
brillantensieraden
Grote Staat 44a. Op de eerste etage.
Maastricht, tel. 043-258057

_-^

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. JJ*>

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150.95 ]_
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 «1
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 ft
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 J\

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor. Rente volgens __^limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tanet zs■ _
11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6
18000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 fi
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 2
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5
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Duitsland 1
o'i"9.on _
a«n. Tagesschau.

' JO9ÏÏ ML-Mona Lisa.
-^lo'J *" Let's move. Fitness."_10n? Ta9esschau.
lil Re .Fall auf Fall - Jedem sein
[igfm J5ht! Juridisch magazine.
I_. I.(h /iaaesscr»au.

Umscnau-
q° "" Vorentscheidung zum

IJs .nd Prix der Volksmusik '92.
'3 On Persoverzicht.
'3a. Tagesschau.
'3 4c ARD-Mittagsmagazin.
l4 0_ Wirtschafts-Telegramm.
iVq, Tagesschau.

Hd"2 (TT) Die Sendung mit der
l4 3n

S" lnforma,'e' kindermagazine.
l4 5. Go,dregen. Detectiveserie.
's_n Pni, 'PP- Kinderserie.
155? Tagesschau.
„I

J Donald Duck and compa-
°nt_-*" Am',ekenfilm uit 1982. dle deOür.lkkeling van de fi9uur Donald

,620/lUSsen 1936 en 1953 laat zien-
*>_. Cartoons im Ersten.
Ci Va,e Tudo "Urn ieden

16 S JS- Braziliaanse soapserie.
»o_ Ho°gtepunten EINS PLUS

'*(_» komende week.
'?'ls .Unkt 5 " Landerreport.
1? 3? Tagesschau.
'8 30 hatimer gogen Latimer.
'84S _'er und Heute- actualiteiten.
Im,'K°mmissar Zufali, serie. Afl.:, en Plus und Minus. Duitsl. 1

*0. 1s 'TT) Tagesschau.
pr(to *" Die Goldene 1. Live show-/\FJ§rarnma rond de trekking van de
chel",elevisieloterij. Gasten: Mün-
*kh Freiheit, Edward Simoni en

*O.Sg a"d Truck Stop.
..Oq Tagesthemen-Telegramm.
..45 Report. Actualiteiten.
tie<_, 'am Vice- Amerikaanse poli-!j,ver!?- Afl.: Skorpion.

fyjjo Jagesthemen.
6in „'atort. Serie misdaadfilms. Afl.:
i s zuviel- Hem- Twee man-

ke,. In voorarrest gijzelen een bewa-!.ord? n breken uit. Bij de uitbraak'
SchJ een van de criminelen neerge-STn'*-4CM_?__SSChau-
he,, -f 5 Zuschauen - Entspan-
jêr Nachdenken. Augenblicke in

im Sand.

TV FILMS VIDEO
RTL 4

Vanishin9 Point- Ex-poli-
Om 9er|t gaat weddenschap aan
naarnJ 5 uur van San Francisco
tot I enver za' racen. Dat leidt
6r) er> klopjacht door de politie
Stev6en gedenkwaardig slot.
.ich'9e film, onder regie van

N__, d Sarafian, met BarryBwrnan. Uit 1971.

Nederland 2
filrri .Moonwalker. Tot speel-
Mjch Ult9erekte videoclip rond
behoeH Jackson. de de wereld
öiq ldt voor drugskoning Mr.
Kra'^g 9,e in 1988 van Jerry

RTL 4
9e achl er run- Stompzinni--oonon jervol9'ngsfilmrond twee

«sveteranen in een vracht-

wagen met plutonium. Daar
komen terroristen op af. In 1986
gemaakt door Gary Hudson,
met Forrest Tucker, John Ire-
land.

BBC 2
22.00 Little girl lost. Melodrama
over de strijd van een echtpaar
dat hun pleegdochter wenst te
behouden, terwijl de rechtbank
anders oordeelt. Regie van
Sharron Miller, met Tess Har-
per, Frederic Forrest. Uit 1988.

Duitsland 2
22.15 Cujo. Bloedstollende thril-
ler van Lewis Teague uit 1983.
Vrouw en zoontje worden in
hun auto bedreigd door een
waanzinnig geworden St. Bern-
hard. Met Dcc Wallace.

Super Channel
23.00 Jack London. Biografie
over de schrijver werd gebruikt
als oorlogspropaganda tegen
de Japanners. In 1943 gemaakt
door Alfred Santell, met Michaël
O'Shea, Susan Hayward. " Michaël Jackson in 'Moonwalker'. (Nederland 2 - 19.40

uit* \

Nederland 2
VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.45 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.30 (""+TT) Baanbreker. Voorlich-
tingsprogramma over opleidingen en
banen op LBO-niveau. Presentatie:
Karin Vlasblom en Menno Bentveld.
Herh.

18.00 "" Journaal.
18.20 Veronica sport. Sportmagazine

met Gerard Wielenga en Kahrin van
der Gaarden.,

18.50 "" Countdown. Muziekpro-
gramma. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.30 "" Cannes. Verslag van het
filmfestival in Cannes. Presentatie:
René Mioch.

19.40 Moonwalker. Amerikaanse mu-
ziek/dansfilm uit 1988 van Colin Chil-
ders. Met: Michaël Jackson, Scan
Lennon, Kellie Parker, e.a. Film naar
het boek van Michaël Jacksonwaarin
het goede het kwade in de vorm van
Mr. Big bestrijdt. Michaels fantasieën
en gedachten worden door middel
van knappe visuele effecten weerge-
geven. Hoogtepunten vormen o.a. de
hits Smooth criminal en Come toge-
ther.

21.15 De Staatsloterijshow. Spel-
show.

23.20 "" Tina Turner: the girl from
Nutbush, muziekspecial. Aan de orde
komt de aanloop tot Tina Turners
succes. Van de hoogte- en diepte-
punten die elkaar ras opvolgen in
zowel haar carrière als privé-leven,
de traumatische breuk met haar man
Ike, tevens muzikale partner, gevolgd
door de eenzame jaren van hard
vechten om het hoofd boven water te
houden tot haar wereldwijde succes
en optredens voor laaiend enthou-
siaste miljoenenpublieken. De docu-
mentaire wordt geïllustreerd met frag-
menten van haar beste live-shows,
interviews en archiefmateriaal waar-
onder nog nooit eerder vertoonde
beelden van muzikale mijlpalen als
River deep mountain high, Fooi in lo-
ve en Let's stay together.

00.25-00.30 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 Die Fraggles. Poppenfilmserie.
14.05 "" Ab Calama zwölf Uhr mit-

tags. Documentaire over de spoorlijn
van Calama in Chili naar de Boli-
viaanse hoofdstad La Paz.

14.50 Matlock. Amerikaanse serie.
15.40 Vorsicht, Falie! - extra. Tips ter

voorkoming van misdrijven. Vandaag:
Reisegefahrten.

16.00 Heute.
16.03 Prix Jeunesse Festival: Die

Maus und das Motorrad. Am. kinder-
film uit 1986 naar het gelijknamige
kinderboek van Beverly Cleary.

16.40 logo. Jeugdjournaal.
16.45 Prix Jeunesse Festival:

Zweedse tekenfilm.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 (TT) Ein Fall für zwei. Duitse

misdaadserie. Afl.: Zahltag.
18.00 (TT) Ein Fall für Zwei (ver-
volg). Aansl. Progr.-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Zelleriesalat. Sketches.
19.25 Besuchzeit. 3 korte films van

Gedeon Kovacs rond het thema 'be-
zoekuur. 1. Verbrecherin. Een man
gaat op bezoek bij zijn vrouw in de
gevangenis; 2. Weizen auf der Auto-
bahn. Een boerendochter bezoekt
haar vader in een psychiatrische in-
richting; 3. Man versteht nichts. Een
oudere man gaat elke dag op bezoek
bij zijn vrouw in het ziekenhuis.

21.00 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.

21.45 Heute-journal.
22.15 Montagskino im ZDF: Cujo.

Amerikaanse horrorfilm uit 1982 van
Lewis Teague. In een rustig Ameri-
kaans stadje brengt Donna Trenton
samen met haar zoon Tad hun gam-
mele auto naar de garage. Ze ont-
dekken te laat dat de goedige sint-
bernard Cujo van de garagehouder
door een hondsdolle vleermuis gebe-
ten is. Aansl. Neu im Kmo, filmtips.

23.45 Zeugen des Jahrhunderts. Se-
rie portretten. Vandaag: Eva Hoff-
mann in gesprek met Freya von Molt-
ke, weduwe van de Duitse verzets-
strijder Helmuth James von Moltke.

00.50 Heute.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje.
10.30-11.00 (TT) West-Europa en

Noord-Amerika vergeleken, afl. 7.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.55 (TT) Ruimteschip aarde, afl. 6.
17.25 Britse en Am. literatuur, afl. 6.
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. 3.
19.30 De specialist, afl. 3.
20.00 "" Journaal.
20.25 Ga maar weer weg. Korte film

van Jan van den Berg. Met: Wouter
Steenbergen, Paulien Geerlings, Ol-
ga Zuiderhoek e.a.

20.50 Droom & daad. Hanneke
Groenteman in gesprek met gasten.

21.25 Varen. Watersportcursus, afl. 7.
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: Charles Groenhuijsen.
23.15 Database management, afl. 5.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Angela Lansbury. (Ne-
derland 1 -23.13 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus biologie. 10.10
Schooltv. .1.40 Teletekst. 11.48 Progr.
-overz. 12.00 Sport extra. Tennis: ATP
WK. 17.00 Schooltv 17.30 Cursus ge-
schiedenis. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Babar. 18.30(TT) Lindenstrasse.
Serie. 18.57 Progr.-overz. 19.00 Ak-
tuelle Stunde en om 19.45 Raamprogr.
20.00 Schaustellerboss Adolf Steiger.
20.30 Auslandsreporter. 21.00 VIP-Tip.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 ALTERna-
tiven - die dritte Lebenszeit. 22.30 Duit-
se documentaire uit 1991 van Sophie
Kotany over het leven in Guinee-Bis-
sau. 23.51 Laatste nws. Aansl. Zur
Nacht.

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

uit 1971. Kowalski, een ex-marinier,
ex-politieagent en ex-racer, brengt
auto's in een moordtempo van San
Francisco naar Denver. In een café,
sluit hij een weddenschap af met de
kroegbaas dat hij in vijftien uur in San
Francisco zal zijn.

14.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 De draagmoeder. Serie.
15.30 The bold & the beautiful.
15.55 Telekids. Kinderprogramma.
16.40 Liefde op het eerste gezicht.
17.25 Wie is wie. Spelprogr. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL4minispel: Taboe.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 De vakantieman. Rechtstreeks.
21.30 Mag het iets meer zijn? Serie.
22.00 Thunder run. Am. speelfilm uit

1986. Regie: Gary Hudson. De voor-
malig vrachtwagenchauffeur Charlie
wordt door een oude legermaat over-
gehaald om voor 250.000 dollar een
geheim plutoniumtransport door een
onherbergzaam gebeid te verzorgen.
Het plan van het leger is om op deze
manier een bende van internationale
terroristen in de val te lokken.

23.35 Laatste nieuws.
23.50 M.A.S.H. Am. serie. Herh.
00.15 Bagdad café. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: This bird has flown.
00.40 The Oprah Winfrey show.
01.25 De draagmoeder. Herh.
01.50 Vanishing point. Herh.
03.25 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland

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

the world turns). Soap-serie. Afl. 28.
09.50 Reich und schön (The bold

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

serie. Afl.: Die Frau des Ministers.
11.10 Lassie (New Lassie). Am. serie.
Afl.: Eine schwere Jugend.

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.

12.30 Zwölfdreissig. Middagmag.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

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

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

14.55 Der Chef (Ironside), serie. Herh.
15.45 ChiPs. Amerik. serie. Herh.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spel.
17.45 Glück am Drücker. Spel.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Soapserie. Afl. 6.
20.15 Mord ist ihr Hobby (Murder

she wrote). Afl.: Sandras Geheimnis.
21.15 Heimatsgrüsse: Heiraten ver-

boten - Liebe, Glocken und a Gaudi.
Duitse komedie van Heinz Paul.

22.55 10 vor 11. Cultureel magazine
gepresenteerddoorAlexander Kluge.

23.25 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl:

Die Laserkanone von Old City. Herh.
00.55 Glanzender Asphalt (Private

eye), Amerikaanse serie. Pilot: Allein
gegen die Stadt. Herh.

01.45 Unbekannte Dimensionen -Twilight zone. Amerikaanse sf-serie.
Afl.: Das Tor aus Licht. Herh.

02.05 Die Löwen von Petersburg (II
leoni di pietroburgo), Italiaanse avon-
turenfilm uit 1971 van Mario Siciliano.
Herh.

03.40 Strasse der Angst (II falco e la
colomba), Italiaanse speelfilm uit
1981 van Fabrizio Lori. Herh.

05.15 Elf 99. Magazine. Herh.

" Barbara Eligmann.
(RTL Plus -19.10 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
geschiedenis. 09.00 Schooltv. 10.20
This week. 10.35 Actualités. Herh.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 11.00
Schooltv. 12.00 Sport 3 extra. Tennis:
ATP-WK voor teams. 17.00 Cursus ge-
schiedenis. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Geschichten von anderswo. Do-
cumentaireserie voor de jeugd. Van-
daag: Al en Edward van Jamaica.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Hallo, wie geht's? Gezondheid-
stips met Gerd Klindt en Eva Pflug.
Vandaag: Een nerveuze maag. 19.15
Auslandsgeschichten. Serie reisrepor-
tages. Vandaag: Aleppo, stad van de
consuls. Herh. 19.30 Teleglobus. Bui-
tenlandmagazine. 20.00 Lindenstras-
se. Serie. Afl.: Das Angebot. 20.30
Land & Leute: Umweltfreundlicher
Landbau. Presentatie: Bernd Schröder.
21.00 Nieuws. 21.15 Der Junge vom
Fluss. Argentijnse speelfilm uit 1991
van Ciro Capellari. Met: Juan Ramon
Lopez, Gabriel Mario Tureo, Norman
Briski e.a. 22.50Köpfe Lateinamerikas.
10-delige serie over beroemdheden uit
Latijns-Amerika. Afl.: Carlos Salinas.
23.05 Wenn die Berge erzittern. Docu-
mentaire over Guatemala. 00.30 Ak-
tuell. 00.35 Report aus München. Herh.
01.20 Die 50 Besten. Duitse video-
kunst-prijs 1992. 01.40 Non-Stop-Fern-
sehen.

televisie en radio maandag

Nederland 1
■00-13.12 Nieuws voor doven en

__siw horenden-
■*£9 Goud en nieuw, Frank Mas-
J__.'ier ontvan9t bekende artiesten,
■ de3r de 9roep Timeless & Partners,

«Goudzoekers, Donna Lynton, Re-■s JL ult Duiven en Gordon Mcßae.
__6n_ *" Journaal.
it«6?_ Teken,ilm'estival.

'*4 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
■^dagprogramma.

IT^1 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-
"J j,;', A"-: Het feest van konijn; Liever
_Ï7rl dan schoon- Herh-
"S8'__ Boggle, woordspel.
jjr* Sport op 1. Sportprogramma

cd *ePresenteerd door Christian Scheennet nieuws, actualiteiten en achter-
-iyrondinformatie uit de sportwereld.

_Ti (TT) Weg van de snelweg Ne-
V- An Serie toeristiscne routes.
.1 vr'. NW- Fhesland, Terschelling en3'j^'eland.

dv "oseanne- Amerikaanse come-
-Ihw ne Roseanna en Dan vinden
tfl M i,maar nie,s dat Beckvs vriend_ rit 3 Weer ,eru9 's- vooral niet na een33b op diens Harley.
ts_l (""+TT) Journaal.K>F_f Ja' "atuurlijk extra. Natuurfilm-
« a!ne- Afl-: Cheetah's en panters. Van

I 9rote Afrikaanse katten zijn de"nter en de jachtluipaard de meest
soorten. Al sinds men-

j*nheugenis hebben koningen en
'!9ers zich met hun vachten getooids teken van waardigheid en kracht.

r£ nu 's de Pels van deze dieren,
__**& verboden, nog steeds eens'jaewiid artjke) in de mode

.Jjo_ Hier en nu" Actualiteitenrubriek.I (J4 (TT) Prettig geregeld. Come-
'fc _i6rie- AfL: De beuk erin- Herh-
'^3s atuurmonumenten.

,'r8 "" Leuven in notenbeeld. Mu-_laal Portret van het Belgische Lem-jj^nsmstituut.'J 3 Jessica Fletcher (Murder she, , °'e). Amerikaanse misdaadserie.
o=ssica maakt het boek af van dedi(fr' eden scnriJver Daniel Hannigan,__een moord van 16 jaar geledenOnderzocht.

"" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie met om:
14.30 Fysica: Afl. 8: Magnetisme.
15.00-15.30 Fysica: Afl. 9: Het mag-

netisch veld.
17.30 Puff en Strawberry (Puff and

Strawberry). Am. tekenfilmserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 138.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 426.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours), serie.
19.25 Paardenkoersen, en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns Aaa. Nederlandse co-

medyserie. Afl. 88.
20.25 TVI - Denksportkampioen.
21.05 Baraka-trekking.
21.10 Vrij als een vogel (111 fly away).
22.00 Op de koop toe. Consumenten-

magazine. Vandaag: Test van soep
in blik; Diefstal van eurocheques en
creditcards en test van tennisrackets.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Christen-
Democratische Omroep. Aansl. Ba-
raka-uitslagen.

23.30-23.35 Coda. Vandaag: Weer-
kaatsingen.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 La vie quotidienne. Serie

waarin gespeelde situaties uit het da-
gelijks leven aan de werkelijkheid
worden getoetst, met als decor de
Franse stad Nancy. Afl. 4: A laposte.

19.30 Het Capitool (Capitol). Ameri-
kaanse serie. Afl. 407. Tijdens de
helikoptervlucht naar Willow Creek
wordt Sloane overvallen door nare
herinneringen.

19.53-23.30 Koningin Elisabethwed-
strijd 1992 voor zang. Rechtstreek-
se reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. Eerste halve finale
met 8 kandidaten, begeleid door het
Orkest van de Munt. Tevens een te-
rugblik op de voorrondes en de be-
kendmaking van de halve-finalisten.
Panel: Lucienne van Deyck, Erna
Spoorenberg en Aafje Heynis.

SAT1
05.30 Regionaal nieuws. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. 08.30 Verliebt in ei-
ne Hexe, comedyserie. 09.00 Nieuws.
09.05 Drops! Spelprogr. 09.30 Herz ist
Trumpf. Spelprogr. 10.00 Madchenjah-
re einer Königin. Oostenrijkse speelfilm
uit 1954. 11.55 Glücksrad. 12.40 Tip
des Tages. 12.45 Tele-Börse. Met
Nieuws. 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens, serie. 14.30 Bezaubernde Jean-
nie, comedyserie. Aansl. Nieuws.
15.05 Falcon Crest. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Teufelskreis. 16.00 MacGyver.
Serie. Afl.: Wintersport ist Mord. Aansl.
Nieuws. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel-
programma. 17.45Regionale program-
ma's. 18.15 Bingo. 18.45 Nieuws.
19.20 Glücksrad. 20.15 Dr. Kulani -Arzt auf Hawaii, serie. Afl.: Der Staat
gegen John Kulani. 21.15 El Hakim.
Duitse speelfilm uit 1957 van Rolf Thie-
le. 23.15 News & Stories. 00.00 Stunde
der Filmemacher. 00.10 Portret van de
drukker Roland Ehrhardt. 01.05 Mac-
Gyver. 02.00 Programma-overzicht.
02.10 SAT 1 text.

Radio 1 radio707 NCRV's 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). 18.00 Veronica
nieuwsradio (vervolg). 19.04 Vero-
nica Sportradio. 20.04 Klasse.
21.04 KRO's Jazz connection
22.04 Op de eerste rang 22.50
Boekenwijsheid 23.07 Met hetoog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2 02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van-
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su-
gar in the morning.

Radio 2
7.04 De havermoutshow (8.04
TROS Aktua). 9 04 TROS gouden
uren 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
for the music. 16.04 Open huis.
16.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Het leeuwendeel
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder-
land 1850 De grabbelton 19.04
Waar waren we ook al weer? 19.20
Licht op jongerenkoren. 19.38 He-
melsbreed. 20 04 Van U wil ik zin-
gen. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio1.

Radio 3
7.04 Wakker. 8.04 Popsjop. 10.04
Dolce vita. 12.04 Eeh 13.04 Pop-
parazzi. 15 04 Paperclip 17 04
Basta 18 04 De avondspits. 19.04
Forza. 20.04 Filter. 22.04 Rock Ci-
ty. 23.04-24.00 Liefdeslijn

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8 00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10 00 KRO-Klassiek. I. Muz voor
cello en piano. 11. Kamerorkest
Stuttgart met fagot. 12.00 In ant-
woord op uw.schrijven 13.00 Nws.
1304 KRO-Klassiek. Festival van
Montpeliier. I. Pianomuz. 11. Turan-
dot, Chinese fabel an Busoni. Koor
en ork van de Opera van Lyon o.
I.v. Kent Nagano met sol. 16 00 Zin
in muziek. 17.00 Witold Lutoslaws-
ki. 18.00Nws. 18.04 De klassieken
1: Joseph Haydn 19.05 De klas-
sieken 2: Klemperer dirigeert Wag-
ner. 19 25 Het Ensemble Tafelmu-
sik speelt Italiaanse barokmuziek.
20.00 Nws 20.02 De VARA mati-
nee: Rotterdams Philharmonisch
Orkest met koor en hobo. (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. 9.25 Waterstanden 930
Grensgevallen 10 00 Faktor 5.
12.00Nws 12 05 Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10Faktor
5 met om 14 30 Gesproken p" .ret;
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. 1820 Uitzen-
ding van de PvdA. 18.30Overzicht.
18.40 De kerk van Jezus Christus
van de Heiligen der laatste dagen

18.55 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en Berbers 20 15 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Chi-
nees. IOS: 20.30 Achtergrondre-
portages, met om 20.30 Turks.
20.50 Arabisch. 21.10 Nederlands.
21.30-22 20 Scoop.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Journ. 13.35
Stradivarius. Tv-film van Yannick An-
drei. 15.05 Télétourisme. 15.40 Autovi-
sion. 16.05 Gourmandises. 16.20 Clips
a la Une. 16.45 Nouba nouba. 17.35
Supercopter (Airwolf), misdaadserie.
18.25 Mariés, deux enfants. 19.00 Ce
soir. 19.30 Journ. 20.05 La nuit des
palmes. 3 speelfilms (bekroond met de
Gouden Palm). Met om: 20.05 Mash.
Am. speelfilm uit 1970 van Robert Alt-
man. 22.05 Laatste nws. 22.25 Bourse.
22.30 La nuit des palmes, vervolg met
om: 22.30 All that jazz Am. musical uit
1980 van Bob Fosse. 00.35-03.25 La
dolce vita, Frans- Ital. speelfilm uit 1960
van Federico Fellini.

België/Télé 21
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.10
Ciao amici: cursus Italiaans. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Victor English
method, cursus Engels. 19.00 Radio
21: popmuziek voor jongeren. 19.30
Journ 20.00 Koningin Elisabeth Con-
cours. Zangwedstrijd (gelijktijdig op
RTBF 3 radio). 23.00 Weer/beursber.
23.05-24.00 Ce soir: actualiteiten.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Westminster.
09.30 Canvas. Serie over schilderen
en schilders. 09.50 (ZW) A week to re-
member. 10.00 Great experiments.
10.25 Schooltv. 14.20 Fingermouse.
14.35 Dilly the dinosaur. 14.40
Schooltv. 15.00Nws. 15.15 Reg. progr.
15.45 J.M. Barrie lived here. 16.00
Nws. Aansl. Praise be! 16.40 (ZW) A
week to remember. 16.50 Nws. 17.00
One World art. 17.20 Autosport. 17.55
The travel show travellen 18.00 One in
four. 18.30 Filmrubriek. Vandaag aan-
dacht voor Europa Europa. 19.00
(ZW+TT) The Addams Family. 19.25
DEF II: Dance energy house party.
20.00 DEF II: Yearbook. 20.25 Tex
Avery. 20.40 Open space. 21.10 Hori-
zon. 22.00 Little girl lost. Am. speelfilm.
23.30 Newsnight. 00.15 The late show.
00.55 Weerbericht. 01.00-01.30 Open
universiteit.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws.
13.30 La bonne aventure. 14.00 Mar-
che du siècle. 15.45 Science cartoon.
16.00 Nieuws. 16.15L'heure de vérité:
Jacques Delors. 17.10 Bonjour bon ap-
petit. 17.40 Methode Victor. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nws. 18.55 Weerbericht. 19.00 Carré
vert. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Ga-
la de cloture du festival de Cannes.
Live-reportage. 21.00 Nws en Eur.
weerbericht. 21.30 Tous a la Une.
Amusement. 23.00 Nws. 23.20-01.20
Ciel mon mardi. Amusementsprogr.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00
Nieuwsflits. 18.05 Vuoi vincere? 18.20
Blue jeans. 18.50 Cannes cinema.
19.40 II naso di Cleopatra. 19.50Weer-
bericht. 20.00 Nieuws. 20.40 La piovra.
Serie. 22.45 TG 1 linea notte. 23.00
Emporion. 23.15 II supplemento. 00.00
Laatste nieuws en weerbericht. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 Appunta-
mento al cinema. 00.50 Mezzanotte e
dintorni. Aansl. Speelfilm.

BBC 1
07.00 Teletekst. 08.00 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Bu-
nyip. 11.35 Dear John: USA. 12.00
Nws. 12.05 Lifestyle- en fitness. 12.30
Antiques roadshow gems. 12.55 The
Travel show traveller. 13.00 Nws.
13.05 Hot chefs. 13.15 Pebble Mill.
13.55 Reg. nws. 14.00 Nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Natuurfilm over de
terugkeer van de kluut in Gr.-Brittannië.
15.15Knots Landing. 16.00 Major dad.
16.25 Bazaar. 16.50 Bodger and Bad-
ger. 17.05 Gravedale High. 17.30 Pa-
tric 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. Matt Dickin-
son maakt een voetreis dwars door de
Namib-woestijn. 21.00 Television's
greatest hits. 21.30 Side by side. 22.00
Nws. 22.30 Panorama. Vandaag: over
John Majors voorstel voor nieuwe bur-
gerrechten. 23.10 Cagney and Lacey.
00.00 The Victorian kitchen garden.
00.30 When in Spain. Reisreportage.
00.55-01.00 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. Int.
wedstrijden. 09.30 Golfcursus door
Jack Niclaus. 10.30 Powersports int.
11.30 Eurobics. 12.00 Atletiek. E.K.
13.00 NBA action. 13.30 Truckracing.
14.00 Go. Auto-/motorsportmag. 15.00
Eurobics. 15.30 Am. football. 17.30
World sports special. 18.00,Basketbal.
19.30 NHL action. 20.30 Autosport.
W.K. rally. 21.30 Am. football. Vanuit
Frankfurt. 23.00 Futbol Espanol. Hoog-
tepunten. 23.30 Golf. PGA Eur. tour.
00.30-01.30 Rugby. Franse kamp.

Eurosport
09.00 Tennis. ATP Jpern. vanuit Rome.
11.00 Int. motorsport. 12.00 Tennis.
14.00 Tennis. 16.00 Boksen. 17.00
Autosport. Grand Prix. 19.00 Tennis.
ATP team world cup. 21.30 Eur. nws.
22.00 Eurogoals. 23.00 Tennis.
00.30-01.00 Eur. nws.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 US Top 20 video count-
down. 20.00 The spotlight. 21.00 Pri-
me. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45, 3 From 1. 00.00 Rock
block. 02.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten 8.30
Limburg op maandag 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag.
12.00 Limburg Aktueel 1300
Overname Radio 1 actualiteiten
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00. 7 30 nieuws)
800 Nieuws. 8 10 De Dapper-
straat: gemengd amusementspro-
gramma met een overwicht op
goede muziek. 10.00 Nieuws.
10.03 Kwistig 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. 2200 Nieuws 2205 Twee-
strijd. Programma rond oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business weekly.
07.30 Eur. reports 08.00 ITN world
news. 08.30 Super events. 08.35 The
mix. 09.00 Channel E. 09.30 Super
shop. 10.30 The mix, om 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Video
travel guides. 13.00 Wild America.
13.30 The mix. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. Westernserie. 18.30
I spy. Detectiveserie. 19.30 Inside edi-
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Survival.
21.30 France actualités. 22.00 Nieuws.
22.30 Supersports news 22.35 Europe
reports. 22.45 US market wrap. 23.00
(ZW) The Jack London story (Jack
London). Am. speelfilm uit 1943 van
Alfred Santell. 00.45 Music news.
00.55 Blue night. 01.25 Super shop.
01.55 The mix all night.

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel
Glückstreffer' (6.15 Wort in den
Tag; 645 Hörergrusslottene; 7.15
Veranstaltungstips; 830 Presse-
schau). 9.10 Gut aufgelegt Tips
und Themen am Vormittag. 12 05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell). 13.00 Presseschau 13 05
Musikbox 16.05 Popcorn 1805
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage)
18.35-20 05 Fnschauf.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
07 03 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen 10.03 Koffie-
knngen, Jan de Hoop 12.03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs 14 03 Oorwarmers, Ron Bis-
schop. 17 03 Vrijheid-Bli|heid, Jan
van de Putte 19 00 Seven o'clock
rock 22 00 RTL Megahits 01 00
RTL Nightshift.

WDR4
04.05 Radiowecker 6.00 Nach-
richten. 6 05 Morgenmelodie (8 00
Nachrichten). 9 05 Der Musikpavil-
jon (1000 Nachrichten) 1200
Nachrichten. 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (13 00 Mit-
menschen) 14.00 Nachrichten.
14.05 Sachwort Wirtschatt 1407
Auf der Promenade 15.00 Cafè-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie
17 00 Der Tag urn Fünf 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 2000 Nachrichten
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21 05 Musik zum traurnen
22.30-04.05 ARD.-Nachtexpress
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DOOR SANTE BRUN Een oldtimer is
geen old timer

Onverhoeds staat hij
naast me, een jongeman
met een Brabantse tong-
val die wantrouwend
vraagt 'of ik kentekens
noteer. Ik haast me dat
te ontkennen, zou er dan
aanleiding zijn hier ken-
tekens te noteren? Nou,
je zou kunnen kijken ol
ze allemaal wel inge-
schreven staan, oppert
hij. Hij zelf staat hier met
zeven wagens, maar de
handel was zaterdag al
slecht en zondag ook.
Zijn wagens 'staan een
beetje verspreid', zodat
ik aanneem dat hij geen
prijs stelt op verder on-
derzoek.

We zijn op de Oldtimerbeurs
voor Zuid-Nederland, in de hoek
van de Rodahal waar enig wan-
trouwen op zyn plaats is, wanl
we staan voor een enorme don-
kerblauwe Volvo die ooit in de
DDR rondreed; door de huidige
eigenaar, die de kolos aanbiedt
voor 38 mille, wordt nogal ophel
gemaakt van apparatuur die er
niet meer in zit, afluisterappara-
tuur. Ik denk heel even: daar
hadden die hoge pieten daar
toch hun mensen voor, en reali-
seer me dan dat ik blykbaar
voetstoots geloofwat op de voor-
ruit staat, namelijk dat deze auto
van Honecker is geweest.

Een old timer is volgens het
woordenboek van Amerikaans
stang: een krasse oude baas. Van
dat type zyn er niet veel te zien
op de beurs, eerlijk gezegd. Van-
daar dat er geen bezwaar wordt
gemaakt tegen de foto's die er te
_oop zijn van zeer moderne
iuto's, met er in en er op niet mis
£ verstane dames van zeer re-
:ente bouwjaren.

By de auto's gaat het meer om

jaren vijftignostalgie. En zelfs
nog van daarna, want de meeste
cabriolets die worden aangebo-
den stammen uit de jaren zestig
en zeventig. Tegen schappelijke
tarieven, dat moet gezegd.

Ik wil natuurlijk niet dwarslig-
gen, maar ik heb toch een beetje
medelijden met de Amerikaanse
bakken die de opvallende hoofd-
moot van de beurs (ze zijn na-
tuurlijk niet te koop) uitmaken

's anderendaags 1

Ik sta voor een witte Oldsmobile
die toch eigenlijk waardig had
moeten staan roesten als kippen-
hok op een slaperige boerderij in
Ohio (waar de boeren zelf nog
echte old timers zyn). Maar hy
heeft een roemloos einde gevon-
den als opgedirkte bruidsauto in
Brunssum. Hij ruikt van binnen
verscnriKKeujK zoei naar nya-
cinthen. (Ze trouwen in een oude

auto, waarna ze spoorslags naar
de Honeymoonquiz vertrekken
waar ze geen genoegen nemen
met een andere hoofdprijs dan
een gloednieuwe middenklasse
Japanner, zoiets).

In de stands is het een en al rust.
Vrijwel niemand koopt een zeld-
zame buitenspiegel, een folder
van Chevrolet uit de jaren vijftig,

een idem Dinky Toy, intrigeren-
de gereedschappen voor het ver-
richten van geheime werkzaam-
heden, speldjes, een foto van de
dealer van niet meer bestaand
automerk uit de jaren twintig, of
de toch wel tot tranens toe roe-
rende Kreidler Florett. Zelfs het
klassieke gereedschap voor de
autorestaurateur, schuurpapier
op dikke rollen, verkrijgbaar
voor een krats, vindt weinig af-
trek. Oma, die op de spullen let,
heeft een zwarte wollen trui al
bijna klaar. Ooit wordt het weer
winter.

Achter een tafel met auto-onder-
delen doen de standhoudster en
de standhouder wat onder deze
omstandigheden het vrucht-
baarst is: ze verdiepen zich op
een bepaalde wijze in elkaar. Ze
zijn ook maar net twintig, ook
nauwelijks old timers, dus.

Ik zelf blyf even als aan de grond
genageld staan bij een vuurrode
Ford Thunderbird Convertible
uit de jaren zestig, en ineens
weet ik het weer: dat was de tijd
dat je verschrikkelijk scherp zag
hoe volstrekt onbereikbaar zon
wagenvoor je was, en tegelijker-
tijd hoe volstrekt onontbeerlijk
bij het imponeren van bepaalde
dames die je toen op het oog
had.

Een grijsblauwe Mercedes,
bouwjaar ongeveer 1968, is ver-
kocht, een verstandige koop lijkt
me, en de Mercedes 200 B daar-
naast, uit 1975 hoeft maar 12.500
gulden op te brengen maar is
nog te hebben. Net als de BMW
uit 1974, gerestaureerd in de ori-
ginele kleur zypressengrün. Ori-
gineel is in ieder geval niet de
kleur van de klassieke burger-
manswagen uit de jaren vijftig
die er naast staat, een Opel Re-
kord. Hij is metallic kobaltblauw
en daardoor helaas niet veel
meer dan een kermisbotsauto.

Volgende week het Motorisch
Grenslandtreffen in Konings-
bosch.

Buiten heeft een vervaarlijke
motorclub zich neergevleid op
de zonovergoten maar ietwat
frisse parkeerplaats van de Ro-
dahal.

Mijn eigen auto zie ik ineens met
andere ogen: al bijna een oldti-
mer.

" Zo kon het ook nog: een
Amerikaanse bak die een
'hardtop' had die elektrisch
in de kofferbak, zeg maar
rustig 'achteronder', kon
worden gehesen. En dan
was hij ook nog 'speciaal
voor de jeugd...

Foto: KLAUSTUMMERS

mens

Nog grote vraag naar
luxe stadsappartement

DOOR BART VAN OORTMERSSEN

Een jaar of tien geleden legde een beetje yup zonder met
de ogen te knipperen vijf ton neer voor een leuk apparte-
ment aan de Amsterdamse grachten. Nu alle voormalige
pakhuizen wel zon beetje tot woonruimte zijn getransfor-
meerd, stagneert deze markt. In Utrecht gaan projectont-
wikkelaars, inspelend op de hang naar de dynamiek van
de stad, vrolijk door met het bouwen van bijvoorkeur luxe
stadsappartementen, in prijs variërend van anderhalve ton
tot het drie- of viervoudige. De meeste zijn in een omme-
zien verkocht.
"Je auto raak je nergens kwijt, je
autoradio des te gemakkelijker.
Voor het groeiend aantal een- en
tweepersoons huishoudens
weegt het genot van bioscoop en
kroeg op loopafstand kennelijk
op tegen het nachtelijkerumoer
en een incidenteel plasje, in de
brievenbus. Liever driehoog in
het centrum dan ergens buiten
onder een rieten kap.

Het feit dat er maanden na de in-
troductie nog steeds apparte-
menten te koop zijn op het ter-
rein van het voormalige acade-
misch ziekenhuis in Utrecht
doet vermoeden dat de grote
trek naar het hart van de stad
wel eens over zn hoogtepunt
heen zou kunnen zijn. Niets is
minderwaar, verzekert makelaar
Van Loenen. „Van de 350 appar-
tementen die tot dusver in de
verkoop zyn gegaan, zijn er ge-
loof ik nog 18 te koop. En die
raken we de komende maanden
ook wel kwijt. Dat is toch geen
slecht resultaat."

Dat de vraag naar bij voorkeur
betaalbare woonruimte in het
centrum nog steeds vele malen
groter is dan het aanbod, bea-
men collega's van Van Loenen
volmondig. Dat de ontwikke-
laars kiezen voor appartementen
in plaats van woningen heeft
vooral te maken met de hoge
grondprijzen, die. verticale bouw
aantrekkelijk maken. En dat die
appartementen vervolgens niet
vanzelf over de toonbank vlie-
gen, is weer een kwestie van
marketing, meent makelaar Ver-
hoef van Waltmann & Co. „Er
zyn grenzen aan de prijs die je
kunt vragen. Ga jete hoog zitten,
dan blijft een pand onverkocht.
Utrecht is toch essentieel anders
dan Amsterdam en Den Haag,
daar kun je rustig peperdure ap-
partementen aanbieden. Daar-
buiten niet."

Toch is de luxe in de andere gro-
te steden ook maar betrekkelijk,
verzekeren lokale collega's van
Verhoef. Het Haagse makelaars-
kantoor Korporaal kent meer

mensen die terug willen van het
buitenleven naar de stad dan an-
dersom. Maar zie ze maar eens te
bedienen in een binnenstad,
waar vrijwel geen aanbod is aan
woonruimte. Ook in de hoofd-
stad is dekoek vrijwel op, al ziet
makelaar Brockhoff in het
steeds auto-onvriendelijker ge-
meentebeleid een helpendehand
van burgemeester Van Thijn
voor ontwikkelaars met visie.
Het merendeelvan de particulie-
ren lijktzich gemakkelijker over
de parkeerproblemen te kunnen
heenzetten, zo leert de ervaring.
„De een wil per se deauto bij de
hand hebben, de ander vindt het
belangrijker dat hij zo de kroeg
kan inrollen," schetst Brockhoff
de globale tweedeling. Goede
parkeermogelijkheden vormen
zeker een pré voor de potentiële
koper, maar het omgekeerde is
nergens nog bewezen.

In Amsterdam vormen de wat
oudere woningen in de vooroor-
logse wijken sinds kort een dui-
delijke groeimarkt. „Die verko-
pen momenteel werkelijk goed.
Daar zie je ook een flinke prijs-
stijging."

Naast de locatievormt het object
zelf uiteraard het belangrijkste
verkoopargument. „Kopers zijn
meer dan vroeger op zoek naar
kwalitatief goede bouw," weet
makelaar Muus. „Zelf klussen
met een paar vrienden is er niet
meer bij. Mensen willen ook
meer luxe. De granieten keuken
is uit, zal ik maar zeggen."

Een luxe badkamer en dito keu-
ken, een grote, lichte woonka-
mer en een extra kamer op de
parterre zijn details die het te-
genwoordig goed doen. Echt
nieuwe woonwensen hebben
zich de afgelopen jaren niet aan-
gediend. Verhoef: „Voorzover ze
er al zijn, ontstaan trends in de
huizenmarkt heel geleidelijk.
Het zijn geen auto's of fietsen,
die je in alle mogelijke uitvoerin-
gen kunt krygen. In de huizen-
markt ben je volledig afhanke-
lijk van het aanbod."

" Gerenoveer-
de panden aan
de Oudegracht
in Utrecht zijn
voorbeelden
van peperdure
onderkomens
die goed verko-
pen.
Foto:
JAAP DE BOER

Reclame goochelt
met appels en peren

Kabouters en auto's, een tepel en
chocolade, een aids-patiënt en
truien. Het zyn appels en peren,
die door sommige reclamemakers
worden vermengd tot een smeuï-
ge vla, waarmee ze de consument
hopen te verleiden. Het is nieuw,
het is excentriek, het is opvallend'
en het is controversieel, kortom:
het is anders en dus succesvol,
want het krygt veel aandacht.

Mazda, Droste en Benneten heb-
ben met hun campagnes veel
emoties losgemaakt, maar dan
wel andere emoties dan de gezel-
ligheidvan de Blue Band-reclame
of de rechttoe-rechtaan-aanpak
van het gros der wasmiddelen.
Over deze 'andere' emoties moest
het congres gaan, dat studenten,
van de Hogeschool Utrecht afde-
ling communicatie organiseerden.

Zoals bij veel congressen ging het
echter ook dit keer maar mond-
jesmaat over het onderwerp zelf.
De heren, by voorbeeld, die ver-

antwoordelyk zyn voor het recla-
mebeleid van respectievelijk
Mazda en Droste kregen uitge-
breid de kans om hun bedryfs-
strategie uit de doeken te dóen,
zonder dat ze werkelyk in gingen
op de 'andere emotie' in hun re-
clame-uitingen. Het werd vooral
duidelijk dat beide bedryven hun
imago drastisch wilden verande-
ren en daarvoor de reclamema-
kers nagenoeg carte blanche
hadden gegeven, bang als ze wa-
ren niet in de pas te lopen met de
nieuwste ontwikkelingen. Dat
hun produkt daarmee naar de
achtergrond werd geschoven na-
men ze voor lief.
Wetenschapper Carl Rohde van

de Rijksuniversiteit Utrecht sig-
naleerde een drietal tendenzen:
een groeiend gevoel van onbeha-
gen en onveiligheid binnen de
huidige samenleving (de zorg om
het milieu, de dreiging van aids
en het uit elkaar vallen van gezin-
nen door middel van echtschei-
dingen), een veranderende indivi-
dualiteit (niet meer het uiterlijk
vertoon maar de innerlyke eigen-
heid) en de eenwordingvan Euro-
pa, waardoor mensen zich sterker
gaan richten op dat wat dicht bij
huis ligt, om zo hun identiteit te
bewaren binnen het steeds groter
wordende geheel.

Rohde toonde by zyn uiteenzet-

ting een aantal voorbeelden die
aangaven dat de reclamemakers
inderdaad inspringen op de gesig-
naleerde tendenzen in de maat-
schappij. Dommelsch byvoor-
beeld, door zyn produkten naast
beroemde monumenten zoals de
toren van Pisa en de Chinese
Muur te zetten (het 'thuis best'
principe), de Benneten-reclame
die, al dan niet geslaagd, inhaakt
op de dreiging van aids, en een
advertentie van de Zweedse
spoorwegen, die de nadruk legt
op het weerzien van familieleden
(en daarmee wyst op het belang
van een familieband).

Deze en meer voorbeelden toon-
denaan, dat er wel degelijk adver-
tenties zyn die een 'andere' emo-
tie willen aanspreken. Die naast
het produkt ook een mentaliteit
willen verkopen en daarvoor ge-
bruik maken van parallellen, die
niet altijd direct het produkt zelf
in beeld brengen.

Mannen mogen
zich vrouw
voelen in

kledingboetiel
DOOR DESIREE VAN DER JAG

Als vrouw zien travestieten _
zelf graag mooi, perfect en i
cieus. Dat bereiken ze metl
goede make-up, de juiste p_
en gelakte nagels. Veel glittej
glamour dus. Maar de ma^
waarop hun vrouwelijke
eruit ziet komt meestal tot
nietovereen met het beeld da:
van hun ideale vrouw hebbei1
Om de juiste kleding te vin*
die bij dat ideaalbeeld past, s*
pen de meeste travestieten "zomaar een willekeurige m<>
zaak in om daar op hun gen
vrouwenkleding te gaan passl
Dat kan wel in de kleding's'
tiek van de Stichting Reborfl
Capelle aan den IJssel.

De stichting komt op voor >
seksuele minderheden. V-H
men in rust en zonder gene k 1
nen mannen hier vrouwen!1
ding passen. En dan krijgen
van de vrijwilligers die er *'ken ook nog adviezen o
make-up en de juistekleding-
Capelse winkel is één van
weinige plekken waar traves'
ten terecht kunnen.
De Stichting is gevestigd in e
woonhuis in de wijk Scho'
vaar. Vorig jaar is de woonkafl
omgebouwd, tot soos en daal
nu ook de kledingboetiek geV
tigd, compleet met paskamers
Op de inloopmiddag op
woensdag zit er een Limbufl
aan de bar. Drie uur heeft
moeten reizen voor zijn eet
bezoek. Na een lange zoekt-*
hoopt hij hier eindelijk te vind
wat hij zocht. Drie maanden I
leden hoorde hij voor het e«
yah de stichting, toen hij h'
toevallig een advertentie in
krant zag staan.

„Mijn afkomst maakt het ook'
tra moeilijk. In Limburg wo
er niet over travestie gepraat
je mag er zeker niet ppenl
voor uitkomen," vertelt hij.
Tegenover familie en vrienden
travestie voor de hetero-H1
meestal een onbespreekbaar <
derwerp. Veel vrouwen accep
ren het niet dat hun man z1
soms wil kleden als een vrof
„Voor die vrouwen valt het m'
beeld weg en er ontstaat e
vorm van concurrentie tussen
partners," vertelt vrijwillige
Suzan Breddels. „Travestiet
leiden daardoor een heel gei'
leerd leven. Ook hebben ze e
enorm schuldgevoel. Een gr'
deel van ons vrijwilligërsW*
bestaat daarom uit luisterwerfc

Ander lijf
De creatie van zichzelf als
perfecte vrouw kunnen traV
tieten met dekleding uit de b>
tiek verder uitbouwen. De me
te kleren zyn trouwens twee'
hands. „Het gaat meestal 'sjiekekleren en diezijn nieu^
prijzig. Bovendien hebben
het hier over extra kleding o
dat de mannen naast hun ge^
ne kleren ook nog de vrouW
kleding moeten kopen", vert
Baden.
Tussen de informatiefolders 1
gen ook deOtto en deWehkart
Bestellen bij postorderbedrijy
is immers ook een oplossi'
Maar ook bij deze vorm van w
kelen komen de tips goed
pas. „Sommige artikelen uit'
gidsen staan absoluut niet. Ms
nen hebbennu eenmaal een h<
ander lijf." Reborn verkop
bijna alles op kledinggebi*
Van lingerie tot avondkledi*
Alleen geen schoenen.
Het kopen van vrouwenkledi
in de 'normale' winkels is °steeds een grote stap. Vaak
den de mannen gewoon de V}
kei uitgekeken. De stichti
heeft inmiddels wel een lijst to
travestietvriendelijke winkels-
De meeste mannen tonen na.
metamorfose de vrouweli)1
kant van hun karakter. „De ma
nen laten hun gevoelige ka
zien. Vaak zijn ze als vrouw y.e
aardiger. Slechts een enkel!'
verandert in een takkewijf, i*l*
dat is echt een uitzondering
vertelt vrijwilligster Nellie **den.

Travestieten willen volgens
vrijwilligsters vooral door vro
wen worden beoordeeld. <>*nemen eerder van een vrouw e*
compliment aan dan van f"
man. Vrouwen zijn vaak ook e*
lijkeren zullen eerder zeggen d

iets absoluut niet staat," zegt >'
zan Breddels.

Maar over straat lopen in n^creatie blijkt voor veel mann
toch een te grote stap te w
Sommigen storen zich niet a
de mening van anderen, ol*
het overgrote deel past toch :
„Onlangs is een man drieke&
elkaar geslagen. Dan word je*angstig om verkleed als vr°

teover straat te gaan. Travestie 1

zijn nu eenmaal een makke»?
doelwit. Zodra een travestiet zjj
mond opendoet is het duide
dat hij geen vrouw is. Ik ~
bang dat het nog wel hond
jaar duurt voor travestie
geaccepteerd. Toch willen f 1nen heel graag dat de buiten
reld hen ook als vrouw ziet, w
uiteindelijk breekt het _el]fLd
leven hen toch op," vertelt E>r
dels.
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Veel geld
%^/'Joet je eerst verliezen om
11 r te won*en. We hebben

" r vee^ werk te doen om de
*«lt 'n te vullen. Ik heb van de

ïaln1 een paar keer gedacht[ de toekomst van het Neder-

landse volleybal zijn als we het hier
niet halen. Laten we nu gewoon
verder gaan het volleybal hier
mooier te maken." De wondercoach
mag beginnen by zyn eigen team.
Oranje begon enorm gespannen aan
de finaleklus in weer eens een nieu-
we opstelling: Zwerver, Van der
Meulen, Van der Horst, Benne,
Held en Blangé. Met name de laat-
ste had vrijdag zijn basisplaats ver-
diend door sterk te eindigen tegen
Bulgarije. Blangé is met Posthuma
en Zoodsma echter een van de spe-
lers die in Italië volleyballen en die
overstap om in Zuid-Europa veel
geld te gaan verdienen, lykt hen tot
op de dagvan vandaag nog niet he-
lemaal vergeven.
Resultaat is in ieder geval, dat deze
drie zich ogenschijnlijk sterker die-
nen te bewijzen dan de anderen.
Ondanks hun Italiaanse ervaring,
die hen de broodnodige mentale
hardheid heeft opgeleverd en die
voor het team in dit stadium goud
waard is. Blangé is exact dertig cen-
timeter langer dan Avital Selinger,
een verschil dat in de blokkering
onoverbrugbaar is. De 'Italiaan' is
derhalve simpelweg onmisbaar, een
conclusie die coach Arie Selinger
eerder in de week niet leek te willen
trekken. Blangé bewees zich giste-
ren op allen fronten.

Het Nederlands team lijkt de weg
naar volwassenheid met behoorlij-
ke groeistuipen af te leggen. Met

name dezelfde Blangé liet zich na-
drukkelijk gelden binnen het team.
Hy liet zijn coach vrijdag op niet
mis te verstane wijze horen dat hij
het met zijn positie nieteens was en
ook collega Held kreeg een verbale
uitbrander, die in het verleden on-
mogelijk was geweest. „Ik heb die
confrontaties met opzet opgezocht,"
verklaarde hij na de finale. „De
mentale weerbaarheid moet groter
worden. Vroeger werden we als kin-
deren behandeld, mochten we onze
monden niet eens opendoen. Het
maakt mij allemaal niet uit met wie
ik speel of waar. Ik heb leren om-
gaan met idiote toestanden in Italië,
met enorme spanningen. We heb-
ben nu gewonnen met slechtvolley-
bal, het wordt nu tyd om volwassen
te worden."
In het kader van die ontwikkeling
zijn de Italo-internationals broodno-
dig. De vierde, de Limburger Rob
Grabert, heeft nog geen uitnodiging
gekregen. Het zou werkelijk te gek
voor woorden zijn als dat niet als-
nog zou gebeuren. Grabert staat te
boek als een van de beste passers
van de wereld. En juist op dat on-
derdeel ging Nederland regelmatig
op een haast genante wyze onder-
uit. Met name Edwin Benne zou
van die taak verlost moeten wor-
den, een supervedette als Ron
Zwerver kan de taakcombinatie
pass/aanval wel aan, Benne duide-
lijk niet.
Selinger heeft nog bergen werk te

verzetten. Het is nog zon twee
maanden voordat de Spelen begin-
nen. Alle beschikbare krachten
moeten in stelling worden gebracht.
Oranje begon overmoedig aan het
pre-olympisch toernooi, kreeg hal-
verwege de week een enorme terug-
slag en vocht zich uiteindelijk naar
toernooiwinst. De vreugde van gis-
teren kan een fraai vervolg krijgen
als nu ook de laatste stap naar vol-

wassenheid gezet kan worden. En
daarvoor is naast veel spelen ook de
moed nodig om over oud zeer heen
te stappen.

Zie verder pagina 1 7

" Oranje volbrengt eerste
deelolympische missie

sport
Kwalificatie mannenteam voor Olympische Spelen in zinderend Ahoy

Volleyballers op weg
naar volwassenheid
DOOR BERT GROOTHAND

J^ERDAM - Een pande-
een gekkenhuis. De

hog gemakkelijke over-
ijling van het Nederlands

g.l, '^volleybalteam op Po-
_J, U5-U, 15-12, 15-6) brachtesf voiksvreugde los in de
<*i-_r.-amse Ah°y die n°g

!o*n Nederlands te noe-
ao:? *as. Oranje kwalifïceer-
ar [ ICu door het winnen van

a k
°*ymp*scn toernooi via

'^ih erdeur voor de Spelen. j arcelona. Een prima pres-
>ri^. maar het is de vraag of al;rsL^housiasme gisteren wel
°c' 's r? a^ gerechtvaardigd
id' r daarvoor werd de afgelo-
lJ_ Bh eek regelmatig tè slecht
hf_i d' Het resultaat was
i' ta. en net allerbelangrijkste,
Z de twijfel blijft. Naar de

zong het uitzinni-
hon - k 'We are the cham"

t *e-o) e 'cnamPi°ns' van het
jij v ymPisclle toernooi wel

Voor de titel tij-
n'oet

de Olympische Spelen
n*Jrt\ n°S een lange weg afge-
<>P le worden.
■ie' de ">-*_)_ r moeizame vyf-setter af-
an ïrj j? vrijdag tegen Bulgarije,. ' *ij en gisteren vrij eenvoudig
'<j tro j^?zet- En iedereen die direct
;. fWe was by net team dat nal"
t«i 'est^e. de week de zes jaren van
s'rij neririS bijna in de gootzag ver-
# <JM?n' werd gek van vreugde.
i> \ ) maakte eenronde-
'f|r^kt n^ zyn verstana kwijt
1 >t> } Was en werd direct na af-

eiio,?e .onderste steen van een
ra^J7 ePiramide van buiten zinnen
(iq * e spelers. Bij de prijsuitrei-, «ier Prongen de twaalf hoofdrol-

t' Êef a's man het erepodium

_
Po/1 Vermoedelijk zeer gemeen-

<■" hei. te laten zien dat detwaalf
\e *r ut team vormen en dat alle
<t *led de af_elopen jaren tot het
j&k hn benoort.
i « ve^ndscoach Selinger deed na

' s § UlSstellen van een plaats op,s en als vanouds alsof zyn
J ltie °'°edde. „Door deze kwalifi-

k 'ltd j aken we een goede kans op
!f bil arcelona," stelde hy zon-

r fWb n of blozen- ..Door het

' Van net toernooi is het team
\ . aai*der geworden. Dit was
ÜHte ede test" Zoals altÜd «e"'''i hg? Selinger alles en iedereen
i oys o .ilige einddoel te bereiken.
!Js af bet bijna noodlottige ver-
°len Be^°Pen woensdag tegen de
*t (j. aangewend zal worden om
!^Vc_ccl op te krikken- Selinger
■'W alf 10^.o°g van huis uit en gooit
*tj> e ' EÜn talenten in de strijd om
feh „,e te bereiken dat hem voorstaat.

# Ron Zwerver
wordt na
afloop van
degewonnen
finale bedolven
onder
ploeggenoten.

Rode kaart
Precies 76 minuten mocht Borussia
Dortmund zich zaterdag tijdens de
sensationele ontknoping kampioen
noemen. Het doelpunt van de Zwit-
serse international Chapuisat in de
tiende minuut leek van kapitale
waarde. Vier minuten voor tijd kop-
te aanvoerder Buchwald alsnog
Stuttgart langs Leverkusen en naar
de landstitel. Stuttgart speelde op
dat moment al met tien man. Sam-
mer kreeg wegens onsportief ge-
drag in de 79ste minuut de rode
kaart, de 37ste en laatste van het
seizoen.

De belangen in de drie wedstrijden
van de titelkandidaten waren le-
vensgroot. Duisburg en Rostock
konden theoretisch nog aan degra-
datie ontsnappen, Leverkusen had
nog kans op Europees voetbal. Van
de zes betrokken clubs bereikte
slechts Stuttgart het begeerde doel.
De spelers hielden aan de gelukkige
machtsgreep een premie van ruim
38.000 gulden over. Trainer Daum
verdiende liefst 165.000 gulden met
zijn eerste landstitel.
Stuttgart startte zwak en nerveus
bij Leverkusen. De voorsprong van
1-0, via een strafschop van Kree,'
was in de eerste veertig minuten
een flauwe afspiegeling van het
spelbeeld. De thuisploeg viel mas-
saal aan, Stuttgart verdedigde met
de moed der wanhoop. Spits Thorn
kreeg na de openingstreffer drie uit-
stekende kansen op een verdubbe-
ling van de marge. De voormalige
Oostduitse international werd ach-
tereenvolgens met moeite door
Schafer, Immel en Buchwald ge-
stuit.
Twee minutenvoor de rust kwamen
de bezoekers onverwacht en onver-'
diend op gelijke hoogte. Walter be-
nutte een omstreden strafschop,
nadat Wörns bij de rand van het zes-
tienmeter-gebied Kögl had neerge-
legd. Voor de spits van Stuttgart
was het zijn 22ste treffer. Met dat
aantal werd hij topscorer van de
Bundesliga.

In de tweede helft won het spel van
de Zuidduitsers aankracht en over-
tuiging. De 10.000 meegereisde sup-
porters in het uitverkochte stadion
moesten echter lang wachten op het
bevrijdende doelpunt. Het wegzen-
den van Sammer inspireerde Stutt,
gart tot een laatste offensief. Buch-
wald maakte uiteindelijk uit een
voorzet van Kögl de weg vrij naar-
de titel. Tien minuten laterkreeg de'
karaktervolle international de kam-
pioensschaal uitgereikt.
Het favoriete Eintracht Frankfurt
kon bij Hansa Rostock geen mo-
ment de kampioensaspiraties waar-
maken. Dowe bezorgde in de 65ste.
minuut de omvangrijke aanhang
van Eintracht de eerste domper. De
gelijkmaker van Kruse drie minu-
ten later bracht opnieuw de span-
ning in de wedstrijd en de competi-
tie terug. De benodigde overwin-
ning bleef echter uit. Met een
doelpunt in de laatste minuut deel-
de Böger de genadeklap uit.

VfB Stuttgart
verrassend

landskampioen
HAMBURG - Vfß Stuttgart is zater-
dag op de laatste speeldag in de
Bundesliga de lachende derde ge-
worden. De ploeg van trainer Chris-
toph Daum ging verrassend met de
landstitel, de vierde in de clubhisto-
rie, aan de haal. De zwaar bevoch-
ten overwinning op Leverkusen
(2-1) kreeg een goudenrand. Eerder
was Stuttgart in 1950, 1952 en'l9B4
de sterkste ploeg van Duitsland.

Eintracht Frankfurt, koploper op
doelsaldo, verspeelde tegen afdaler
Hansa Rostock (1-2) de titelkansen.
De krappe zege van Borussia Dort-
mund, de derde kampioenskandi-
daat, op het eveneens gedegradeer-
de MSV Duisburg (1-0) bleek nutte-
loos. Stuttgart veroverde op basis
van betere doelcijfers (32 tegen 19)
een plaatsje in het toernooi om de
Europa-Cup voor landskampioe-
nen.

Borussia Dortmund, het ontgoo-
chelde Eintracht Frankfurt, de ont-
troonde titelhouder Kaiserslautern
en FC Köln strijden het volgende
seizoen om de UEFA-beker. Naast
Hansa Rostock, de laatste kam-
pioen van de DDR, en MSV Duis-
burg zakken hekkesluiter Fortuna
Düsseldorf en Stuttgarter Kickers
naar het tweede plan. Met een be-
nauwde overwinning op Borusssia
Mönchengladbach (3-2) verzekerde
Wattenscheid zich van lijfsbehoud.

Ruud Gullit in vorm
MILAAN - Ruud Gullit lijkt op tijd
in vorm voor het EK. De aanvoer-
der van Oranje demonstreerde in de
laatste thuiswedstrijd van AC Milan
dat hij geen last meer heeft van de
knie-operatie, die hij vorige maand
onderging. Gullit bekroonde zijn
rentree in de basis met een treffer,
nadat hij de hele defensievan Vero-
na had uitgespeeld.

De traditioneel lastige tegenstan-
der, die twee jaar geleden AC Milan
een landstitel door de neus boorde,

diende tijdens de feestwedstrijd
voor 80.000 toeschouwers als schiet-
schijf. Van Basten mocht in de 18e
minuut vanaf de strafschopstip uit-
halen, nadat Maldini was neerge-
haald. Het betekende de 23e treffer
van de Utrechter in dit seizoen. In
het laatste kwartier nam Carlo An-
celotti op zijn wijze afscheid van het
Milanese publiek. De invaller voor
Gullit, die de assistent wordt van
bondscoach Sacchi, scoorde twee
keer en stond na afloop centraal tij-
dens de huldigingen.

Zanoli uit ronde gezet
RICHMOND - Michel Zanoli is uit
de Tour DuPont gezet. De beer van
1 meter 98 en 91 kilo sloeg 400 me-
ter voor de finish van de negende
etappe in Richmond, Virginia de
Amerikaan Davis Phinney met de
vuist in het gezicht. Door de klap
behaalde zijn Australische ploegge-
noot Phil Anderson zijn derde ritze-
ge in de Tour.

Zanoli (23), sprintspecialist in de
Motorola-ploeg van Hennie Kuiper, |
kreeg 1300 gulden boete en moest
alle eerdere verdiensten in de Tour
inleveren. Twee dagen eerder had
hij een waarschuwing gekregen,
voor agressief gedrag. Tijdens de
zevende etappe raakte hij slaags
met een camera-man van een Ame-
rikaanse kabelstation.

Ernstig gewonde
bij aanvaring

ESSEN - Voor de Canadese roeister
Silken Laumann kwam zaterdag
een abrupt einde aan haar seizoen,
mogelijk zelfs aan haar loopbaan.
Bij een aanvaring op het Baldeney-
meer in Essen met een Duitse twee-
zonder raakte de wereldkampioene
in de skiff ernstig gewond aan haar
kuitbeen. Zij werd met een diepe
open wond naar het ziekenhuis ge-
bracht. Daar werd zij gedurende
drie uur geopereerd. Haar rechter
kuitbeen bleek gebroken. Voorts
waren aanhechtingen van haar spie-
ren afgescheurd. De artsen wilden
haar minimaal twee weken in het
ziekenhuis houden. Voor de Olym-
pische Spelen zal zij niet op tyd
hersteld zijn. Het was zondag zelfs
de vraag of zij ooit kan terugkeren ;
aan de roeitop.

Recette
verdwenen

ROME - Een geldloper is er za-
terdag met een deelvan derecet-
te van de Open Italiaanse tennis-
strijd Vandoor gegaan. De orga-
nisatie vermoedt dat het gaat om
een bedrag van 1 miljard lires,
circa 1,4 miljoen gulden. Het
heeft een klacht ingediend bij de
politie tegen de firma II Botteg-
hino. Die firma regelde de ver-
koop van toegangsbewijzen. Het
had zaterdag een employé op-
dracht gegeven de gelden onder
te brengen bij een bankinstelling
in Rome. Daar verscheen deman
nooit. Il Botteghino heeft zich
garant gesteld voor de verdwe-
nen som.

Verslagenheid bij V&L

" De heren van V&L zijn er
opnieuw niet in geslaagd de
landstitel te grijpen. Net als
vorig jaar moest de Geleen-
se ploeg de meerdere erken-
nen in E en O, dat voor een
uitzinnig eigen publiek met
22-19 het derde en beslissen-
de play-off-duel won. De
Geleense spelers, hier met
Paul Kikken, waren on-
troostbaar. Heel vaak was
V&L de laatste jaren dicht
bij de titel, maar inmiddels
dateert het laatste lands-
kampioenschap van 1986.

Foto: BERT WIERINGA
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scorebord

nacompetitie
■GROEP A
iNAC-Go Ahead Eagles 0-0

[Go Ahead Eagles 3 12 0 4 2-1
NAC 3 1113 1-1: Heracles 2 0 1111-2

Dinsdag:
SNAC-Heracles
Zaterdag:

;Heracles-Go Ahead Eagles

GROEP B
(DenBosch-Excelsior 1-1

■;BW Den Bosch 3 12 0 4 3-1
"Eindhoven 2 110 3 2-0
', Excelsior 3 0 12 11-5

'Dinsdag:
(Excelsior-Eindhoven
| Zondag:
-Eindhoven-Den Bosch

scoreverloop
"BVV. Den Bosch-Excelsior 1-1 (0-0) - 60.
Broeken 1-0, 81. Pronk 1-1. Scheidsrechter:
Van Vliet. Toeschouwers: 3350.

"NAC-Go Ahead Eagles 0-0 _ Scheidsrech-

'ter: Uilenberg. Toeschouwers: 6864. Rode
kaart: 85. Brood (NAC. 2x geel). Geel: Van
den Dungen, Persoon (NAC), Buisman,
Schehning (GA Eagles).

buitenland
DUITSLAND
StuttgarterKickers-Bochum 2-0
Watterischeid-Mönchengladbach 3-2
Duisburg-Dortmund 0-1
Karlsruhe-Bayern München 3-0
Werder Bremen-Nürnberg 1-3
Hansa Rostock-Frankfurt 2-1
Düsseldorf-HSV 1-0
Schalke-FC Kaiserslautern 2-0
Dynamo Dresden-Köln 0-0
iieverkusen-Stuttgart 1-2

Eindstand: Vfß Stuttgart 38-52 (62-32), Bo-
russia Dortmund 38-52 (66-47), Eintracht
Frankfurt 38-50, FC Köln 38-44. FC Kaiser-
slautern 38-44, Leverkusen 38-43, Nürnberg
38-43, Karlsruhe 38-41, Werder Bremen
38-38, Bayern München 38-36, Schalke'o4
38-34. HSV 38-34, Mönchengladbach 38-34,
Dynamo Dresden 38-34, VfL Bochum 38-33,
Wattenscheid 38-32. Stuttgarter Kickers
38-31. Hansa Rostock 38-31, MSV Duisburg
38-30, Fortuna Düsseldorf 38-24.

BELGtE
Ekeren-Waregem 1-1
Lokeren-RWD Molenbeek 1-2
FC Luik-Charleroi 0-1
Club Brugge-KV Mechelen 3-2
Lierse-Cercle Brugge 1-0
Aalst-Standard Luik 1-1
Anderlecht-Gent 1-3
Kortnjk-FC Antwerp 0-3
Beveren-Genk 0-3
Stand: Club Brugge 33-52, Anderlecht
33-49, Standard Luik 33-44, KV Mechelen
33-41, FC Antwerp 33-39, Gent 33-39, Lierse
33-37, Ekeren 33-35, Cercle Brugge 33-33,
Waregem 33-30. RWD Molenbeek 33-29, Be-
veren 33-27, Beveren 33-27, Charleroi 33-26,
Lokeren 33-26, Genk 33-24, Kortrijk 33-20,
Aalst 33-16.

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

Stand: AC Milan 33-54. Juventus 33-47, To-
rino 33-41, Napoli 33-40, AS Roma 33-38,
Sampdoria 33-37, Parma 33-37, Inter 33-36,
Foggia 33-35, Atalanta 33-33, Lazio 33-32,
Fiorentina 33-31, Genoa 33-29, Cagliari
33-29, Bari 33-22, Verona 33-20, Cremonese
33-19, Ascoli 33-14.

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

Stand: Real Madrid 35-51. Barcelona 35-49,
Atletico Madrid 35-48, Valencia 35-44, Real
Sociedad 35-41, Albacete 35-38, Real Burgos
35-37, Real Zaragoza 35-37, Sporting Gijon
35-36. Logrones 35-34, Sevilla 35-33, Oviedo
35-32, Osasuna 35-31, Athletic Bilbao 35-31,
Tenerife 35-29, Espagnol 35-29, La Coruna
35-28, VaUadolid 35-25. Cadiz 35-24, Mallor-
ca 35-23.

sportprijsvragen
Lotto 20: Winnende getallen:
8-19-20-27-32-35. Reservegetal 29.
Cijferspel: Winnende cijfers: 600783.
Toto 20: Winnend rijtje:
1-1-2-1-2-1-1-1-3-2-2-2.
Belgische lotto: Winnende getallen:
17-22-23-30-34-38. Reservegetal: 39. Joker-
spel: 3438359.
Duitse lotto: Winnende getallen:
1-7-17-28-44-49. Reservegetal: 2. Spel'77:
6755806.

Powell springt
weer ver

MODESTO - Wereldkampioen Mi-
ke Powell heeft zaterdag bij wed-
strijden in Modesto bewezen dat
zyn vertesprong van 8,95 meter vo-
rig jaar bij het WK in Tokyo geen
uitschieter is geweest. De Ameri-
kaan liet in Modesto 8,90 meter
opmeten, de afstand waarmee Bob
Beamon bijna 23 jaarwereldrecord-
houder verspringen was, voordat
hy door Powell werd afgelost. Po-
well leverde zijn prestatie echter
met een niet toegestane rugwind
van drie meter per seconde. Met een
nigwind van minder dan de toege-
stane twee meter per seconde
■kwajn Powell tot een afstand van
8,47 meter, de beste prestatie van
dit jaar.

Wereldrecord
snelwandelen
FANA - Bij een snelwandelwed-. strijd in het Noorse Fana heeft. Stefan Johansson een nieuw we-

' reiarecord gevestigd. De 22-jari-
|e Zweed legde de 20 kilometer

'afin 1.18.35,2. Hij was daarmee, byna vijf seconden sneller dan

' dè Mexicaan Canto, die op 5 mei
1984 bij dezelfde wedstrijden een
tijd maakte van 1.18.40,0.

Unitas-heren
voortvarend

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

SITTARD - De prestaties van de
Unitas-mannen op de eerste dag
van de clubcompetitie zijn flink
meegevallen. De Sittardse ploeg
eindigde in eigen huis op de tweede
plaats met 19.802 punten en hield
daarmee de finalekansen in eigen
hand. De strijd werd gewonnen
door het sterke AV'34 Apeldoorn
met 20.241 punten. AV Weert werd
achtste met het teleurstellende aan-
tal van 16.324 en mag zich gaan
opmaken voor de degradatiestrijd.
Ook de dames van Unitas zullen al-
le zeilen moeten bijzetten om zich
in de eerste divisie te handhaven.
Zij werden in de eerste ronde vijfde
met 13.720punten tegen 15.625 voor
het Apeldoornse AV'34.

De beste individuele prestaties in
de Baandert kwamen ook op naam
van atleten 'van boven de rivieren.
Bij de dames sprong de 400 meter
in het oog door twee kandidates
voor de Olympische 4 x 400 meter
ploeg. Esther Goossens klopte haar
oude rivale Monique Steennis in
53.27 om 54.59. In Den Haag liep 800
meter kandidate voor Barcelona
Stella Jongmans overigens zien hoe
betrekkelijk alles kan zijn door de
400 meter in 55.74 af te leggen nadat
ze de 3.Q00 meter al op haar naam
had geschreven in 9.29.

Van de Unitas-dames maakte Vi-
vian Ruyters de meeste indruk. De

Sittardse atlete die Jongmans twee
jaar geleden handen vol werk be-
zorgde op het NK-veldlopen voor
meisjes won de 3.000 meter en ver-
beterde haar beste tijd met ruim 20
tellen met 9.46.81. De andere indivi-
duele Unitas-triomf was voor Lies-
beth Thurlings die de 800 meter
afraffelde in 2.12.31.

De Unitas-heren hadden een groter
aandeel in de persoonlijke succes-
sen. Polstokspringer Lino Pani had
geen moeite met de aanvangshoog-
te en won het nummer met 4.60
meter. De grote favoriete Richel
Keijsers faalde drie maal op de be-
ginhoogte van 4.80 meter wat zijn
club AV Weert minstens duizend
broodnodige punten kostte. Pani
was nog meer tevreden over zijn
verspringprestatie. Hij hoefde maar
tien centimeter toe te geven op de
Brabantse specialist Jeroen Bron-
wasser die het nummer met 7.26
meter op zijn naam schreef. Het was
lang geleden dat Pani de moeilijke
combinatie van ver- en polstokhoog
tot zon goed einde bracht.
De 'aftramende' Leon Donners won
de 400 meter op karakter in 48.99.
TilburgerKees van Pelt (49.25) was
een van de slachtoffers van de over-
wachte dadendrang van de Sittar-
denaar die met 27 jaar nog maar
eens serieus moet gaan nadenken
aan een nieuw begin op bijvoor-
beeld de 800 meter. Snelheid en stijl
heeft hij meer dan genoeg. Club-
makker Jan Konijnenburg toonde
op deze afstand al flinke progressie
met zyn tijd van 1.53.40.

sport kort

" PAARDESPORT - De draver-
sinterland België-Nederland is
zondag in Waregem' onbeslist ge-
ëindigd (116-116). Het was de
eerste maal sinds 1972, dat de
Nederlandse ploeg niet kon win-
nen. Individueel en als equipe
wonnen de Nederlandse dravers
de eerste twee onderdelen. Bij
de driejarigen was Golddream S,
gereden door Mariska Huel, de
sterkste, de draverij voor vierja-
rigen was voor Hennie Grift met
Floris Bos.

" VOETBAL - De ster van de
Zwitserse voetballer Stephane
Chapuisat in de Bundesliga het
snelst gerezen. De trainers in de
hoogste afdeling kozen de aan-
valler van Borussia Dortmund
tot speler van het seizoen. De
22-jarige Zwitserse international,
die voor nog geen 3 miljoen gul-
den werd overgenomen van Uer-
dingen en zijn marktwaarde in
een jaar tijd verveelvoudigde,
eindigde als tweede op de top-
scorerslij st.

" VOETBAL - Maurice van
Ham, de 26-jarige Nederlandse
middenvelder van de Belgische
eersteklasser SK Beveren, heeft
zyn contract met twee jaar ver-
lengd.

sport

Bittere pil Phil BastiaansZANDVOORT - De race voor
de Citroen AX-Merkencup
leek een grandioos succes te
worden voor Phil Bastiaans.
De 18-jarige Maastrichtenaar
stond op pole-position. Meteen
pakte hij na de start de kop en
reed weg van het deelnemers-
veld. Met ruime voorsprong
ging hij als winnaar over de fi-
nish. Achteraf werd hij echter
gediskwalificeerd, omdat er
een onregelmatigheid in de
carburateur van zijn auto werd
gevonden.

Op vijftig meter achterstand

eindigde teamgenote Chantal
van der Sluis als tweede. Door
de diskwalificatie van Bas-
tiaans schhof hij op naar de
hoogste plaats van het erepo-
dium.

Robert Valkenburg presteerde
uitstekend in de wedstrijd
voor de Renault Clio Cup. Bij
die zevende trainingstijd ver-
trok de 23-jarige coureur uit

Linne vanaf een vierde startrij

In de hektische race kon Val-
kenburg steeds verder opklim-
men in het klassement. Toen
Hendrik-Jan de Vries doorzijn
teamgenoot Michel Bleekemo-
len in de elfde ronde uit de
baan werd geramd in de Tar-
zan-bocht, kon Valkenburg
doorstoten naar een derde
plaats in het eindklassement.

Deze hield hij vast tot de fi-
nishvlag viel. Tevens eindigde
hij als eerste in het junioren-
klassement. Naarmate de wed-
strijd vorderde werd de motor
en de banden slechter. „Een
uitslag als deze had ik nooit
durven hopen", aldus een dol-
gelukkige Robert Valkenburg.

Frans Verschuur won de race

over 20 ronden voor zijn team-
genoot Patrick van Dissel.

De Belgian Historie rally in het
Belgische Landen werd ge-
wonnen door het Zweedse duo
Larson en Lundblad in een
Porsche 911. Eddy van den
Hoorn eindigde met zijn Maas-
brachtse navigator Rene
Smeets op een tweede plaats in
de Volvo Amazone. Voor Guy
Colsoul en Michel Oprey uit
Ohé en Laak was het een rally
met hindernissen. Met de Ford
Lotus Cortina eindigden ze op
een slechte plaats.

Nederlanders spelen slechts een bescheiden rol

Korobsjinski beste turner
BUDAPEST - Igor Korobsjinski, de 22-jarige turner uit de
Oekraine, heeft bij de twinstigste Europese titelstrijd turnen in
Budapest, twee gouden medailles behaald. De Oekrainer won
zaterdag de keuze-zeskamp met een totaal van 58,200 punten
en voegde daareen dag later in de toestelfinales hetkampioen-
schap voltige aan toe. Het was de tweede Europese meer-
kamptitel voor Korobsjinski.

Vier jaar geleden zegevierde hij in
Stockholm eveneens. Korobsjinski
had grote moeite met zijn oud-
ploeggenoot Vitaly Tsjerbo, die nu
uitkwam voor de formatie van Wit-
Rusland. Tsjerbo verspeelde zijn
kansen op de allround-titel in zijn
laatste onderdeel, het rek. Bij een
Taktsjev greep hij mis en verspeel-
de een half punt. Het kostte hem
niet alleen de titel maar tevens de
tweede plaats. Het zilver ging tot
grote vreugde van het overigens
matig bezette sportpaleis naar de
Hongaar Zoltan Supola.

De 20-jarige Tsjerbo revancheerde
zich zondag door overwinningen op
de vloer en bij de sprong. Tsjerbo
pakte ook nog zilver bij het voltige-
ren, brug en aan de ringen. Voor

Korobsjinski was er nog ook zilver
op de vloer, sprong en aan de brug.
De resterende drie toestelfinales le-
verden een overwinning op voor de
Italiaan Yuri Chechi (ringen), de
Hongaar Supola, die aan de brug
een bijzondere afsprong maakte
met een dubbele salto onder de lig-
ger door. Andreas Wecker (Dvi) en
Roestam Tsjaripov (Oek) deelden
de eerste plaats aan het rek.

De twee Nederlandse deelnemers
speelden, zoals was te verwachten,
een zeer bescheiden rol. Christian
Selk eindigde in de zeskamp als
43ste van de tachtig deelnemers
met een totaal van 53,650 punten.
Willem Geurts nam met 52,750 pun-
ten afscheid van het internationale
turnen. Hij eindigde als 54ste.

" IgorKorobsjinski was de toonaangevend turner bij het Europees kampioenschap. Foto: EPA

Litjens
snelste in
Venray

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

VENRAY - Bijna vierduizend
toeschouwers rond het auto-
speedwaycircuit De Peel kwa-
men gistermiddag aan hun trek-
ken. De eerste wedstrijd voor het
internationale Nederlandse
stockcar kampioenschap werd
een daverd succes. Niet voor de
Noordlimburger Henny Cup-
pens uit Weert. Die belandde in
het ziekenhuis. Na een flinke
crash in de finale werd Cuppens,
nadat hij frontaal op een stil-
staande wagen knalde, met een
open scheenbeenbreuk uit zijn
totaal verfomfaaide wagen ge-
haald. Winnaar werd na een

enerverende finale Martin Ver-
hoef uit Pijnacker.
Kenmerkend voor de spanning
in deze klasse was dat er drie
verschillende manchewinnaars
werden gehuldigd. Eerder op de
dag al had Verhoef de eerste
manche op zijn naam gezet. Een
uitstekende wedstrijd reed de
Weertenaar Jos Bouwels in de
drie manches. Zijn constant rij-
den resulteerde in tweemaal een
tweede en een zesde plaats in de

heats. Maar in de finale steken
bleef hij en kwam helemaal niet
in aanmerking voor een ere-
plaats.

Een ereplaats was er alleen maar
voor Huub Litjens uit Parmin-
gen in de stockrodklasse wegge-
legd. Zowel de finale als twee
manches schreef hy op zijn
naam. „Het ging lekker vandaag.
Alles vlotte en ik had geen pro-
blemen". Henk Trienekens, die
zich rondenlang in de strijd voor
de eerste plaats gemengd had,
werd uiteindelijk derde. In de
klasse mini-rods was voor Jan
van Eek uit Posterholt niet meer
weggelegd dan een derde plaats,
achter het Duitse duo Rogge en
Holmann, beiden uit Duisburg.

Swift op titelkoers
Van onze correspondent

FRITS FEULER

ROERMOND - De finan-
ciële inspanningen die de
sponsorgroep voor de hand-
baldames van Swift Roer-
mond in de voorbije maan-
den geleverd heeft, kunnen
komende zondag met de
veertiende landstitel verzil-
verd worden. Nog slechts
één duel lijkt de ongenaak-
bare debutant in de eredivi-
sie nodig hebben om via
een tweede zege op SEW
het landskampioenschap in
de wacht te slepen. Het eer-
ste duel in een koele Jo
Gerrishal won de gelouter-
de equipe met ruim ver-
schil: 22-9.
In een niet bijster hoogstaande
eerste helft overheersten aan
beide zijden de defensies.
Coach Gabrie Rietbroek had,
na het wat matige optreden te-

gen V&L, zijn ploeg bewust
wat onder druk gezet tijdens
de laatste trainirigssessies. Dat
werkte toch onbewust door,
want in de eerste dertig minu-
ten was er in aanvallend op-
zicht weinig te genieten. Al-

leen vanaf de strafworpstreep
waren beide ploegen elk drie-
maal succesvol. SEW, een ma-
tige ploeg die met het nodige
geluk de finaleronde binnen-
sloop, kon ook in de rest van
dit duel geen potten breken en

mocht van geluk spreken te-
gen dit ondermaats spelend
Swift bij de rust slechts op 6-4
te staan.
Met Laura Robben in het doel
startte Swift de tweede helft
agressiever. De snelheid van
Katalin Szilgagyi werd opti-
maal uitgebuit, zodat Swift in
feite binnen tien minuten het
duel besliste: 10-4. „In de twee-
de helft waren we aanmerke-
lijk sneller en feller. De lange
ballen van Laura spleten de
wedstrijd open en daarvan pro-
fiteerde met name Szilagyi uit-
stekend", analyseerde coach
Rietbroek na afloop. Inder-
daad had Swift toen geen kind
meer aan het tegenvallende
SEW en kon in de resterende
twintig minuten (14-6 en 20-8)
niet alleen met schitterende
doelpunten afwerken, ook de
wisselspeelsters kregen extra
speeltijd. De 22-9 eindstand
sprak in dit verband boekde-
len.
Katalin Szilgagy (10/3)en Zsuz-
sanna Nagy (3/1) waren de tref-
zekerste Evic/Swift-speelsters.
Komende zondag speelt Swift
in Wognum het tweede duel in
de maximale serie van drie. Bij
winst komt de titel, na 1990
(V&L) opnieuw in Limburgse
handen.

" Natasja Kivit van Swift Roermond wordt door Yvonne
Kossen uit haarevenwicht gebracht. Foto: PAUL KUIT

Succes Tragter
op twee fronten
HALLE - Pedro Tragter A
dit seizoen op twee fronWl
crosser uit Epse doet het ij
kend in dc reeks om het *j
kampioenschap, tijdens de^wedstrijd om dc nationale
verwees hij ranglijstaanvü*
Edwin Evertsen in beide \
ches nadrukkelijk naar de'
dc plaats. Op het circuit fOt
bulten bij Halle ver*Jj
Tragter in dc kwart-liter»
zijn achterstand op EvertsJdertien punten. Bij dc h*j
ters leidt Carlo Hulsen de'
schikking. Het klassement'
categorie 125 cc wordt *j
voerd door John van den'
Dc twee manches op het $
Halle gingen evenwel na*
Zuidafrikaan Greg Alberti)r
De Wilde
bokst weer
SINT TRUIDEN - Ttf
bokswedstrijden in het *
sche St. Truiden wist Joh*
Wilde van Limburgia uit B'
sum, na anderhalf jaar, cc'
slaagde comeback in de ri"
maken. In het zwaarwei*
wicht sloeg hij zyn AntW'
tegenstander Luido Crai $
eerste ronde k.o. Zuid-N'
lands kampioen in het zwa^tergewicht Peter Cruts van'
Maastricht, bokste onbesli*
gen de Belgische kampioen
reeuw uit Genk. Willy Kn'
van BC Landgraaf en Barne1
Limburgia verloren hun pal
respectievelijk van Lupeaj
St. Truiden en Lesire uit 'sel.

Tweede plaats
Frits Sins
LIPPSTADT - Michaël Re.
Frits Sins, genomineerd vo"1
Olympische Spelen op he
derdeel kano-slalom, hebbei1
wedstrijd met Duitse tegen^
beheerst. Op de wildwater-^
van Lippstadt won Reys dejf
viduele wedstrijd met o,o*
conde voorsprong op SinS-
de ploegen werd het duo e*
met de steun van Maarten\
drinet. Reys en Sins tra1
komende week op de 01.Jsche baan van Seu d'Urge^
de Pyreneeën. Ze bereiden'
daarmee tevens voor op de
mende World Cup-wedstrijd'

Roeibond met
monsterploeg
ESSEN - De KoninklijkeJderlandse Roeibond draagt i
daag een monsterequipe __
aan het NOC voor de Oly_]
sche Spelen. Door de uitstek
de prestaties tijdens de EsS^Hügelregatta slaagden niet
leen de vijf reeds genomine^
ploegen met glans voor hun^men, maar voldeden ook *!
van de vier potentiële kan<^
ten overtuigend aan de eis-
leen over skiffeur Frans G*
tweevoudig wereldkampioen
de lichte skiff, bestaat nog e1*onzekerheid.

Wellicht gratie
gewichtheffers
SOFIA - De zes Bulgaarse<wichtheffers, die nauwelijks'
maand geleden zyn gesell?
wegens gebruik van dope, z^wellicht toch aan de Olymp'5:
Spelen van Barcelona kun'
deelnemen. Het Bulgaarse
nisterie van volksgezond"
heeft de schorsing van twee}
voor de leden van de natio^gewichthefploeg opgesc*l,
Pas na afsluiting van het on"
zoek zal beslist worden of de
daadwerkelijk mee mogen "*Barcelona. De atleten, onder
de vroegere wereldkampioe'
Petar Stepanov en Plamen .
tojsjev, bleken bij een rou* 1
onderzoek het diureticum $*

retin te hebben geslikt.

Paul Haldan
krijgt wildeard
APELDOORN - Nederlan^Jmet drie spelers vertegenv'Jjj
digd bij het Olympisch tafeJJ|
nistoernooi in Barcelona. *J
voudige nationaal kamp 1JPaul Haldan kreeg zaterdag a
de de Internationale Tafelten^federatie één van de vier j

cards toegewezen. Eerder w^Bettine Vriesekoop, op basis j

haar klassering op de vve»*^ranglijst, en Mirjam Hoort"(
Kloppenburg, via het kwaliytietoernooi, al zeker van dee11

ming.

Kanovaarder
pakt doping
DUISBURG - De Duitse k3^
vaarder Detlef Hofmann is .0-
trapt op het gebruik van ie*_\iï
teron. De tweevoudig er^gé
kampioen in de kayak is %f
twee jaar geschorst. Hofn1 jl
(28) werd gecontroleerd "JLj?
april na de wedstrijden in y $
burg. In zijn urine kwam bU^ji
controle en contra-expertise $
extreem hoog gehalte test°^lron voor. „Het gehalte leek _$
op dat van wielrenners",
pert Donike na het onderz
Hofmann werd door de y\_»i
bond direct geschorst. HU $
tot 16 juni beroep aantekene
gen de straf. ,
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Groep B
In Groep B van de nacompetitie valt de

beslissing tijdens de laatste speeldag wan-
neer Eindhoven in het PSV-stadion BW
Den Bosch ontvangt. Den Bosch verzuim-
de zich zaterdagavond een riante uit-
gangspositie te verschaffen. In de weer
saaie De Vliert bleven de Bosschenaren
tegen het reeds uitgeschakelde Excelsior
op 1-1 steken. Met meer dan normale inte-
resse volgt Den Bosch daarom maandag-
avond het duel op Woudestein tussen
Excelsior en Eindhoven.
Bij winst van Eindhoven heeft de tweede
club uit de Lichtstad komende zondag
aan één punt voldoende om de finale van
de nacompetitie te bereiken. „Wij zullen
ook tegen Eindhoven gewoon onze spor-
tieve plicht vervullen," stelde Excelsior-
trainer Sandor Popovics Den Bosch ge-
rust.

Jong Australië - Jong Oranje 1-1 (1-0).
24. Vidmar 1-0, 48. Murphy 1-1 (eigen
doel). Scheidsrechter: Takada (Jap).
Toeschouwers: 18.784. Gele kaart: Mori
(Australië).
Australië: Filam; Blagojevic, Longo,
Zelic, Murphy en Vidmar; Kindtner (60.
Refenes), Okon (71. Slifkar) en Mori;
Aranbsic en Hasler.
Nederland: Zoetebier; Van der Gaag
(73. Heesen), Roest en Karnebeek;
Maas, Gorré (85. Van Hoogdalem) en
Numan; Overmars, De Boer en Cocu;
Meijer.
Tweede wedstrijd: 24 mei in Utrecht.

Gelijkspel
Roda JC in
heet Qatar

i^ g A - Roda JC heeft gisteren
31d ar tegen de nationale ploeg

een 1-1 gelijkspel behaald.
V .dstrijd, gespeeld voor
p)„ bezoekers, vond
veert

S bij een temperatuur van
Öp 8 graden in de schaduw.
bij puffende Roda JC'ers keken
5j Hf 1tegen een 1-0 achterstand
ja Na de pauze scoorde Stefan
chii_-en °P aangeven van Oge-

u de gelijkmaker. Donder-
en " Spelen de Kerkradenaren
dag euw tegen Qatar. De overige

Sen zullen gevuld worden met
lm Zware inspan-
de Sen zijn gezien de hitte nietv ftun plaats.

Loting
Het olympisch elftal zal bij winst op
Jong Australië zijn wedstryden in
het olympisch toernooi spelen in
Zaragoza. Het Nederlands olym-
pisch elftal werd zondag tijdens de
loting ingedeeld in groep C met De-
nemarken, Mexico of Honduras en
Ghana. De zestien landen werden
verdeeld over vier poules van vier.
De nummers een en twee plaatsen
zich voor de kwartfinales.
Indeling: Groep A (Barcelona): Italië, Ver-
enigde Staten, Polen, Koeweit. Groep B
(Valencia): Spanje, Colombia, Egypte, Qa-
tar. Groep C (Zaragoza): Denemarken, Gha-
na, Mexico/Honduras, Nederland/Australië.
Groep D (Sabadell): Zweden, Paraguay,
Marokko, Zuid-Korea.

Ex-hulptrainer Roda voelt zich thuis bij Go Ahead Eagles

Versieyen op weg
naar eredivisie

DOORFRANK VAN DE HEUVEL

v<£?HMEN - Jan Versieyen
ftorj , twee jaar geleden van
in j-ja JC naar Go Ahead Eagles
iejj, cventer. Een grote stap voor
sCh5?d die bÜ Roda altijd in de
Hek- Uw'van Rob Baan en Jan
de f r stond en plotseling voor
hoofruUwen werd gegooid als

ner van ac ambitieuse
hij gT-divisieclub. Een kloof die
bt^, c"ter met verve wist te over-
-Bist« en' Met het °-° gelijkspel

° bij het Bredase NAC
kans ' Versieyen zelfs goede
hoo"6!1 om volgend jaar op het
lar»els niveau van het Neder-
Jan _? voetbal te mogen acteren.
oVer ersleyen voelt zich thuis in

5..1; ". amen met z-n gezin
boerH fty in een omgebouwde
tïien fr^ in het gehucht Bath-
öe ah in kilometer van stadion
AJïeaH e_aarshorst °ok b« de Go
je gpj1 Eagles heeft hy zyn stek-
<_n vonden. „InDeventer heerst
Hjk s voetbalsfeertje. Jaar-
«OenQ_.erkopen ze hier 2000 sei"
betaa_farten- Veel clubs in het

"'de voetbal zouden daar

trots op zijn."
Het paradepaardje van de Eagles
is het jeugdinternaat. „Daarmee
hebben we hier een enorme
voorsprong op andere clubs,"
meent Versieyen, „Zeventig pro-
cent van de huidige selectie is
eigen kweek."

De overstap van hulptrainer in
de eredivisie naar hoofdtrainer
in de eerste divisie was volgens
Versieyen gemakkelijk te ne-
men. „Het grootste verschil is
dat ik by de Go Ahead Eagles
veel meer in de publiciteit sta.
Bij slechte prestaties valt alle
kritiek op mijn dak. By Roda
stonden eerst Baan en daarna
Reker om die plaats. Ik heb in
die periode goed opgelet hoe zy
ermee omgingen. Daarvan heb
ik nu profijt."

Jan Versieyen verraste de spe-
lersgroep by zyn komst met een
geheel eigen aanpak. „Het is
voor mij taboe dat spelers alleen
elke dag komen trainen en zon-
dags hun wedstrijd afwerken.
Het is belangrijk dat voetballers
zelf hun fouten inzien zonder dat

de trainer alles voorkauwt. Er
moet meegedacht worden."
Sommige spelers zien geen heil
in deze moderne methode die
bijvoorbeeld ook bij Louis van
Gaal hoog in zijn vaandel staat.
De nieuweaankopen Alfons Arts
en Alfred Knippenberg, gooiden
afgelopen week de knuppel in
het hoenderhok. Zij waren al het
gepraat meer dan zat. „Die on-
vrede is intussen gesust," aldus
Versieyen. „Ook hier kun je met
praten veel bereiken. Knippen-
berg was vooral gefrustreerd
omdat hij maanden niet aan de
bak is gekomen. Met die proble-
men krijgt iedere coach te ma-
ken. Ik beschouw het als een
uitdaging om ze op te lossen."

Om volgend jaar goed mee te
draaien in de eredivisie zijn vol-
gens Versieyen drie è vier nieu-
we spelers nodig. Vooral een
dominante middenvelder staat
hoog op zijn verlanglijstje. Een
transfer van Spartaan Michel
Valke ketste op het laatste mo-
ment af. „Qua accommodatie

er geen problemen. De huidige
begroting van 1,7 müjoen moet
op zyn minst verdubbeld wor-
den."
Eagles-voorzitter Gé Voortman
zei voor het seizoen met niets
minder genoegen te nemen dan
een kampioenschap. „Geen slim-
me opmerking, maar het typeert
wel de ambitie van deze club,"
aldus Versieyen. „Een kam-
pioenschap zat er dit jaar niet in
omdat we in het begin geteisterd
werden door een ware blessure-
golf. Maar met het winnen van
de nacompetitie kunnen we alles
rechtzetten."

" Jan Versieyen

sport

BVV Den Bosch komt niet voorbij Excelsior

NAC dreigt weer mis te grijpen
s -DA ~ Voor het derde opeenvolgende
va °rt" dTeiël NAC in de nacompetitie
p

n "e eerste divisie overal naast te grij-
l „n- Zondag speelde het geroutineerde
t_ st. tJfCnap van trainer Jo Jansen zijn eer-

r . MJuiswedstrijd in groep A gelijk tegen
_e dat tAhead Eagles, 0-0. Waarschijnlijk is
* at te weinig voor de ploeg uit Breda.
d' "derdag al namelijk had NAC zijn rol
I het ï

°re* verl°ren door in Deventer van
6f in ri

de gezelschap te verhezen. Morgen,
,É« de .derde wedstrijd in zes dagen, vecht
ide ka P g teSen Heracles voor de laatste_ k ans^e^s als wordt gewonnen, dan nog

* W r° Ahead Eagles, ook tegen Herac-* es. alles zelf beslissen.
e " ns uitgangspunt in Breda was," sprak

de Deventer trainer Versieyen, „alles in
eigen hand te houden. Dat is gelukt. Het
gelijke spel was voor ons voldoende. Mis-
schien had er iets meer in gezeten als we
in de slotfase meer kracht over hadden
gehad. Dat was helaas niet het geval."

In de laatste tien minuten had Go Ahead
Eagles een man meer op het veld. Brood
van NAC was weggestuurd, nadat hij de

tweede gele kaart had gekregen. In totaal
deelde scheidsrechter Uilenberg zes gele
kaarten uit. In de vaak veel te onbesuisde
wedstrijd was dat er niet een te veel.

Na de rust was Go Ahead Eagles kwa
veldspel wat beter. Knippenberg schoot
op de lat, iets dat Van Hooijdonk aan de
andere kant overigens eerder ook al had
gedaan. Verder gebeurde weinig opzien-

barends, al vond NAC-trainer Jansen dat
nog wel meevallen. „Ik heb een behoorlij-
ke wedstrijd gezien. We hebben alleen
verzuimd de kansen te benutten. Anders
was er niets aan de hand geweest."

Gelijkspel in Australië biedt perspectief op kwalificatie
Olympisch elftal doet goede zaken
eflj^j EY - Het olympisch voetbalelftal heeft de voorlaatste1 . ejrn*s naar Barcelona struikelend genomen. Het gelijkspel
'«ca 1

*n °*e verre uitwedstrijd tegen Australië biedt een
".. \_}- Perspectief voor het eerst na veertig jaar weer aan de

Spelen te kunnen deelnemen.
) refe t

re vooruitzichten zijn vol-
s'. D v.oorspelbaar. Het elftal
1i^ e Ruiter en Rab was zondag-
i *ek 8 niet slagvaardig genoeg om
i iet^,r te zijn van kwalificatie. Het
fi ym ~? was stellig niet van het
ii 'ortp ene niveau dat in andere

" .rit
n als eis voor afvaardiging

et gesteld.
hum- Chte veld kan als veront-
as worden aangevoerd, al
Üen , maar omdat het lange-
üst^l^g-thuis-voetbal van deauërs daardoor nauwelijks

werd geremd. Indien echter de
-waardevolle- eindstand van 1-1 al-
leen maar een feit werd omdat Mur-
phy, belaagd door Roest, de gelijk-
maker in eigen doel werkte, dan
heeft er iets aan de aanvalskracht
ontbroken.

Een belangrijk deel van het elftal
heeft, ondanks alle waarschuwin-
gen over het veld, over de aard van
het spel van de tegenstander, niet
het voetbalverstand kunnen op-
brengen om het onmiskenbare sur-
plus aan kwaliteit aan te wenden
voor simpel voetbal, de enige speel-
wijze die op dit veld nuttig was
geweest. Australië kreeg zijn doel-
punt omdat rechtsbuiten Overmars
in het eigen strafschopgebied een
situatie 'voetballend' wilde oplos-
sen en daarvoor door Vidmar kei-
hard op de speelse vingers werd
getikt.

Het was één van de twee keer in de
wedstrijd dat Nederland doelman
Zoetebier echt nodig had, maar die
kon juist ditmaal niets meer doen.
De gelukkige gelijkmaker, kort na
rust, ingeleid door een hoekschop
van Overmars, maakte de fout goed.
Het werk werd tenslotte gedaan
door Robert Murphy. Dat is, hoe
zeer Overmars en Roest ook bij-
droegen in de hoekschopvariant,
die tijdens de laatste training nog
herhaaldelijk geoefend werd, niet
iets om trots op te zijn. Het olym-
pisch elftal was in Sydney zo veel
beter, dat daar al het laatste beetje
twyfel over Barcelona weggenomen
had moeten zyn.

Na terugkeer uit Australië krijgt de
ploeg twee dagen vrij. Morgen om
bij te komen van de vliegreis,
woensdag mag als rustdag gezien
worden. Vanaf donderdag verblijft
de groep in een trainingskamp in
Nieuwerkerk aan de IJssel. In de
omgeving van Utrecht was geen
passende accommodatie te vinden.
Nol de Ruiter heeft nog geen idee
welke spelers hy zal oproepen voor
de tweede wedstrijd, zondag in
Utrecht. „Ik moet eerst de beslis-
sing van Michels afwachten voor de

A-ploeg. Daarna kan ik pas aan het
werk gaan. Ik acht het niet onwaar-
schijnlijk dat hij een man of drie
van de spelers die in Barcelona zou-
den kunnen spelen, kiest."

" Nederland juicht dat het
fortuinlijk op gelijke hoogte is
gekomen met Australië.

Foto: EPA

Real Madrid sterk
In de Spaanse competitie heeftReal
Madrid niet zonder moeite de aan-
val van stadgenoot Atletico op de
koppositie afgeslagen. De ploeg van
trainer Leo Beenhakker diende
eerst twee keer een achterstand weg
te werken, voordat de overwinning
(3-2) kon worden afgedwongen.
Drie wedstrijden voor het einde van
de competitie is Atletico met een
achterstandvan driepunten nu vrij-
wel uitgeschakeld voor de landsti-
tel.
De 95.000 toeschouwers in het al
dagen uitverkochte stadion San

Bernabeu kregen zaterdagavond
een sprankelende derby voorge-
schoteld. Beide ploegen speelden
nerveus, gehaast én aanvallend. De
'burenruzie' kreeg in Real een ver-
diende winnaar. De ploegvan Been-
hakker was technisch beter en
maakte in verdedigend opzicht
meer indruk dan het slordige Atleti-
co, bij wie de Duitse vedette Schus-
ter danig teleurstelde.

Barcelona bleef op twee punten van
de lijstaanvoerder. De Nederlands
getinte club, woensdag op Wembley
tegenstander van Sampdoria in de

finale van het Europese toernooi
voor landskampioenen, boekte in
eigen huis een soepele zege van 3-0
op hekkesluiter Mallorca. Mallorca
had in het slecht bezette stadion
Nou Camp (30.000 toeschouwers)
geen schijn van kans tegen Barcelo-
na, dat op halve kracht de ingecal-
culeerde zege veilig stelde. De ei-
land-bewoners hadden het aan de
uitblinkende doelman Stelea te
danken, dat de schade tot 3-0 be-
perkt bleef. Koeman (strafschop),
Beriguistain en Eusebio brachten
de doelpunten op hun naam. Voor
Koeman was het zijn dertiende
competitietreffer.

" Barcelona-aanvaller José Maria Bakero (rechts) ontfutselt
de bal aan Vlada Stosic van Mallorca. Foto: AP

Uerdingen en
Saarbrücken
promoveren

HANNOVER - Bayer Uerdingen
en I.FC Saarbrücken spelen vol-
gend seizoen weer in de Bunde-
sliga. Op de laatste speeldag van
de Tweede Liga Zuid stelde de
club uit het Saarland het kam-
pioenschap veilig door in Chem-
nitz met 3-1 van de plaatselijke
FC te winnen. Uerdingen ver-
overde de titel in de noordelijke
divisie. Voor de vierde promotie
naar de hoogste afdeling was een
gelijkspel in Hamburg tegen
Sankt Pauli voldoéhde: 0-0.

In de degradatiegroepen viel ook
de beslissing. Stahl Branden-
burg, Fortuna Köln (noord), Rot-
Weiss Erfurt en Hallescher FC
(zuid) gaan terug naar de rijen
der amateurs. Voor Fortuna
Köln is nog ontsnapping aan de
degradatie mogelijk, als de Duit-
se voetbalbond Blau-Weiss 90
Berlin de licentie blijftweigeren.
De Keulse ploeg mag in dat ger
val in de plaats van de Berlijners
meedoen aan de promotiecom-
petitie met de vertegenwoordi-
gers uit de amateurhoofdklas-
sen.

Real Madrid schudt Atletico van zich af
Club Brugge kampioen
na misstap Anderlecht

BRUSSEL - Club Brugge is zondag
voor de negende keer in de historie
kampioen van België geworden. Op
de voorlaatste speeldag won Club
met 3-2 van KV Mechelen, terwijl
Anderlecht op eigen veld met 1-3
werd verrast door AA Gent. Oud-
voorstopper Hugo Broos had in zijn
eerste seizoen als hoofdtrainer in
het Olympia-stadion direct succes.
In 33 wedstrijden werd slechts twee
keer verloren.
Tegen KV Mechelen had Club
Brugge een droomstart. De Nige-

riaan Amokachi kopte al in de twee-
de minuut raak. Verspaille maakte
er na een half uur 2-0 van, na rust
was Van der Heyden verantwoorde-
lijk voor de derde Brugse treffer.
Daarna verslapte de aandacht en
kwam Mechelen door Emmers en
Albert tot 3-2 terug. In de spannen-
de slotfase, waarin Booy gebles-
seerd uitviel, was Leen met een
schot tegen de paal nog dicht bij de
gelijkmaker.
AA Gent bezorgde provinciegenoot
Club Brugge een vervroegd kam-
pioensfeest. Anderlecht was minder
goed voorbereid op de Gentse coun-
ters dan Ajax eerder dit seizoen in
de UEFA Cup. Viscaal scoorde na
een kwartier. Kort na rust deelden
Vangronsveld en Dauwen de ploeg
van Aad deMos de genadeklap uit.
De 1-3 door Degryse diende slechts
de statistieken.
In de onderste regionen werd de
tweede degradant bekend. KV Kor-
trijk, dat thuis met 0-3 kansloos was
tegen FC Antwerp, volgde het
slechte voorbeeld van het al eerder
te zwak voor de eerste klasse geble-
ken Eendracht Aalst. De laatste
ploeg snoepte op de voorlaatste
speeldag nog wel een puntje af van
Standard Luik, nummer drie op de
ranglijst: 1-1.

Argentijnse
scheidsrechters

in staking
BUENOS AIRES - De Argentijnse
scheidsrechters hebben de fluit
neergelegd. Ze zijn massaal in sta-
king gegaan, nadat de tuchtcom-
missie vier uit het veld gestuurde
spelers vrijsprak. De vakbond van
scheidsrechters (AAA) eist het ont-
slag van de tuchtcommissie en de
invoering van de minimum-straf
van één wedstrijd schorsing na een
rode kaart. De AAA is gebelgd over
de uitspraken van de tuchtcommis-
sie, die twee scheidsrechters in hun
hemd zetten.
Arbiter Castrilli stuurde in het duel
River Plate - Newell's Old Boys (0-5)
vier spelers van de thuisclub uit het
veld. De spelers konden de grootste
thuisnederlaag in de clubhistorie
niet verteren en gaven Castrilli in
woord en gebaar de schuld. De
tuchtcommissie schorste een speler
voor twee wedstrijden en een ander
voor éen duel. De overige twee wer-
den vrijgesproken. Net als de twee
spelers van Boca Juniors die op de-
zelfde speeldag in het duel tegen
Rosario (0-3) uit het veld werden ge-
stuurd. Bondsvoorzitter Grondona
heeft de staking van de scheids-
rechters veroordeeld. Hij heeft arbi-
ters uit de provincie opgeroepen om
dit weekeinde de wedstrijden in de
eerste divisie te leiden.

Engeland zoekt vorm
Het Engelse elftal zoekt, 24 dagen
voor het beginvan deeindronde om
het Europees kampioenschap voet-
bal, naar de juiste vorm. De oefen-
wedstrijd tegen Brazilië, zondag in
Londen, liet bondscoach Graham
Taylor met de nodige zorgen achter.
Met het gelijkspel (1-1) was Enge-
land verre van ongelukkig.
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Spijkers blijft
coach van VCH

HEERLEN - Volleybalcoach Ger
Spijkers is teruggekomen op zijn
besluit om te stoppen by de dames-
hoofdmacht van VCH. Wel zal de
55-jarige Heerlenaar zich in het ko-
mende seizoen niet meer in het trai-
ningspak hijsen maar uitsluitend de
coaching voor zyn rekening nemen.
Enige tijd geleden maakte Spijkers
bekend dat zijn interim-optreden te
beperken tot een seizoen, wegens te
drukke werkzaamheden. Het be-
stuur van VCH stelde daarop Kees
Bosch aan als nieuwe trainer/coach.
Signalen dat een aantal speelsters
uit de selectie eveneens overwoog
om te stoppen, vormde de aanlei-
ding tot nader, onderling beraad.
Bosch zal wel de trainingen verzor-
gen.

Dubbel feest
bij HC Venlo

VENLO - Het werd een dubbel
feestje afgelopen zondag bij hoc-
keyclub Venlo, want de heren kwa-
men uit Leiden thuis met een 2-0
overwinning en het kampioenschap
ki de overgangsklasse en de dames
handhaafden zich, dank zy een 1-0
overwinning op Eden, op het nip-
pertje in de overgangsklasse.

Zondagavond om negen uur werd
de herenploeg van Venlo officieel

ontvangen op het Venlose stadhuis
waar de ploeg werd gehuldigd. De
Venlose hockeyers hebben een uit-
stekende prestatie neergezet. Het is
ze in twee jaar tijd gelukt om van de
eerste klasse naar de hoogste klasse
te promoveren.

voetbal

Lle klasse C
-RKSNE 2 -Kakertse B. 1- 5
Sylvia -Rimburg 1- 4
Coriovall. 2-SCKR 2- 2
Weltania 2 -Wijnandia 0- 0
N. Einde -RKTSV 1- 3
RKHBS-Hrln. Sp. 2 0- 2
Stand:
RKTSV 22-34
Kakertse B. 22-32
Wijnandia 22-31
SCKR 22-28
Sylvia 22-21
Hrln Sp. 2 21-20
N. Einde 22-20
RKHBS 22-19
Rimburg '23-19
Coriovall. 2 22-16
RKSNE 2 22-15
Weltania 2 22- 9

klasse G
3 -RKTSV 4 4- 0

Kolonia 5 21-34» Sylvia 2 20-33
1 RKONS 3 21-30
< Haanrade 20-26
V.RKTSV4 22-22

Gracht 2 19-19
'^Vaesrade 3 21-17■Voerendaal 3 20-16
HVN4 20-16

; Oranje 2 20-16
-Weltania 3 19-13

21- 2
2eklasse H
A'bosch 2 -Wijnandia 2 2- 1

XC 3-Kolonia 3 1- 5
veld -Gr Ster 3 2- 1

'Kakertse B. 2 -Helios 2 2-3
Hor 3 -Eik'veld 2- 5

md:
KEV 2 19-35, Gr. Ster 3 18-28
Eik'veld 20-26

" Vaesrade 2 19-22
i A'bosch 2 19-21

' Kakertse B. 2 19-16
Wijnandia 2 18-15

" Kolonia 3 19-15
VKC 3 20-15
Hehos 2 19-13
Minor 3 20- 4

2e klasse I
Langeberg 2-VKC 4 1- 2

| Treebeek 2-CSVT 0- 0
> De Leeuw 2-H'broek 3 7- 4
" Mariar. 2-Passart 2 3- 0
! N. Einde 3 -Doenrade 0- 7, Schuttersv. 3-Limbur- 1- 0
t gia3

Stand:
Mariar. 2 22-32

i Doenrade 22-32
r Schuttersv. 3 22-27
i Passart 2 22-26

' VKC 4 22-22

' Langeberg 2 21-20
i CSVT 22-20

De Leeuw 2 22-20
H'broek 3 22-18
Treebeek 2 22-18
Limburgia 3 21-15

fN. Einde 3 22-12
2e klasse J
De Leeuw 3-Doenrade 2 9- 2

' Stand:

' Adveó2 21-31
RKDFC 2 21-30
Sittard 3 21-30

! De Leeuw 3 22-28
■ Jabeek 21-25

Mariar. 3 21-20
Doenrade 2 22-19
EHC 3 20-17
Treebeek 3 20-17
Spaubeek 2 21-15
Schinveld 3 20-10
Schinnen 2 20- 8

3e klasse G
Heksenberg 5 RKDFC 5- 2

I 3
Hrlr». Sp. 3 -Vaesrade 4 5- 1
RKSNE 4-Schinveld 4 2- 1
RKBSV 4-Gr. Ster5 3- 1
Wijnandia 3 -Amstenra- 2- 8
de 2

Egge 3-Passart 3 7- 3
Stand:
Amstenrade 2 21-35
RKSNE 4 21-35
Hrln. Sp.3 21-33
Passart 3 21-28
Schinveld 4 22-26
Egge 3 21-22
Wijnandia 3 22-18
Vaesrade 4 21-16
Heksenberg 5 21-14
RKBSV 4 21-13
Gr. Ster 5 21-11
RKDFC 3 21- 3
3e klasse H
Hulsberg 4-Geertr. B. 3 2- 1
RVU 7-Eysden 4 1- 2
RKIW 2-Slenaken 3 2- 2
Schimmert4-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
Struchterß. 3 20-11
Slenaken 3 19- 9
3e klasse I
Heksenberg 5 -RKDFC 5- 2
3
Hrln. Sp. 3-Vaesrade 4 5- 1
RKSNE 4-Schinveld 4 2- 1
RKBSV 4-Gr. Ster 5 3- 1
Wijnandia 3 -Amstenra- 2- 8
de 2
Egge 3-Passart 3 7- 3
Stand:
Amstenrade 2 21-35
RKSNE 4 21-35
Hrln. Sp. 3 21-33
Passart 3 21-28
Schinveld 4 22-26
Egge 3 21-22
Wijnandia 3 22-18
Vaesrade 4 21-16
Heksenberg 5 21-14
RKBSV 4 21-13
Gr. Ster 5 21-11
RKDFC 3 21- 3
4e klasse G
Minor7 -Laura 4 8-4
Stand:
Maastr.B. 3 23-42
Minor7 21-33
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 21-13
RKUVC 5 21-11
Laura 6 21- 7
4e klasse M
KEV 4 -Simpelv. 7 0- 5
Bekkerv. 5 -Waub. B. 3 5- 0
Helios 3-Sylvia 3 5- 3
RKTSV 5-SVN 6 1- 1
KEV 4 -Waubach 5 1- 8
Stand:
N. Einde 4 18-30
Bekkerv. 5 19-27
RKTSV 5 20-25
Waub. B. 3 19-22
Simpelv. 7 20-22
SVN 6 19-21
Sylvia 3 18-18
Kolonia 6 18-16
KEV 4 19-12
Helios 3 20- 8
Waubach 5 18- 7

4e klasse N
Waubach 6-RKONS 6 4- 3
Bekkerv. 7-RKHBS 5 4- 0
Mariarade 5-RKSNE 4 4- 3
KEV 5-SCKR4 0- 0
Eik'veld 4 -Heerlen 5 6- 5
Waub. B. 4 -Kolonia 7 3- 1
Stand:
Bekkerv. 7 21-37
Waubach 6 21-28
KEV 5 21-28
RKONS 6 21-26
Mariarade 5 20-21
RKHBS 5 21-19

Kolonia 7 21-19
SCKR 4 21-19
Eik'veld 4 21-19
Heerlen 5 20-14
RKSNE4 21-11
Waub. B. 4 21- 9

4e klasse P
RKBSV 5 -De Leeuw 4 1- 1
Egge 4-Adveo 3 3- 3
Doenrade 4 -Langeberg 0- 4
3
Stand:
Limburgia 5 21-40
Adveo 3 22-38
Langeberg 3 22-31
De Leeuw 4 22-25
RKBSV 5 22-24
Schinnen 3 21-22
Schinveld 5 21-17
BVC 3 21-15
Jabeek 3 21-14
Egge 4 21-13
Doenrade 4 20-10
Amstenrade 3 20- 5
4e klasse z2
N. Einde 5 -SVN 7 10- 7
A.bosch4-CSVT2 2- 4
Minor5 -Weltania 6 4- 2
Gr. Ster6-Vaesrade 5 4- 3
Passart 4-RKTSV 6 3- 2
Eik'veld 5-RKSNE 5 3- 5
Stand:
SVN 7 21-35
Gr. Ster 6 21-31
Minor5 22-27
Vaesrade 5 22-25
RKTSV 6 21-22
Passart 4 21-21
N. Einde 5 21-21
RKSNE 5 20-19
Weltania 6 20-16
CSVT2 20-14
A.bosch420-11
Eik'veld 5 21- 8

Roermond
De Venlonaren hebben het kam-
pioenschap mede te danken aan'de
Roermondse heren diezondag in ei-
gen huis koploper Den Bosch trof-
fen en met een 1-1 gelijkspel de
kampioenskansen uit handen na-
men.

biljarten
Bekercompetitie
Poule 1
Volksh.2-Caramb. 2-5
Volksh.3-Sibbe 5-2
BCH-Volksh. 5-2

Poule 2
Schaesb.-Statie 0-7
Keizer-Benelux 2-5

Poule 3
N.Kloss.-Kantje 0-7
Schaesb-Apollo 6-1

Poule 4
Heukske-Statie 0-9
Oase-Eikenb. 4-5

Poule 5
Weustenr.-Butting 7-2
St.Hoger-Irene 0-9

Poule 6
Nestje-Bom 2-7
Nestje-Tjoba 7-2

Poule 7
Treffers-Schaesb. 2-7
BCV Lange Band 5-4

Poule 8
Klosje-Modern 5-4
N.Kloss.-Volksh. 4-5
Oase-DJB 7-2

Poule 9
Kantje-Caramb. 3-4
OHVZ-Modern 5-2

Poule 10
Caramb.-Brunssum 2-5
Modern-DJB 0-7

Distrikt Maastricht e.o.
Poule 1
BCM-Heer 0-7
Noorbeek-Vilt 4-3
O.d.Klos-OOItteren 4-3

Poule 2
Vr.kring-O.d.Klos 2 5-2
Keizer-Nazareth 2-5
Heer 2-CO Heer 5-2

Poule 3
Eijsden-BAM 2 2-5

Haverput-Vr.kring 2 5-2
Kl.Vier-Noorbeek 2 3-4

Poule 4
DAS 2-BAM 4 7-0
Noorbeek 3-BCM 3 5-2
Heugem-Concordia 2 0-7

Poule 5
Rheing. -Wolder 3-4
Concordia-DAS 0-7
Ketsers-Oost 0-7

Poule 6
Heer 3-DAS 3 7-0
Vilt 2-Sabena 5-2
Berceuse-Wolder 2 2-5

Poule 7
OO Itteren 2-MBV 5-2
Bunde-O.d.Klos 5 2-5
DAS 4-Gerlach 0-7

Poule 8
Voliere-Ketsers 3 7-0
Sjaan-Vr.kring 3 7-0
MBV 2-Bunde 2 0-7

Poule 9
Ulestr.-Keizer 2 0-7
Nazareth 2-St.Geertr. 6-1
Ketsers 2-00 Heer 2 7-0

Poule 10
Vr.kring 4-Berceuse2 7-0
OO Heer 3-Heer 4 4-3
Rheing.2-Bookvink 2 3-4

Poule 11
O.d.Klos 4-BAM 3-4
Keer-Ulestr.2 2-5
Berceuse 3-Volière 2 4-3

Poule 12
Rheing.3-BAM 3 4-3
Oost 2-O.d.Klos 3 7-0
MBV 3-MergeUand 3-4

Poule 13
O.d.Klos 6-MBV 4 2-5
OO Heer 4-Rheing.4 4-3
Sjaan 2-Bookvink 5-2

Poule 14
Berceuse 4-Oost 3 5-2
800kv.3-Eijsden 2 2-5
OO Heer 5-Berceuse 5 5-2
BCM 2-00 Heer 6 4-3

volleybal
Regiofinales NSW-beker na-
tionaal
Dames
Avero-Flexa 3-0
Madjoe-Martinus 2 2-3
Tonegido-Odulphus 3-0
VCH-Halley 3-0

Heren
Kuipers-Havoc 3-2
Delta L1.2-Martinus 2 3-1
Rijnmond-Rentokil 2 3-2
Geevers-Vocasa 3-2

Distrikt 24
Opvullingswedstrijd dames
D 3
Geevers 2-Sittardia 2 3-1

handbal
ZAALHANDBAL
DAMES
om kampioensschap
Swift-SEW 22- 9

Stand:
Swift 1-2
SEW 1-0

degradatiegroep
DSVD-OSC 12-11

Stand:
UVG 7-10
OSC 8- 8
DSVD 7- 4

VELDHANDBAL
DAMES
IA
Blerick-Marsna 3-17

Ospel-Esia 0- 5
Merefeldia Blerick 13-10
Born-Marsna 9-21

jun. IA Bevo-Blerick 6-11
Breeton Sport-Ospel 19- 4

HEREN
IA
GHC-Vios 8-27
Merefeldia-Herten 23-13

1B
Vios 2-Merefeldia 2 31-10
Born-ESC 22-18

jun. IA
Blerick-Vios 12-22
Swift-Hercules 23-13

bowling
Kwartetten-league
Marastima-Klim Bim 1-3
Ladies-S'92 3-1
Chipll-Roda 3-1
R.Plum-3 + 1 0-4
Wigrut-Spoilers 1-3
Obies-SOS 1-3

Bedrijvenleague
ABP 11-ABP 1-3
Diana T.-Transoval 0-4
Un.Bears-SSOVH 2-2
SSOVH 11-Webibo 2-2
Voll drOp-Marjolein 3-1
Ultrasec-Grnadeloos 1-3

BVH United Bearsleague
Polar 8.-Ice Bears 3-1
UD 2-Uitsrijkers 1-3
Am.Cars-UD 3-1
Kodiaks-Koala's 4-0

Hoeve de Aar Dubbelleague
Missers-Blind 4-0
Lady's-Volhouders 3-1
BZN-Trekvogels 3-1
Lablo's-Riefie 1-3
Kapelhof-WC 3-1
Pinhunters-TIK 1-3
Fantasie-Anco 3-1
Optim.-BelleHeurs 4-0

BVH Dubbelleague
Hejo-Terminators 4-0
Teamwork-No Spare 4-0
Stap In-Cajp 1-3
Brugm.Ass.-Octopussy 3-1
Strike F.-VOG 1-3

hockey
Dames Overgangsklasse B
Upward-Alliance 1-2
Union-Hurley 3-1
Venlo-Ede 1-0
Tilburg-Kl.Zwland 3-1
EMHC-SCHC 1-0
Ring Pass-Rosmalen 0-0

Heren Overgangsklasse B
R'dam-Gooische 1-1
Nijmegen-Forward 5-4
Tegenb.-Groningen 1-3
Leiden-Venlo 0-2
Concordia-D.Bosch 1-1
Breda-Upward 3-3

softbal
Hoofdklasse
Zwündrecht-Saints 6-3;6-4
Eurostars-Cardinals 36-0;15-l
Ducks-Sittard Condors 0-4;2-6
Gophers-Neptunus 7-2;3-10

Overgangsklasse
Hawks-'Jeka 3-2;7-6
Bleu Hitters-Braves 10-11;1-13
Hazenkamp-Feyenoord 4-0;5-l
Jeka-Mulo 6-5; 10-6
All Stars-Roefl 5-2;4-5

Eerste Klasse
Knuppelaan. Samacols 9-8
Black Wings-Starlights 8-7
Maastricht-Nuenen 3-24
HBS-All In 5-7

Tweede Klasse
PSV-Studs 0-16
Cheetahs-Gemeret 4-23

Rake klappen
van All Stars

Van onze correspondent
AD HARLÉ

HEERLEN - Het Heerlense honk-
balteam van Stelrad/All Stars kwam
in de overgansklasse uit in Boxtel
tegen de koplopers Ducks. In een
meer dan drie uur durende wed-
strijd bewees het team van coach
Jacques van Ansum een serieuze
gegadigde te zijn voor een hoge
eindklasseringin de competitie, 8-5.
Phantoms uit Weert wisten in de
eerste klasse het hooggeplaatste
Contente Meppers te bedwingen,
11-5.

In Beek moesten de Cheetahs tegen
Starlights uit Schijndel tot het ui-

terste gaan in een strijd die bijna
vier uur duurde, 14-13.

De dames van Sittard Condors to-
gen dit weekend naar Boxtel om
daar op de schitterende accommo-
datie van de Ducks te bewijzen dat
zy niet voor niets de leidende posi-
tie in de hoofdklasse innemen.

Dubbel succes werd hun deel. Met
0-4 en 2-6 werden beide wedstrijden
gewonnen.

Het Heerlense All Stars kwam uit
tegen Roef! uit Moergestel. Voor de
eerste wedstrijd had coach Bauling
gekozen voor de sterkste opstelling
met Marijke van Kempen op de
heuvel. In 5 innings wisten de All
Stars een voorsprong van 5-0 te be-
reiken.
De tweede wedstrijd werd in nega-
tieve zin overheerst door scheids-
rechter J.Holdrop die met een aan-
tal uiterst dubieuze beslissingen
opnieuw bewees weinig van het
spelletje te begrijpen. Weliswaar
werden beide partijen in gelijkema-
te daardoor benadeeld, voor All
Stars vielen de aanvechtbare beslis-
singen op cruciale momenten waar-
door de wedstrijd werd verloren,
4-5.

honkbal
Overgangsklasse
Schiedam-Guphers 4-18
Cardinals-DVS 22-22
Ducks-All Stars 5- 8
Spijkenisse-Red Caps 20- 3

Eerste klasse
Orioles-Mustangs 17- 0
Phantoms-CMeppers 11-5
Geldrop-Bullfighters 4- 8
Cheetahs-Starlights 14-13

Tweede klasse
Stealers-Gemert 1-6
Samacols-Indians 7-11
Roefl-Maastricht 9- 2

zwemmen
400 vrije slag
Meisjes 0-12 jaar
l.BiancaCoxßZL 5.18.5
0-14 jaar
l.Natasja Spierts Zon 4.55.4
0-16 jaar
i.Marielle SchaafZon 5.00.5
0-18 jaar
l.Angelique WQetzels Hellas

4.49.5
dames
l.Jonita Westheim ZMPC

4.41.8

400 wisselslag
Jongens 0-14 jaar
I.Marco o.d.Kamp Zon 5.34.1
0-16 jaar
l.Roy Meyboom, Zon 5.09.0
0-18 jaar
l.EdgarThimister MZPC

4.57.2
Heren
l.Diederik Rouffaer, Z0n4.52.1

400 vrije slag meisjes 0-10
jaar
l.Eieke Bos Roersopperss.4B.6

400 vrije slag jongens 0-10
jaar
1.Paul Gabriels, de Rog 5.40.4

100rugslag
Meisjes 1981
I.Alice de Jonge, Zon 1.22.4
1980
BiancaCoxßZL 1.17.4
1979
1.Kim JanssenRoersoppers

1.17.8
1978
l.llonaßirsakHZPC 1.14.9
1977
l.Astrid Partouns MZPC 1.14.5
1976
l.EmerentiaKnebel KZPC

1.14.6
0-18
l.Cindy Alberts Zon 1.12.6
Dames
l,.EdithKooien Kimbria 1.10.4
100vlinderslag

Jongens 1981
l.Rob Bremen Manta 1.29.3
1980
1 Bas Diederen Patrick 1.15.9
1979
I.Marco o.d.Kamp Zon 1.13.8
1978
l.Mark Veens HZPC 1.10.1
1977
Ï.Jeroen Gerritsen Mosa-Re-
gio 1.08.1
1976
Eelco Nelissen Mosa-Regio

1.02.2
0-18
l.EdgarThimister MZPC

1.00.3
Heren
I.Patrick Tonnard MZPC

0.58.9

200 schoolslag
Meisjes 0-14 jaar
Ï.Miranda Bosma Mosa-Regio

2.43.6
0-16 jaar
l.Chantal Golsteyn Patrick

3.03.5

0-18 jaar
l.Angelique Wetzels Hellas*

2.56.8

200 vrije slag
Jongens 0-14 jaar
1.Mark Veens HZPC 2.16.4
0-16 jaar
l.Roy Meyboom Zon 2.04.4
0-18 jaar
l.EdgarThimister MZPC

2.07.3
Heren
l.PieGeelenMZPC 1.56.5

4xloo vrije slag etafette da-
mes
l.Zon 4.18.0
4xloo wisselslag estafetteHe-
ren
I.MZPC 4.12.2
4xloo wisselslag estafette Da-
mes
l.Zon 4.51.4
4xloo vrijeslag estafette He-
ren
I.MZPC 3.42.9
100 vrijeslag meisjes 0-10 jaar
l.Britta Moonen MZPC 1.13.7
100 schoolslag jongens 0-10
jaar
Ï.Ruud Bindels Roersoppers

1.39.9

100 schooslag meisjes 1981
l.Alice de Jonge Zon 1.34.6
1980
l.Maud Bos Roersoppers 1.26.5
1979
I.Kirsten Savelberg MZPC

1.24.6
1978
Ï.Miranda Bosma Mosa-Regio

1.16.2
1977
1.Sally Dinjens MZPC 1 23.7
1976
l.Chantal Golsteyn Patrick

1.24.5
0-18 jaar
l.Angelique Wetzels Hellas

1.22.3
Dames
l.WienkeRouffaer Zon 1.22.7

100 vrijeslag jongens 1981
Ï.Ruud HuytsßZ 110.7
1980
1.Bas Diederen Patrick 1-04.4
1979
I.Marco o.d.Kamp Zon 1.02.1
1978
l.Mark Veens HZPC 1-01.1
1977
Ï.Jeroen Gerrtisen Mosa-Re-
gio 0.58.1
1976
l.Roy Meyboom Zon 0.56.3
0-18 jaar
l.EdgarThimister MZPC

0.56.2
Heren
l.PieGeelenMZPC 0.52.9

200 vlinderslag
Meisjes 0-14 jaar
Ï.Miranda Bosma Mosa-Regio

2.40.5
0-16 jaar
l.AnkeßorjansKZPC 2.44.3
0-18 jaar
1 Cindy Alberts Zon 2.36.6

Dames
l.DianneNiende Rog 2.33.8

200 rugslag Jongens 0-14 jaar
1.Mark Veens HZPC 2.35.3
0-16
l.Roy Meijboom Zon 2.24.6
0-18 jaar
l.Johan Wijnen HZPC 2.25.7
Heren
l.PieGeelenMZPC 2.18.7

100 schoolslag meisjes 0-10
jaar
l.Britta Moonen MZPC 1.34.8
100 vrijeslag jongens 0-10 jaar
Ï.Paul Gabriels de Rog 1.12.5

200 vrijeslag meisjes 0-14 jaar
l.Natasja Spierts Zon 2.21.5
0-16 jaar
l.Manelle Schaaf Zon 2.18.5

0-18 jaar
l.Cindy Alberts Zon 2.19.5
Dames
l.JonitaWesthem MZPC2.15.5

200 schoolslag
jongens 0-14 jaar
l.Mark Veens MZPC 2.54.2
0-16 jaar
I.Pascal Cuypers Patrick2.39.o
0-18 jaar
I.Danny Senden MZPC 2.35.5
Heren
l.Jurgen Langer Hellas 2.35.9

4xloo wisselslag estafette
jongens 0-16 jaar
l.Zon 4.27.3

sport

Zwemmersflitsen naar records op LK

Bosma en Rouffaer
geven Limburg hoop

Van onze correspondente
INGRID MOERS_

MAASTRICHT - Tijdens de
eerste twee dagen van deLim-
burgse kampioenschappen
zwemmen in 'De Dousberg' in
Maastricht is er één Limburgs
record en een Limburgs aspi-

rantenrecord verbroken. Op
de 400 meter wissselslag heren
verbeterde Diederik Rouffaer
van ZON/S&S met een tijd
van 4.52.1 zijn ouderecord van
19 mei 1990 dat stond op
4.53.21.

Rouffaer zit op de goede weg. Twee
jaar geleden zwom hy immers zijn
laatste kringrecord. Het Limburgs
aspirantenrecord kwam op naam
van Miranda Bosma van Mosa Re-
gio uit Venlo. Op de 200 meter
schoolslag zwom zij een tyd van
2.43.6. Met deze tyd verbeterde zij
het bijna zeven jaaroude record van
Chantal Soomers dat stond op een
tyd van 2.44.07 (Genève 27-7-'B5).

Twee dagen zwemmen leverden 27
NK-limieten en drie inschryflimie-
ten op. Marco op den Kamp en Roy
Meyboom behaalden er beiden drie,
terwijl Eelco Nelissen, Patrick Ton-
nard, Miranda Bosma, Kirsten Sa-
velberg, Jeroen Gerritsen, Armand
Meertens en Pie Geelen er ieder
twee behaalden. Kirsten Savelberg
verraste hier met twee mooie limie-
ten op de 100 en 200 meter school-
slag, terwyl Patrick Tonnard dat-
zelfde deed op de 100 meter vrije-
slag. Individueel werden de meeste
gouden medailels behaald door
Mark Veens, te weten vyf stuks.

" Miranda Bosma en Diederik Rouffaer, samen te water, beide zwemmers waren succesvol op
hetLX in Maastricht. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

KNGB
ontslaat
trainers

BEEKBERGEN - De Koninklij-
ke Nederlandse Gymnastiek
Bond zal, vooruitlopend op het
nieuw meerjarenbeleid, met in-
gang van 1 augustus al haar
steunpunttrainers vanwege fi-
nanciële overwegingen ontslaan.

Volgens bondspenningmeester
Theo van de Hout staat de klok
op vijfvoor twaalf. „Wij moesten
duidelijke keuzes maken, nu er
zon zes ton bezuinigd moet wor-
den."

Met deze woorden werd de aan-
geboden adviesnota van een pro-
jectgroep top- en wedstrijdsport
door Van de Hout uitgelegd tij-
dens de buitengewone jaarverga-
dering van de sectie wedstrijd-
sport van de 280.000 leden tellen-
de gymnastiekbond. De trai-
ningscentra Papendal en
Beekbergen blijven -ondanks de
bezuinigingen- voorlopig nog
een jaar bestaan.

VCH bijna zeker
in bekerfinale

HEERLEN/LANDGRAAF - Zowel
VCH (volleybaldames) als Geevers/
VCL (heren) hebben hun thuiswed-
strijd in de regiofinale van het
NSW-bekertoernooi winnend afge-
sloten. De Heerlense volleybalsters
staan reeds met een been in de lan-
delijke eindstrijd na de afgetekende
3-0 (15-9, 15-6, 15-6) zege tegen Hal-
ley uit Wehl. Geevers/VCL had aan-
merkelijk meer moeite met de
Nijmeegse studentenploeg Vocasa:
3-2 (15-9, 12-15, 8-15, 16-14, 15-7).

Aanstaande zaterdag staan voor de
beide Limburgse teams de returns
op het programma.

sport kort

" KARATE - Zaterdag zes juni
vinden in de Beekse Sporthal De
Haamen de Europese karate-
kampioenschappen in het sho-
bu-ippon system plaats. Dit is in
feite het oorspronkelijke karate
waarbij geen gebruik gemaakt
mag worden van beschermers.
Aan dit Europees karatekam-
pioenschap nemen 22 landen
deel die elk twee mannen en
twee vrouwen mogen afvaardi-
gen. Voor Nederland zijn inmid-
dels aangewezen Guido Rama-
kers uit Ulestraten en Denise
Kloth uit Elsloo.

" ZAALVOETBAL - Meet-
point/FSC heeft zich als laatste
vereniging geplaatst voor de hal-
ve finale om de Limburgse zaal-
voetbalbeker. Meetpoint ver-
sloeg gisteravond Neeritter met
4-2. In de halve finale speelt
Meet Point uit tegen De Postert
uit Posterholt.

" BILJARTEN - Biljartclub1
de Klos uit Mesch-Eijsden h«
het tydens de halve finales *het NK voor kaderteams, da'
Losser plaatsvond, niet kun!1
redden. Het Limburgs team e
digde met twee punten op
derde plaats. De twee als eet
eindigende teams, Snooker A'
demie uit Haarlen en Kaka1
uit Nijmegen, hebben zich V*
de finales geplaatst.

" JUDO - Tijdens het inter»
tionaal judotoernooi in Venf1

er namen maar liefst 200 vere"
gingen uit 15 landen deel, we*
den de judoka's van Tsukuri'
Maastricht zich goed. Bij de f
ren behaalde Maurice Martin
de klasse tot 65 kg een de^
plaats. Bij de dames tot 52 jjj
eindigden Lilian Ummels en &
riska van Ling beiden als der#
ex aequo. Ronald Creuwels V
Benjo Sport Limburg vve"
eveneens derde in de klasse *71 kilo

tennis
le klasse
afd.l
Pellikaan-Leimonidas 2 5-3
Joy-Zuiderp. 2-6
Halfweg-Ready 8-0
Strokel-v.Horne 1-7

afd.2
Alta-GTR 3-5
Popeye 3-Warande 1-7
Hillegom-Bosheim 2 5-3
Zuiderp.3-ZLTB 4-4

2e klasse afd.2
Lobbel.-Blerick 7-1
Presikh.-Pellikaan 2 7-1
Hilverh.-Kimbria 5-3
Rapiditas 2-SLTC 1-7

afd.3
ELTV 4-Barneveld 1-7
ETC-Joy3 7-1
SLTC 2-L.Raek 4-4
Rapid-Tilburg 4-3

afd.4
B.Baselaar-Water. 8-0
Zoetermeer-Halfweg 2 3-5
Volley 2-Brunsasum 2-6
Merenwijk-Venlo afgebr. 1-5

3e klas afd.ll
SLTC 3-TOS-B 3-5
GTR-B.Baselaar2 5-3
Tilburg 2-BLTV 3-5
Brunss.2-Geldropb. 5-3

afd.l2
Warande 2-GTR 2 8-0
Ivy-Helios O 2-6
Root-Helze 0-8
Kerkrade-Uden 6-2

4e klasse afd.2o
Ready3-Nijm.Quick3 6-2
Blerick 2-Brunss.3 8-0
Pettelaer 2-Best 2-6
Huissen-Volley 5 3-5

afd.2l.
Wettenseind-Burght 1-7
Rulec-B.Baselaar 3 4-4
Thes 2-Volharding 3-5
Ready 2-Bladel 1-7

afd.22
Mierlo-Doornakkers 7-1
Kimbria 2-U.o.W. 5-3

5e klasse afd.4l
Frisselst.4-Blerick 4 2-6
Tos 2-Waalre 3-5
Venlo 2-Heeze 1-7
Eresloch-ELTV 6 5-3

afd.4s
Maasbree-Lichtenb. 0-8
Vormer-Veldh.2 5-3
Mast-Carolus 5-3
Eeckenr.-Root 2 3-5

afd.46
Brunss.4-Kerkrade 3 7-1
Blerick 5-Kimbria 3 3-5
v.Home 2-Keerweide 7-1
NIP-Ativu 3-5

afd.47
SLTC 4-Eijsden " 6-2
BRZ Ready 4 3-5
Brunssum 5-Kerkrade 2 5-3
Keerweide 2-N'hagen 2 3-5

afd.4B
Venlo 3-Rulec 2 8-0
M'geleen-SLTC 5 4-4
GTR 4-Horn 2-6
Maasniel-Voerendaal 4-4

afd.49
Topspin-Dieren 2-6
Grubbenv.-Thos 3 4-4
Helden-Dukenburg 6-2
Avanti-Grootven 2-6

6e klasse afd.7B
Merletten-Kieneh.s 1-7
Lichtenb.2-Helze 7 4-4
Bladel 2-Fellenoord 7-1
Bokt-Mast2 7-1

afd.B2
Brunssum 6-BRZ 2 4-4
Bunde-Burght 3 7-1
Voerend.2-Berenbos 5-3
Herkenb,-Stennis 2-6

afd.B3
Apollo-Gewannen 6-2
Burght 2-U.0.W.5 8-0
N'hagen 3 Schinveld 3-5
Rapid 3-GTR 5 0-8

afd.B4
Urmond-Kaldeborn 2-6
Eijsden 2-Kimbria 4 5-3
U.0.W.2-NIP2 5-3
Oirsbeek-GTR 6 8-0

afd.Bs
U.0.W.4-GTR 7 4-4
Stevenw.-SITC 6 5-3
Keerweide 3 Elsloo 4-4
Rapid 2-Ready 6 7-1

afd.B6
Ready 5-M'geleen 2 7-1
Echt-Brunssum 7 7-1
Stein-U.0.W.3 ■ 5-3
Volhard.2-Orient 5-3

afd.B7
Linne-Ace 2 5-3
Aldenghoor-Venlo 4 3-5
Velden-Rapid 0-8
Weert 0.-Helden 2 2-6

afd.BB
Arcen-Aldenghoor 2 7-1
Montfort-Grensmeppers 6-2
Vlierden-Kessel 3-5
Wimbledonck-Velden 2 7-1

afd.B9
Thos 8-Munster 6-2
Baexem-Tonido 8-0
Velden 3-Horn 2 5-3
Elsloo 2-Kaetelberg 8-0

afd.9o
Rijkev.-Haaneb.2 4-4
Broekh.-P.Hoeven 2 8-0
Thos 5-Tunnis 4-4
Horst-Venray 1-7

7e klasse afd.ll3
Packardor 3-Grubbenv.2 6-2
Tegelen 2-Root 5 5-3
Helden 3-Weert 0.2 6-2
Moleneind-Veldh.4 4-4

afd.ll4
Venlo 5-Tegelen 2-6
Ginneve-Buggenum 8-0
Mierlo 4-Maarheeze 2 1-7"
Leende-Blerick 6 4-4

afd.lls
Burght 4-Volhard.3 2-6
Eijsden 3-Urmond 2 4-4
Stennis 2-Elsloo 3 7-1
Berenb.2-M'geleen 3 5-3

afd.ll6
Kerkrade 4-O.Nassau 6-2
Groeselt-Rakets 2-6
Ativu 2-Merkelbeek 3-5
Daalhof-Stennis 3 4-4

afd.ll7
Kimbria 5-Bocholtz 0-8
Munster 2-Tempo 2-6
Stennis 4-Simpelveld 0-8
Dousberg-N'h_gen 4 3-5

afd. llB
Ohe en L.-Bunde 2
Born-Nip3
M'tncht-Daalhof2 (
Elsloo 4-Berg e
afd.ll9 ;
Burght 5-Hoensbr.
O.Nassau 2-Kerkrade 5 ;
Ready 7-Rapid 4 ' 1
Simpelv.2-Volhard.4 ,
afd.l2o
Simpelv.3-O.Nassau 3
Kaldeborn 2-Talvu
Voerendl.3-Oirsbeek 2
Schinv.2-Waterkoel
afd.l2l
BRZ 3-Kaldeborn 3
Bocholtz 2-Ativu 3
Oriënt 2-Hulsberg
Merkelb.2-Urmond 3

afd.l22
E.Schoor-Born 2
Helios-Weert
Wessem 2-NIP 4
Swalmen-Rulec 3

afd.l23
Nip 5-Bosdael
Hoensbr.2-M'geleen 4
Berg 2-Herkenb.2
GTR 8-Keerweide 4

afd.l24
Weert 0.3-Echt 2
Home 3-Potec
Rulec 4-Maasniel
NJeuwstadt-Wessem 3

afd.l2s
Meulensl.-Baexem 2
Belfeld-Boshoven JKaetelb.2-WimbledonC
Tegelen 3-Nederweert
afd.l26
Neer-Belfeld 2
Baexem 3-Horst 2
Rosus-Ace 3
afd.l27
Bevo-Broekh.2 'Grubbenv.3-Blerick "
Venray 2-Moleneind 2
Kesel 2-Tegelen 4

Herencom petitie
le klasse afd.2
Halfweg-Boemerang
Pettelaerß.Prickers
Alta-Krimpen
N'hagen-Overwaard

2e klasse afd.l
Venlo-Ivy
Rapiditas-Ready
Zuiderp.-Hakkelaars
Hartel-Stein

afd.2
Unicum-H.Maantje
Boskoop-Frisselst.2
Halfweg 2-Groenekan
afd.3
Holy-L.op Zand
Rhoon-BRZ
Barendr.-Oudenb.
Horst-Ludica

3e klasse afd.4
Langel.-Rozenburg
Tegelen-Wouw
Goirle-Helden
Skinlo-Victoria

afd.s
Stobblek-DDH
H.Maantje 2-Simpelv'
Hoge H.-Apollo

afd.6
Vormer-Mattenkl.
Maarheeze-Tilburg
Gennep-Ativu
Brunss.-Larsheim

afd.B
Beinum-Togo
Zelhem-Maasbree
P.Hoeyen-Stoven
Shot-Topspinners

Van Home
GTR/NIP

lijken veilig
HEERLEN - Van Home en
NIP lyken zich te handhave'
eerste klasse van de landeti)
mengde tenniscompetitie-
Maastrichtse Ready zal in de
twee wedstrijden nog veel l
moeten scoren om zich te V
yen. SLTC uit Sittard blijfl
strijd voor het kampioenschï
tweede klasse en heeft dus j'
promotie. Dit lijkt de positif
lans van de vijfde competil
dag.
Het Weerter Van Home hoe1
gen Strokel in Harderwijk
maar een punt af te staan.
GTR/NIP-captain Armand C
was ondanks de 5-3 zege op
niet tevreden. „Vooraf wal*
voor een 7-1 zege gegaan. D 1
er ook ingezeten als Frauk'
single niet in drie sets v«
had."
De competitiewedstrijd in de
de klasse van de landelijke'
competitie in Hilversum is vo
Maastrichtse Kimbria niet I
verlopen. In. het damesdubb*
sen Katinka Vincent en Elise
phuis van Kimbria en Cole .
en Hanneke Boerhorst gooio'
halverwege de partij haar ra£
derichting van haar tegensta!1
Vincent liet het racket liggeü'
Sely het zelf moest komen op
Vlak bij Vincent gekomen, I
Sely een bal-keihard in het t
van Vincent die een flinke b<»
het incident overhield.
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Ad Wijnands in
laatste etappe

onttroond
- In deafsluitende tyd-

■*' tussen Chantilly en Senlis vanjjedriedaagse Ronde van de Oise
Ad Wijnands zijn leidendePpsitie kwijt. De TVM-renner,

e vry dag de openingsetappe'ad gewonnen, verspeelde gis-
in de rit tegen het

rjjrwerk (hy werd 59ste) bijna
_**£ minuten op Thierry Marie.e Fransman werd ook eindwin-

in detweederit was de*6e voor Johan Capiot, ploeg-
v'akker van Ad Wijnands. Zon-
I agtnorgen zegevierde deNeder-

Peter Pieters.

Olympia’s Ronde
moeilijk uit

de startblokken
?SSENDRECHT - Ondanksj*n ervaring van enkele decen-

is Olympia's Ronde van
ederland voor amateurs in het

j:Slopen weekeinde maar moei-J* uit de startblokken geko-n- Op het organisatorisch-
le vlak deden zich enke-. Problemen voor.
J*Zoetermeer, na deeerste etap-

over 130 kilometer, weigerde
7<terdag het foto-finish-apparaat
,j ,nst. Een haastig vertrek van. 'e juryleden naar Hilversum,

de NOS-beelden uitvoerigerden bekeken, had niet het
r^enste resultaat. Wel konden
3 de eerste zes van de etappe-

tslag in de juistevolgorde wor-
y ft geplaatst. Voor de organisa-

bleef het hier niet bij. Giste-
q^> in de etappe Zoetermeer-
(j^ndrecht, moest halverwege

koers worden geneutraliseerd.en deene helft van het peloton
to .p^ahelweg koos en de ande-
Q.^elft de hoofdweg.

Vmpia's Ronde heeft nu nog
<j ft hele week om het geschon-
Jq_ vertrouwen te herstellen.. hn den Braber, die zowel za-
ty dag als zondag etappewinnaar
Hj d, staat eerste in het alge-een klassement. Hij heeft vier
va°°nden voorsprong op Leon. "*Bon, die enkeleuren vóór de
de nin-setaPPe ln Zoetermeer

Proloog op zijn naam schreef.

Rooks tiende
Overigens, met zijn tiende plaats in
de eindstand werd Steven Rooks
(Buckler) de bestgeklasseerde van
de achttien gestarte Nederlanders
in het aanvankelijk 188 man sterke
veld. Hoewel de kopmannen van
PDM, Alcala en Breukink, faalden,
het de formatie van Jan Gisbers
vier ritzeges noteren. Van Poppel
(twee keer), Breukink (tijdrit) en
Cordes. De Nederlandse oogst werd
voltooid door Nydam met de over-
winning in de proloog. Zijn Belgi-
sche ploegmakkers bij Buckler,
Edwig van Hooydonck en Eric Van-
deraerden, schreven- ieder ook een
etappe op hun naam.

Limburgse amateurs vooraan in Wieleromloop van Onderbanken

Max van Heeswijk toont klasse
Van onze correspodent

RAYMOND KERCKHOFFS

MERKELBEEK - De Limburgse
amateurs hebben zich gisterenin de
derde Wieleromloop van Onderban-
ken, een wedstrijd in de promotie-
competitie, van hun beste zijde la-
ten zien. Naast winnaar Max van
Heeswijk uit Baexem wisten zich
nog vijfprovinciegenoten bij deeer-
ste tien te klasseren: Robert van

Donk (3e), Berrie Thoolen (se), Ar-
mand van Mulken (7e), Francois
Knarren en Erik Hilkens (9e). Ver-
der maakte Wielerclub Zuid-Lim-
burg de inspiratie opnieuw waar om
te promoveren naar de topcompeti-
tie. Met drierenners bij de eerste elf
pakte het team veel punten.
De koers, met start en finish in Mer-
kelbeek, kende een attractief ver-
loop. Al naruim 30 kilometer kwam
een kopgroep van negen man tot
stand, dieop de smalle wegen uit de
greep van het peloton zou blijven.
Zes renners zagen het gevaar en
reageerden halverwege de wed-
strijd, de rest was op dat moment al
kansloos. In de laatste omloop van
zestien kilometer reden nog negen
renners voorop, waar vooral Ar-
mand van Mulken veel werk óp-

knapte. „Ik had weer eens een dag,
dat ik me zelf niet kon bedwingen.
De benen waren sterk en dan wil ik
vlammen. De overwinning pakken
is voor mij echter moeilijk, omdat
ik met mijn drieëndertig jaar de ex-
plosiviteit niet meer bezit."
Op de beslissende aanval van Max
van Heeswijk en de Brabander Lan-
gens kon Van Mulken dan ook niet
meer reageren. In een sprint a deux
toonde Van Heeswijk zich de beste.
„Ik had echt superbenen," glunder-
de hij voorbij de finish. „Ik reed als
het ware met mijn vingers in de
neus. Het is mijn tweede zege bij de
amateurs, nadat ik eerder al in
Schweiberg won. Tekenend dat de
vorm er is. Deze week reed ik nog
een koers in Denemarken. Een zwa-
re open wedstrijd waar ook profs

alsKim Andersen en Bjarne Riis re-
den met stroken grind, zodat het
veel op Parij s-Roubaix leek. Ik ein-
digde daar als achttiende en merkte
dat ik nog iets macht tekort kwam.
Vandaag liep het echter super."
Als junior behoorde Max van Hees-
wijk verleden jaaral tot de absolute
top in Nederland. Alle landelijke
amateurtopteams wilden het talent
uit Baexem dan ook inlijven. Van
Heeswijk koos toen voor de Tele-
flexploeg. Een verkeerde keuze
bleek achteraf, want in oktober
draaide de sponsor de ploeg de rug
toe. Alle grote taems zaten op dat
moment vol. „Toen koos ik echter
om bij mijn club De Windmolens
uit Geffen te blijven en de promo-
tiecompetitie te rijden. Een keuze
die ik achteraf niet betreur. In de
maand juli hoop ik in de Italiaanse
competitie mee te rijden. Ik zou bij
een club uit Bergamo onderdak
kunnen krijgen. Een periodewaarin
ik veel kan leren. Eerst rijd ik ech-
ter nog de Triptique Ardennais en
de Flêche du Sud ter voorbereiding
op het NK,. eind juni in Meerssen."

" Max van Heeswijk geeft het optreden van de Limburgse
amateurs glans. Hij sprint in Merkelbeek naar de zege in de
Wieleromloop van Onderbanken. Foto: KLAUS TUMMERS

Ronde van Spanje krijgt Zwitserse eindwinnaar

Tony Rominger houdt stand
Van onze sportredactie

MADRID - Tony Rominger is niet meer bezweken onder de
Spaanse druk. De 31-jarige kopman van de Clas-ploeg werd
gistermiddag op de Paseo de la Castellana in Madrid ingehaald
als vierde Zwitserse eindwinnaar van één van de drie grote
wielerrondes. Na de Giro-zege in 1950 'van wijlen Hugo Koblei,
de winst van Ferdi Kübler in de Tour de France 1950, die van
Hugo Koblet een jaar later en tenslotte opnieuw een Giro-
triomf (Carlo Clerici, 1954), moesten de Zwitsers bijna veertig
jaar wachten op een nieuwe ronde-triomf. En die kwam met
Rominger in de 47ste Vuelta eigenlijk vrij onverwacht. i
Immers, Rominger, de zoon van een'
Zwitserse vader en Deense moeder
(hij woonde tot zijn derde levens-
jaar ook in Denemarken) had tot
nog toe slechts zijn stempel kunnen
drukken op wedstrijden van een
week of daaromtrent. Hij was in zijn
drie Giro's, zijn twee Tours en ene
Vuelta altijdwel op een zwakke dag
gestuit.
Maar de Rominger van de Vuelta
1992 is een completer renner dan
ooit gebleken. Zijn eerste tijdrit was
er nog één onder zijn niveau, maar
hy had toen het excuus van de na-
weeën van een val en een opspelen-
de knie. Zyn bergetappes waren
vervolgens nooit slechter dan die
van echte klimmers als Delgado en
Montoya. En op de beslissende
chronorace van vrijdag stond geen
maat.

beperkt tot een ritzege van hun Co-
lombiaaan Oscar Jesus Vargas. De
slotrit van zondag, naar Madrid - ge-
wonnen door Abdoesjaparov - werd
één lange triomftocht van de Zwit-
ser, voor wie vorig jaar zowel door
Peter Post als Jan Raas belangstel-
ling werd getoond. Hij was echter
naar de mening van de twee Neder-
landse chefs d'equipe te duur.

Rominger nam er de amarillo-trui
over van Montoya en verdedigde
die in de geniepige zaterdagrit op
de manier zoals het de echte leider
betaamt: hij toog in de finale zelf
ten aanval, en zette al zijn concur-

renten op nog eens 7 extra secon-
den. De 'coup', die de Amaya-ploeg
van Montoya had voorspeld, bleef

# Tony Rominger heeft in het slotweekeinde van de Vuelte het
etenszakje in ontvangst genomen en neemt even tijd voor het
opbergenvan voedsel enfruit. Foto: epa

sport

’RundumKölnmijneerstezegevanbetekenisalsprof’Louis de Koning te rijk
DOOR WIEL VERHEESEN

KEULEN - Zijn naam stond in het deelnemersveld van
Ouitslands nieuwe internationale koers, Rund urn Köln,
allerminst tussen de favorieten. Aan de finish op de Ho-
henzollernring in hartje stad toonde Louis de Koning zich
desondanks de beste van vijf koplopers. Dolgelukkig was
hij met zijn sprintsucces. „Mijn eerste zege van betekenis
als prof', aldus de 24-jarige Zuidhollander. „Het werd tijd
ook. Tot dusver had ik alleen een kenniskoers in het Belgi-
sche Ninove op mijn naam kunnen schrijven. Dat gebeur-
de twee jaar geleden."

j-ouis deKoning is aan zyn vier-
de volle seizoen als beroepsren-
Jier bezig. Vanaf zijn eerste op-
deden maakt hij deel uit van de
janasonic-ploeg. Peter Post con-tacteerde hem op het einde van*ielerjaargang 1988, waarin de

jonge belofte als amateur een
reeks eerste plaatsen had ver-
overd. De Ronde van Limburg
behoorde daartoe, evenals eenrit
in de Ronde van Normandië en
de hoofdprijs in de driedaagse
Omloop van de Mijnstreek.

Over werkgelegenheid had hij
niet te klagen. De teamleiding
nam hem mee naar alle grote en
middelgrote koersen, inclusief
een paar keer de Ronde van
Zwitserland en eenmaal de Giro
d'ltalia. „Nooit naar de Tour de
France", zei hij gisteren. „Ik
hoop vurig, dat ik over anderhal-
ve maand geselecteerd word. In
dekomende weken neem ik deel
aan Dauphiné Liberé en Midi-
Libre."

nu al over de Tour te praten. Op
4 juliklinkt pas in San Sebastian
het startschot."

Theo de Rooy, chef d'equipe van
dePanasonics in Rund urn Köln,
kent vanzelfsprekend de wens
van Louis de Koning. „Of hij
kandidaat is voor een plaats in
de Tourploeg?", herhaalde de
vroegere Spaubekenaar de
vraag. „Allicht, maar dat geldt in
principe voor de andere achttien
renners uit onze ploeg eveneens.
Het is trouwens nog te vroeg om

Toen gistermorgen nog vóór tien
uur het startschot klonk inRund
urn Köln was de Panasonic-
ploeg weliswaar met het maxi-
maal toegestane aantal van tien
man present, maar tot teleurstel-
ling van organisatoren en pu-
bliek schitterde Olaf Ludwig
door afwezigheid. Duitslands
enige winnaarvan een wereldbe-
kerkoers in dit jaar(Amstel Gold
Race) was na de door hem ge-
wonnen Vierdaagse van Duin-
kerken niet helemaal fit.
Ondanks de concurrentie van
vier andere evenementen op de
internationale kalender (Ronde
van Spanje, Tour DuPont, Ron-
de van de Oise en Ronde van
Toscana) had men in Keulen vol-

daaraan evenredig. Op de wegen
naar en door Weilerswist, Billig,
Bonn, Siegburg, Neunkirchen,
Much, Engelskirchen, Immekep-
pel en Bergisch Gladbach werd
bovendien zó'n hoog tempo ge-
draaid, dat de kopgroep twintig
iminuten eerder- dan verwacht
weer in deKeulse binnenstad te-
rugkeerde.

Het grootste deel van het pelo-
ton was rond halfkoers al door
een groep van veertig a vijftig
man op flinke achterstand gezet.
Deze omvangrijke eerste groep
ontstond in twee fasen en omdat
de meeste ploegen met een paar
man vooraan vertegenwoordigd
waren, viel er in de hoofdmacht
(met de drie Limburgse deelne-
mers Frans Maassen, Raymond
Mens en Alain Strouken) niets
meer te bespeuren van reactie.
De verslagenen kwamen met een
minuut of vijf achterstand aan
de eindstreep.

Louis de Koning: „Wij, de Pana-
sonics, bevonden ons met liefst
zeven man in het voorste deel
van de karavaan." Onder meer
Robert van de Vin, Jacques Ha-
negraaf en Wilfried Nelissen re-
den voorin. Alleen Mare Serge-

doende kwaliteit en kwantiteit
(ruim honderdtwintig deelne-
mers) kunnen aantrekken. Het
parcours van 209 kilometer was

ant, Rudy Dhaenens en Henk
Lubberding waren namens de
ploeg van Theo de Rooy in het
tweede peloton achtergebleven.
Buckler en PDM hadden voor-
aan eveneens een numeriek ster-
ke afvaardiging. Toen vijfman in
de laatste 50 kilometer de beslis-
sende slag inluidden, was echter
niemand uit de ploeg van Jan
Raas present. De Zeeuw ('ik ben
vijfdagen in deRonde van Span-
je geweest bij het andere deel
van mijn ploeg') zag uiteindelijk

Poels als bestgeklasseefëe
Buckler-renner op de tiende
fplaats eindigen. PDM daarente-
gen had zowel Maarten den flak-
ker als de Duitser Thomas Dufst
in het leidend kwintet, waar Wil-
fried Peeters (Telekom), Olaf
Jentzsch (Tulip) en de latere
winnaar eenlingen waren. „In
het begin van de ontsnapping
heeft iedereen flink meege-
werkt", zei De Koning. „Op. het
laatst heb ik mij gespaard. Ik
hoefde de twee man van PDM
toch niet in een fauteuil riaar de
streep te brengen, of wel? Hun
demarrages kon ik telkens■ met-
een beantwoorden. Toen kwam
het er op aan, de zaak m de
sprint af te maken. Ik ben .dol-
blij, dat het gelukt is."

" Louis de Koning, einde-
lijk. Foto: COR VOS

Raymond Meijs in
Girod’ltalia

KEULEN - Aan de zijde van
Luc Roossen, Alan Peiper, Brian
Holm, Sören Lilholt en vier an-
deren is Raymond Meijs als eni-
ge Nederlander uit de Tulip-
ploeg opgenomen in het team,
dat zondag in de Giro d'ltalia
start. Peter Pieters, Adrie Kools,
de gebroeders Van der Poel en
andere Tulip-renners komen tij-
dens de Ronde van Italië elders
aan de slag.
Raymond Meijs reed in de voor-
bije dagen de vierdaagse Ronde
van Trentino uit en was gisteren
in Rund urn Köln van de partij.
„In het begin was ik heel even
met een paar man ontsnapt", zei
hij. „Toen wij ingelopen werden
liet ik mij afzakken tot bij de
ploegleidersauto om myn vest in
te leveren. Net op dat moment
reden vooraan twee grote groe-
pen weg. Ik was geklopt. Er
werd niet meer gereageerd, ook
al omdat praetisch iedere ploeg
evenals de onze een paar man bij
de vluchters had."

Frans Maassen:
’Even rustig aan’
KEULEN - Buckler-renner
Frans Maassenreed evenals Ray-
mond Meijs en Alain Strouken
Rund urn Köln uit, maar bleef
anoniem in het tweede deel van
het peloton. „Ik nam bewust een
beetje gas terug", aldus de wie-
lerprof uit Ittervoort. „Na- de
Vierdaagse van Duinkerken
(waarin hij tweede werd, red.)
nam ik vrijdag nog deel aan een
criterium in Sheffield, Engeland.
Ook "de komende anderhalve
week doe ik het rustig aan. De
GP Wallonië en Ronde van Mid-
den-Zeeland, respectievelijk 28
en 30 mei, zijn mijn eerstvolgen-
de serieuze opdrachten."
Overigens, Rund urn Köln staat
pas kort op de internationale
profkalender in de vierde kate-
gorie, maar de wedstrijd was gis-
teren toch al aan de ... achtenze-
ventigste editie toe. Er werd ook
een koers verreden voor ama-
teurs. Hierin zegevierde onze
landgenootErik Dekker.

Danny Nelissen
ziek in Keulen

KEULEN - Te elfder ure moest
Danny Nelissen zich afmelden
voor deelname aan Rund urn
Köln. Met zijn teamgenoten van
PDM teruggekeerd uit de Ronde
van Trentino (Italië), werd hij
aan de vooravond van de giste-

ren in Duitsland verreden koers
ziek. Chef d'equipe Ferdi yan
den Haute: „Toen de keelpijn 's
morgens nog niet over was, kon
hij onmogelijk starten. Hij bleef
in het hotel achter, waar een fa-
milielid hem ophaalde en naar
Geleen bracht. Zodoende was ik
op de wegen rond Keulen met
negen in plaats tien man pre-
sent."

Le Mond in vorm
WASHINGTON - Greg Le Mond
heeft al vroeg een goede vorm te
pakken. Zondag won de drievoudi-
ge Tourwinnaar in zijn geboorte-
land de Tour DuPont, een etappe-
wedstrijd van anderhalve 'week.
Tweede in de eindklassering werd
Lemonds Noorse ploegmakker Atle
Kvalsvoll op twintig tellen. Patrick
Strouken was de enige Limburgse

deelnemeraan het evenement.
Le Mond begon de Tour DuPont op
7 mei met winst in de proloog.
Voorafgaande aan de tijdrit had Le-
Mond dertien seconden voorsprong
op de Noor Kvalsvoll. Voor de race
tegen het uurwerk vertelde Le-
Mond dat hij nogal „enuwachtig
was, maar daarvan was niets te mer-
ken tijdens de rit.

wielerstrijd in cijfersRonde van Spanje, twintigste etappe
Collado Villalba - Segovia: 1. Vargas
188km in 4.56.00, 2. Rominger op 32 sec,
3. Montoya 0.39, 4. Delgado, 5. Camargo,
6. Theunisse, 7. Perez, 8. Mauleon, 9.
Echave, 10. Giovannetti, 16. Rooks, 20.
Breukink, allen z.t. als Montoya, 31. De
Vries 2.55, 77. Nydam 16.18, 88. Verhoe-
ven, 102. Kokkelkoren 21.45, 116. Sie-
mons, 117. Nijboer, 123. Suykerbuyk,
124. Van Poppel, 127. Mulders, 128. Ja-
kobs, 129. Cordes, 135. Solleveld op
35.18. Eenentwintigste etappe Segovia- Madrid: 1. Abdoesjaparov 175 km in
4.20.57, 2. Guttierrez, 3. Juan Carlos
Gonzalez, 4. Martinello, 5. Van Poppel,
6. Zanatta, 7. Nijdam, 8. Raab, 9. Pellico-
ni, 10. Moreda, 14. Theunisse, 17.Rooks,
52. Verhoeven, 56. De Vries, 86. Breu-
kink, 111.Suykerbuyk, 117. Cordes, 119.
Kokkelkoren, 125. Jan Siemons, 126.
Mulders, 128. Harmeling, 135. Solleveld
0.40, 138. Jakobs 0.50, 139. en laatste Nij-
boer. Eindklassement: 1. Rominger

96.14.50, 2. Montoya 1.04, 3. Delgado
1.42, 4. Giovanetti 5.19, 5. Echave 5.34,
6. Cubino 6.24, 7. Parra 7.24, 8. Alcala
12.50, 9. Mauleon 15.44, 10. Rooks 18.57,
11. Millar 19.39, 12. Theunisse 19.41, 13.
Ruiz Cabestany 21.55, 14. Alberto Ca-
margo 22.39, 15. Roche 22.40, 27. Breu-
kink 40.06, 28. De Vries 40.54, 79. Suy-
kerbuyk 2.07.05, 80. Cordes 2.08.36, 103.
Nijdam 2.31.28, 109. Harmeling 2.40.43,
117. Mulders 2.53.02, 119. Verhoeven
2.54.17, 123. Van Poppel 2.56.18, 124.
Nijboer 3.00.27, 129. Siemons 3.06.25,
134. Kokkelkoren 3.23.02, 136. Jakobs
3.31.40, 137. Solleveld 3.39.14. Van de, 188gestarte renners bereikten 139 de fi-
nish.

Ronde van de Oise. Tweede etappe
Creil - Noyon: 1. Capiot 202 km in
6.01.35, 2. Schur, 3. Pieters, 4. Melsen, 5.
Wust, 6. Boucanville, 7. Marie. 8. Mon-

cassin, 9. Jolidon, 10. Aun, 36. Wijnands.
Derde etappe Compiegne - Chantilly:
1. Pieters 108 km in 2.23.09, 2. Wust, 3.
Capiot, 4. Melsen, 5. Boucanville, 6. Ca-
pelle, 7. Priem, 8. Lehnert, 9. Moncassin,
10. Duclos-Lassalle. Afsluitende tijdrit
in Senlis: 1. Thierry Marie 10,5 km in
13.05, 2. Moreau 0.10, 3. De las Cuevas
0.20, 4. Ledanois 0.33, 5. Louviot 0.33, 6.
Indurain 0.33, 59. Wijnands 1.46. Eind-
klassement: 1.Marie 12.48.48,2. Leblanc
0.19, 3. Indurain 0.22, 4. Moreau 0.30, 5.
Kindberg 0.36, 6. De las Cuevas 0.38, 7.
Pieters 0.44, 8. Ledanois, 9. Weltz 0.49,
10. Louviot 0.50.

Tour DuPont, Amerika. Tiende etappe:
1. Grewal 132,8km 3.48.14, 2. Mcßae,, 3.
Huyghens op 0.06, 4. Brady 0.09, 5. An-
derson, 6. Preissler, 7. Aldag, 8. Roma-
novas, 9. Peers, 10. Le Mond. Laatste
etappe, tijdrit in Washington: 1. Hegg
25 km in 29.55,37,2. Zberg, 3. Le Mond,
4. Bugno. Eindklassement: 1. Le Mond
44.27,43, 2. Kvalsvoll op 0.20, 3. Swart
0.28, 4. Zberg 0.31, 5. Anderson en Win-
terberg, beiden op 1.00, 7. Martin 1.47,
8. Fignon 2.11, 9. Engleman 2.13, 10.
Julich 2.14, 11. Bugno 2.17.

Rund urn Köln: 1. Louis de Koning 209
km in 4.53.20, 2. Wilfried Peeters, 3.
Jentsch, 4. Dürst, 5. Den Bakker, allen
z.t, 6. Remels op 30 sec, 7. Boden 0.50,
8. Bölts, 9. Rogiers, 10. Twan Poels z.t.
Op circa 5 minuten een groep met o.a.
de- Limburgers Frans Maassen, Ray-
mond Meijs en Alain Strouken.
Ronde van Toscana: 1. Furlan 201 km
in 4.56.00, 2. Sierra, 3. Faresin, 4. Bota-
relli, 5. Rué, 6. Ichikawa, 7. Conti, 8.
Petito, 9.'Lelli, 10. JaSkula.
Betekom (B): 1. Michel Cornelisse, 173
km in 4.34.00, 2. Vink, 3. Neskens, 4. F.
Naessens, 5. Khrabzov.

AMATEURS
Olympia's Ronde van Nederland. Pro-
loog in Zoetermeer: 1. Van Bon 6 km in
6.47 (gem. 53,071 km/u), 2. Voskamp
0.02, 3. Van Dijken 0.09, 4. Rasch 0.11, 5.
Knaven 0.12, 6. Den Braber z.t Eerste
etappe, Zoetermeer - Zoetermeer: 1.
Den Braber 137 km in 3.00.02, 2. Wietze
Veenstra, 3. Ouldis, 4. Engels, 5. Polvo-
rosa. Tweede etappe Zoetermeer - Os-
sendrecht: 1. Den Braber 126 km in
2.39.48, 2. Ouldis, 3. Remijn, 4. Engels,
5. Veenstra. Algemeen klassement: 1.
Den Braber 5.46.19, 2. Van Bon 0.04, 3.
Voskamp 0.13, 4. Knaven 0.25, 5. Rasch
0.29. 6. Van der Meiden, 7. Stam 0.33, 8.

Aranzabal 0.34, 9. Lagerweij 0.35, 10.
Sels z.t. (De ploegentijdrit, die zondag-
avond in Ossendrecht werd gehouden,
telde niet voor het individueel klasse-
ment. Litouwen won de tijdrit vóór de
Nederlandse selectie.)

Wieleromloop van Onderbanken in
Merkelbeek, A-amateurs: 1. Max van
Heeswijk (Baexem) 120 km in 3.37.03; 2.
J. Langers z.t; 3. R. van Donk op 20 sec;
4. M. van de Heijden; 5. B. Thoolen; 6.
T. Koppers; 7. A. van Mulken; 8. F.
Knarren; 9. E. Hilkens; 10. E. Goossens;
11. E. Farenhout; 12. J. van Happen; 13.
H. Vermeulen; 14. V. Schippers; 15. A.
van Reec. B-amateursd: 1. Ferdinand
van de Does (Wilnis) 80km in 2.01.15; 2.
A. Moonen op 5 sec; 3. J. Sijen 0.19, 4.
H. Schoelink; 5. R. Borst; 6. P. Koch; 7.
R. Peters; 8. A. Veenstra; 9. P. van de
Wetering; 10. P. van Rens; 11. A. ten
Have; 12. J. Hogervorst; 13. K. de Roos;
14. E. van Tuyl; 15. H. Konijn.

Seraing (B), amateurs: 1. Peter van der
Vleuten, 90 km in 2.20.00, 2. R. Vaessen;
3. R. Hendrikx, 4.T. v.d.Stap, 5. M. Lotz;
6. M. de la Haye; 7. B. Fey, 8. J-P. v.d.
Leeuw, 13. D. Loennes, 15. M. Ruwette,
16. L. Linssen, 20. E. Cruts.

Willebrink (B): 1. Heuvelmans, 110 km
in 2.42.00, 2. Reinders, 3. Luwette, 5.
Mare Lotz op 0.30, 11. J-P. v.d.Leeuw
1.30, 20. R. Kuhlman 2.55.

Vredeskoers. Achtste etappe, tijdrit
rond Trutnov: 1. Chmielewski 33 km in
44.01, 2. Wesemann 0.30, 3. Dietz 0.33.
Negende en laatste etappe, Trutnov -Mlada Boleslav: 1. Zabel 154 km in

4.19.19, 2. Dietz 0.04, 3. Lehmann, 7. Ap-
peldoorn. Eindklassement: 1. Wese-
mann 35.31.07, 2. Dietz 0.27, 3. Brozyna
1.54, 10. De Poel 6.47.

Omloop van de Veenkoloniën, Veen-
dam: 1. Niels Boogaard (Zwaag) 177km
in 4.09,25, 2. Froeling 0.30, 3. Hermus.

Ronde van Gelderland, Apeldoorn: 1
Branckaert (Tilburg) 180 km in 4.15:20
2. Van de Pol, 3. Houtop.

Ronde van 't Molenheike, vrouwen..
Eindklassement: 1. Golay 7.04.04, 2.
Bankaitis 0.05, 3. Charameda 2.52. 41 Ha-
ringa 3.00, 5. Grimbergen 3.08.

Ronde van de Aude (Frankrijk), vrou-
wen. Eindklassement: 1. Young
19.13.33, 2. Turcutto 0.56.

Ronde van Reuver Offenbeek, NWB-
amateurs: 1. I. Velter (Baexem) 76.5 Jun.
in 1.43.09; 2. F. van Bakel; 3. J. Üb^.chs
4. B. Visser; 5. S. van Hees; 6. E. Dassen;
7. J. Steijvers; 8. M. Creemers;.9. B.
Brentjens; 10. E. Jorissen. Veteranen A
en Liefhebbers: 1. A. Schoenmakers
(Eindhoven) 51 km in 1.10.40; 2. J.Scholten op 19 sec; 3. G. Glas 0.54, 4. W.
de Louw; 5. A. Pieters; 6. J. Drenth; .7.
M. Ramakers; 8. L. Vosters; 9. B. Smits;
10. P. Hillen. Veteranen B: 1. J. van
Lankveld (De Rips) 34 km in 49.27; 2.
H. van Eekelen; 3. H. Van der LinderC
4. C. Vrins op 16 sec; 5. P. Knoops. - ■
Mountainbike in Niederfeld (Dld): 1.
Timo Berner, 2. Ralf Berner (beiden
Dld), 3. Bart Brentjens, 4. Noël van def
Lei). 8. M. Hofstede, 14. R. Vrancken.
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06-lljnen

*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versierlijn van

Nederland: voor 'n discr.
afspraakje of 'n heet sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 50 cphm

DE 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-
lijkste06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel
jonge) meisjes doen hier

hun eerste sex-contactver-
zoék. Succes is op deze lijr

verzekerd, ’ 1,- p/m.

*WIP-DATING*
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 cphm

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

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

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

Straatmeiden. Handwerk en
Frans. 37,5 cphm

06-320.320.77
Grieks Zappen! Van achter-

kant naar achterkant!
37,5 cphm

06-320.327.17
Overdag elegant en chique.
's-avonds als een... 35 plus

sex. 37,5 cphm
06-320.323.56

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

doorzichtige slipjes!
06-320.323.46

Ruige wilde Sex!
06-320.320.53
HARD rooie lampen sex!

Doorzichtige lingerie!
37,5 cphm

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

Lesbische
meisjes 18

37,5 cphm 06-320.320.37
Hete sexmeisjes

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

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

GAY-TALK
Voor 75 cpm. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

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

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

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel ... 321.36

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

Studentensex ... 327.56

’ 1,- p.m. Pb. 75141 Adam

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

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter, 50 ep V__

06-9618
Sexlijn 10

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

CaH me...... 50 c.p.h.m.

Adres privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bn )e langs, ze geven zelfs

" hun eigen adres en tel.nr.
06-9685- 100 et p/m

Ik
'.Geef je mijn telefoonnum-
mer, geef je mijn adres, ver-
! tei wat over mezelf, wacht
dat |ij me belt. 06/100 et p/m

320.322.23
Nu al: 610!

■ vrouwtjes vertellen wie ze
Zijn, wat ze lekker vinden en
geven dein hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10 (75 cpm)

vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et p/m

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
I massage met Desiree, Carla

Inge of Joyce door de tele-
foon? Draai dan:

06-340.340.11 (75 cpm)

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

t 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

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 Ct.p/m)
Onderdanige jongens bellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2- 06-320.329.99 -75 et 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
Homokontakt

Zoek je 'n hete jongen?> 06-32033018 - 50ct p/m

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.- 06-320.330.43 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502
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 vhend(in)
Afspreeklijn 06-9533- 75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen

' 06-320.330.60 (75 cpm)
Stiekem Livevrijen. Tot diep

in de nacht lekker 100% Live
A/rijen 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

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm
Pascale bovenop de tafel.

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

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

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

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

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

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
Sexdating maak 'n afspraak

met haar meisjes.
06-350.222.23 - 50 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)

Slippertjes- meisjes zoeken sexkontakt!
06-32Q-320'36 - 75 et p/m

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44 - 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 meiden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

*Romy*
06-320.331.04 - 75 et 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 et p/m

Livesex

" wij zijn Simone en Linda, 2
meisjes v. 18 jr, wij hebben
onze eigen 06-lijn en vertel-
len jou over ónze allereerste

sexavonturen.
06-96.70 (50 et. p. Va m.)

2 mannen
Een blondje. Wangedrag!

Over de knie.
Het nappaslipje.

06-320.321.31 - 50 ep Va m.

2 mannen
vinden Wendy verstopt in de
schuur, te laat meid. TRIO.
06-320.323.85 50 ep V_ m

2 brommerknullen bellen bij
Anky. Het plotse trio.

IGrieks!
06-320.340.01 50 ep Va m

Geboeid moet Fred zien hoe
Dory met

2 mannen
06-320.326.92 - 50 ep Va m

Mevr. keurt
het nieuwe meisje. Uitkle-
den nu. Ja, ook dat slipje!

06-320.329.25 (50 cp. Va m)

SM. Mode
Lia alles naakt. Dan komt de

man met de zweep...
06-320.340.22 - 50 ep Va m

Ria met
het sexcado

Het beweegt en trilt. Steeds
wilder komt ze...

06-320.340.33 - 50 ep Va m

SM
In de bodemloze mand aan
de balk is ze weerloos naakt
06-320.340.45 - 50 ep Va m

Tiny straft
dé glurende vriend van de

buren. Wie is er naakt?
06-320.340.55 - 50 ep Va m
De man, de knappe blonde

weduwe en het...
waterbed

06-320.340.88 - 50 ep Va m

Kontakten/Klubs
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, K'rade, 045-425100

Paradiso-Club 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf, v.a. 14.00 uur.

Leuke assistentes aanwezig.

SEX-O-THEEK LIBERTA
Privé Club met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in

Lingerie, Tangaslip en Topless
Aanwezig:Lana 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.
Binnenkort 2 leuke jongens v. dames, paren en heren.

Maand, dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en vrij-
dag van 12-18 uur. Info: 04499-4346. Privé parking.

Maaseikerweg 24, Susteren.
VISA/EUROCARD welk6m.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

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

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Info: © 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. Üoltzstraat 103, Kerkrade

Tel. 045-462084
Tevens dames gevraagd.

Paren- en alleenstaanden

Club LC
Eerste club in Belgisch/Limburg. Heden vuurshow met...??
ledere woensdag live-shows.

Hertenweg 5, Zutendaal (B). Tel. 09-3211713323.

Porky's Pretpark!!
Manuela, Corina, Renee, Ginger, Jennifer, Daniella, Kelly,

Nathalie, Sandra en Karin.
-__ 045-228481

Club 2000
JE WEET NIET WAT JE MIST!

Rijksweg Nrd. 22, Geleen, 046-742315.

BELINDA'S Escort
open van 16.00 tot 06.00 uur.

nu!! franse massage ’ 75,-.

Tel. 06-52984233
Tevens donkere en volslanke dame gevraagd.

JPrivé/Escort!
Simply the Bestl

!Angel en Boy!
- 5 meisjes en 6 jongens vanaf 18 jaar.- meester(es) en slavin.- transsexueel travestiet

!Deze week:Superstunt!
Info: © 045 - 27 45 87.

Open van 11.00 uur tot 02.00 uur, (zond, gesl.)
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

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 09-32.11.76.64.94
Openingstijden va. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

Precies wat u nodig heeft!!
** Riversideclub **

Zeer luxe club met spiegelkamers, bubblebad,
afgeschermd zonneterras, leuke meisjes, gezellige bar en

discrete parking. A2afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2,
Ohé en Laak open v.a 14.00 t/m 02.00, weekends gesloten

Tel. 04755-1854, 100 mtr. voorbij camping de Maasterp.

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
11-23u045-254598.

Even tijd en geen spijt?
Videoclub

een leuke film en nog meer.
Bel eens 045-718067.

Regina's Privé
045-727538

Tev. meisje gevr.

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

Privé Daisy
Met een nieuw gezichtje, 20

jr. Elke. Ma. t/m vr. 11-24
uur. Zat. 11-19 uur.
Tel. 045-229091.

Love escort
045-320905
Sandra privé

met Sylvia, ma. t/m vr.
10-22 u. Weekend gesloten.

Tel. 046-757517.

Buro Geleen
Bern, op nivo. 046-748768

Daniella
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

ZEG EREENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen.Toch zijner nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slokop gaan rijden.
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden
Daar moet wat aan veranderen
ZEG ER EENS WATVAN VOORZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

SMè \\\\\\**mmmmmmWAmmmmmmmWAfi//ér\f I WW/// veüig Verkeer Nederland
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Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.
Escort-Service all-in

g 045-326191
Peggy privé en

escort
3 leuke stoeipoezen aanw.
ma-vr 11.00-22.30 uur. Wo
tot 19.00 u. 046-374393

SM Rachel
Tel. 045-274810

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785
Totale ontsp.massage

door (nieuwe)
leuke meisjes

045-353469

Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis of in hotel.
g 045-418606

Ik, 30 jaar
Volslank

lange benen, volle b....
v. 10-22 uur va. ma. t/m
dond. Tel. 043-473309

Escort La Femme.
Dringend meisjes gevr.
@ 045-225333

Boys voor heren en dames.
,5. 045-225333

Karin
g 045-228481
Nieuw escort

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

045-413887
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Oproep Algemene
Vergadering van de f*
Rabobank te HEERLEN

Hierdoor roept de Coöperatieve
Rabobank Heerlen B.A. haar leden op 1 y
tot het bijwonen van de algemene _\\__f
ledenvergadering die gehouden wordt J:y
op dinsdag 2 juni 1992, om 20.00uur jifW Da Rabobank h.
in de kantine van de bank, 4M «on coöparatiev»
Honigmanstraat 29, Heerlen j/*^ bank. Dus «mi bank
(ingang parkeerplaats). . F mot ___n. _*_«.. r i dia door hot daol-

M _f neman aan da
VERKORTE AGENDA _\£ i Irtonvargadaring

- Opening J mat* hat Uaz*n van

- Notulen vorige vergadering .:.-\ Êm—n boatuur, inviood
- Jaarrekening 1991 kunnan uttoofanan

- Verkiezing leden Bestuur en _r^ ___'■ lop hat b*l,ld v,n

Raad van Toezicht f _WÊ* hun piaataoiijka

- Mededelingen en rondvraag f * bank. Zo ia gaga-

/ randaord dat bij

De volledige agenda, de notulen van alk advioa dat do
de vorige vergadering alsmede de Rabobank gooft
jaarrekening 1991 liggen vanaf heden h<tt_aimng _mop het hoofdkantoor van de bank voor
de leden ter inzage. h*B - c,lém~

zwaar waagt.

Het Bestuur.

__tata(_ __3 V

,
f_g I I

\ms Provincie Limburg ■
°^^ Provinciale studiefinanciering I

In het kader van de "Regeling Provinciaal - Dansvooropleiding van de Dansacade-
Studiefonds Limburg 1988" kan de provincie mie Arnhem/Stedelijk Balletschool te
Limburg in bepaalde gevallen studieleningen Venlo.
verstrekken indien de rijkstudiefinanciering - Henley, the Management College, H
ontoereikend is. ICBA, Zeist. Studierichting: M.B.A.
Limburgse studerenden diebehoren tot een - Inter College Nederland 8.V., te
van onderstaande kategoriën kunnen, onder 's-Gravenhage. Studierichting:
nader gesteldevoorwaarden, in aanmerking Intermanagement.
komen voor een provinciale studielening. - Markus, Verbeek & Co. 8.V., te __\a. Thuiswonende studenten aan reguliere Amsterdam. Studierichting: SPD. ____M

buitenlandse(Belgische of Duitse) grens- - S.PD.-Dagopleiding Arnhem, te ____W
landinstellingen voor wetenschappelijk Arnhem en Weert. Studierichting: SPD. H
onderwijs, hoger of middelbaar beroeps - T.M.O. Textiel Management Opleiding
onderwijs, voorzover eenzelfde opleiding te Doorn. Studierichting: Commercieel-
niet als thuiswonende student in Neder- economische richting.
land gevolgd kan worden; - Instituut Notenboom te Eindhoven,

b. Uitwonende studenten aan in het buiten- Maastricht en Venlo. Studierichtingen: __\
land gevestigde reguliere instellingen voor - directiesecretaresse
wetenschappelijk onderwijs, hoger of - internationaal secretaresse
middelbaar beroepsonderwijs, voorzover - euromanagement H
eenzelfde studie niet in Nederland gevolgd - Marketing/management assistent
kan worden; - P.R. medewerker

c. In Nederland aan reguliere opleidingen - Beil College te Heerlen, Maastricht
studerenden die jonger dan 18 jaar zijn en en Roermond. Studierichtingen:
dievanwege de afstand tussen ouderlijke - secretaresse H
woonplaats en studieplaats genoodzaakt - dir./med./jur. secretaresse __Mzijn om uitwonend te gaan studeren. - internationaal secretaresse
Toelichting: - tweejarige managementopleiding H
Studerenden die de leeftijd van 18 jaar - accountmanager
nog niet bereikt hebben kunnen van de - Euro/PR Management assistent H
Informatiseringsbank slechts in aanmer- - Opleidingsinstituut De Thermen te _Uking komen voor een tegemoetkoming in Heerlen. Studierichtingen: _U
de studiekosten. Vooral voor uitwonend - afdelingssecretaresse H
studerenden kan dezerijksbijdrage ontoe- - directiesecretaresse
reikend zijn. In voorkomende gevallen - medisch secretaresse _U
kunnen deze studerenden in aanmerking - Schoevers Opleidingen te Eindhoven _U
komen voor een (aanvullende) provinciale en Nijmegen. Studierichtingen: _U
studielening. - Europees secretaresse ■ H

d. Studerenden aan de hiernavolgende, - directiesecretaresse _U
door Gedeputeerde Staten voor het stu- - secretarieel medewerker _U
diejaar 1992/1993 aangewezen, opleidin- -accountmanager ■gen: - P.R. assistent _U- "Nijenrode", Universiteit voor Bedrijfs - internationaal managementassistent _U

kunde te Breukelen. De MBA-opleiding - managementassistent _U
en de verkorte doctoraalopleiding. - Rens en Rens, Hoger en Middelbaar _m- HogeHotelschool te Maastricht. Elektronika Onderwijs, te Hilversum. H
Gedurende de periode dat het verblijf in - Emerson College, te Maastricht/Well. H
het internaat verplicht is gesteld. The European Institute for International _m- Voorbereidend jaartot toelating eerste Communication. ■studiejaarvoor de diverse studierich- e. In gevallenvan buitengewone hardheid. mm
tingen aan de Nederlandse Conserva- In principe kan in dit kader voor elke _M
toria. studie, ongeacht soort of vorm, een pro- _M- Dansvooropleiding van de Dansacade- vinciale studielening worden toegekend. H
mie Brabant/Rijkshogeschool Maastricht mits er naar het oordeel van Gedepu- _M
te Maastricht. teerde Staten sprake is van een hard- _M

heidssituatie. H

Aanvragen voor het studiejaar 1992/1993 kunnen tot uiterlijk 1 november 1992 schriftelijk worden I
ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. het Bureau Onderwijs en H
Educatie van de Hoofdgroep Welzijn, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. I
Formulieren hiervoor alsmede nadere informatie kunnen telefonisch worden aangevraagd van H
maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur, onder telefoonnummer: 043-897131. I
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Raadsel
we' alfijd een raadsel blijven

'"oom 11 ëeen passend ant-
v^rJ* kon vinden op de schotkracht

/(^lei^obert Fie6e- Vorige week in
°Pbo nbleef de inbrengvan de lange
iw wegens een blessure
ties £*t tot louter verdedigende ac-
t*r' ??r eigen publiek kon hij ech-
%en°. tteren, omdat de Geleense
k*Hd etc vaa'c vrye doortocht ver-
Vaji R treffers van de hand

Robert Fiege spreken boekde-

' °ntbrak zaterdag een echte
het apr- En dat lag niet alleen aan
eti _} en- toe fabuleus optredenvan E
'e D t ussiscne gastarbeider tussen

n' Claus Veerman had dierol
le Jj wülen vertolken. „Ondanks al-

strubbelingen wil ik nog
61" aUes uit de kast nalen-Daar

V^t n..mijn medespelers recht op,
v0 z_n niet verantwoordelijk.n>, Min besluit om V&L te verla-
% v detopscorer van de eredivi-
Cojj. °°rafgaand aan de beshssende
kty dotatie nog laten weten. Zover
&W*J*et niet, omdat Veerman een

6* van de eerste nelft °P de
nk blaren moest zitten naast: (^ ler Pim Rietbroek.

I end binnen de V&L-gelederen
(1^ at met name de'raddraaiers' op
\mwaren. Claus Veerman, Martin

». en in mindere mate Peter Por-

tengen, die alle drie deGeleense club
willen verlaten, toonden de ware
sportgeest door alle interne perikelen
naar de achtergrond te verdringen en
vol overgave te vechten voor het
kampioenschap. Zelfs de tot tranen
toe bewogen Martin V_jm, normali-
ter toch het toonbeeld van de Am-
sterdamse vrybuiters-mentaliteit,
moest uiteindehjk capituleren voor
de Drentse overmacht.
De definitieve overgave vari V&L
kwam pas anderhalve minuut voor
het slotsignaal. Tot die fijd kon de
Geleense ploeg slechts heel even een
voorsprong (7-9) koesteren, maar op
een onoverbrugbare achterstand zag
V&L zich nimmer gezet. De gel_kop-
gaande eerste helft (rust 9-9) werd
gevolgd door een dito tweede part.
In de tien laatste minuten van het
bijna letterlijke gevecht sloeg E en O
zyn slag. Fraai keeperswerk van Ga-
luza, de schotkracht van Robert Fie-
ge en enkele riante missers van de
V&L-aanvallers brachten de Emme-,
naren op een 19-16 voorsprong. In de
chaotische slotfase kon die achter-
stand, ondanks verwoede pogingen
die alleen maar voorkomen in een fi-
nale van een play-off-competitie, niet
meer rechtbuigen.

Doelpunten E en O: Robert Fiege 11 (2), Ha-
greize 4, Garcia 3, Nijdam en Joop Fiege 2.
Doelpunten V&L: Veerman en VÏürn 5, Lou-
wen; 4, Portengen 2, Versteegden, Goffin en
Klinkers 1.

V&L-spelers:
’Gelukkigsteheeft gewonnen’.an onze corresponden

MICHEL JANSSEN

EMMEN - De ontgoocheling in
het Geleense kamp, na het ver-
lies in de beslissende ontmoe-
ting met E en O, was enorm.
Verspreid over het veld, wissel-
bank en kleedlokaal verwerkten
spelers en begeleiders de neder-
laag. De meesten waren nauwe-
lijks aanspreekbaar en de op
oneindig gefixeerde ogen zagen
niets van het Emmense feestje
dat zich op de vloer afspeelde.»

Gino Smits, niet zo dominant
aanwezig als twee weken gele-
den, was van mening dat de ge-
lukkigste had gewonnen. „Deze
ploegen ontlopen elkaar zo wei-
nig, dat ik waarschijnlijk hetzelf-
de zou hebben gezegd als we
hadden gewonnen. Maar het
doet wel pijn".

Paul Louwers, die overweegt
zijn carrière te beëindigen, ver-
werkte de nederlaag op de bank:
„Je weet voorafdat winst en ver-
lies in zon wedstrijd dicht bij
elkaar liggen. Ik vond wel dat ze
met meer man waren", daarbij in
het midden latend of hij E en O's
geweldige publiek of het omstre-

den arbitreren van Haak en Kop-
pe bedoelde.
m

Wil Jacobs was daarover duide-
lijker: „Het was toch voor ieder-
een helder dat we de scheids-
rechters niet mee hadden. Dat is
zwak uitgedrukt. Op de beslis-
sende momenten kregen we tijd-
straffen met vraagtekens of
werden doelpunten van ons te-
ruggefloten. Ik vond verder dat
onze verdediging goed functio-
neerde en bewondering heb ik
voor de manier waarop een Mar-
tin Vlijm zich compleet heeft
leeg gespeeld".

Ook trainer Pim Rietbroek had
tijdens en na de wedstrijden zijn
problemen met de leiding.

„Vooral die tijdstraf, kort voor
net einde, van Paul Louwers was
dubieus. Als je op zon moment,
het stond 20-19, voor zon straf
kiest moet je wel erg sterk in je
schoenen staan. Ik betwijfel of
ze dat stonden".

Over de prestatie van zijn team
was Rietbroek beter te spreken:
„We hebben in deze heksenketel
redelijk gepresteerd. Maar wat
schiet je daarmee op?" Het was
de watbittere reactie van deman
die deze week met het V&L-bes-
tuur gaat praten over 'hoe ver-
der' en vooral 'met wie verder',
want dat er in de Geleense ploeg
nogal wat personeelsmutaties
zullen plaatsvinden staat als een
paal boven water.

sport in cijfers
VOLLEYBAL
Die J? League, mannen. Groep A: San
U5.3 Verenigde Staten - Japan 3-0
Had a A* 15"12). Groep B: Toronto: Ca-
<ia . r" Cuba 0-3 (16-17 11-158-15). Cana-
SUnri 3"2 <15"6 8-15 8-15 15-13 15-13).
da 2 2 ]" Nederland 2-4, 2. Cuba, Cana-

1. Duitsland 2-0. GroepC: Seoel:
1-5 k oorea - Brazilië 3-2 (10-15 15-10 9
(415 1 . 16"14)- Zuid-Korea - Brazilië 1-3
Kor '7-!5 10-15 9-15). Stand: 1. Zuid-
-0-o a- Brazilië 2-2, 3. Frankrijk, Italië
I«>tt«r_
looi ï. am,Olympisch kwalificatietoer-
15-12 ..le; Nederland - Polen 3-0 (15-11
öar__ 6)- Nederland geplaatst voorNi«^;
Olann' c«ein, Beslissingswedstrijd NK
16-i7 j|?jZVH- Dynamo 3-1 (15-5 15-11

IJSHOCKEY
Cohf *orl1' playoffs NHL. Campbell
f>awks enS,e. finale: Chicago Black-'eidt u ' Edmonton Oilers 8-2. Chicago
ft a ~ st-°f-seven serie met 1-0.
BASKETBAL
fefenoL u' NBA Playoffs. Eastern Con-
Ceve ]_ ilalve f>nale: Boston Celtics -"d Cavaliers 122-91. Stand in
oester SCVen serie; 3"3Tr»il _ï Conference, finale: Portland"««ld l£_??rs " Utah Jazz H3-88. Port-
!rh»nr«_. bestof-seven serie met 1-0.
_ederl___ EK kwalificatie, vrouwen.
£°em_^ _Y„Griekenland 81-48, Italië -P°len _88-54- Frankrijk - Polen 66-58,
_*nd "ï N.ederland 58-44 (28-17). Eind-_ ederlan_^ ,e 51°' 2' Frankrijk 5-9, 3.K 6 r" d ,5"7' 4-P°len 5-7, 5. Roemenië
Sk Eenïl 1 . enland 5"6 Italië en Frank-
?elsinki iSt Voor de eindronde in 1993.

!_' ,ls->echoslowakue - Duitsland$Pa .ie __ ?.d " Israel 81-74, Zweden -?siechr_7 U' D"itsland - Israël 61-70,
"and. ?, °*akije - Spanje 81-69, Fin-
?h°slo«__:-en 88"82- Eindstand: 1. Tsje-
Si 5 ei".? 5"10. 2- sPanje 5-6, 3. Fin--8 Israë. 5 2

tsland 5"4' 5 Zweden 5-2,

ATLETIEK
Landgraaf, dertiende internationale
heideloop STB 10 Engelse mijl: 1. Mar-
tens 55.13; 2. Hoven 57.05; 3. Van Haren
57.29; 4. Tummers (40+) 57.36; 5. Jans-
sen(40+) 57.47; 6. Latour 59.23; 7. Dries-
sen 59.38; 8. Stevens 59.46; 9. Graus
59.52; 10. Heijnen (40+) 59.53. 45-plus: 1.
Hendrix 1.01.06; 2. Weijers 1.06.38; 3.
Schmeitz 1.07.05. 50-plus: 1. Franco»:
1.04.04; 2. Mainzer 1.10.25; 3. Schoffelen
1.10.54. 55-plus: 1. Gerards 1.21.54; 2.
Peters 1.26.06. 60-plus: 1. Peters 1.13.40.
Dames: 1. Van de Bunt 1.14.14; 2. Fer-
mans 1.17.01; 3. Vodeb (35+) 1.17.06.
Overige 35-plussers: 2. Henzen 1.21.20.
40-plus: 1. Mulder 1.17.53; 2. Krinkel
1.20.30; 3. Schormans 1.22.37. 45-plu_ 1.
Bos 1.48.82. E

Sittard, competitie eerste divisie; da-
mes 4xloo m: 1.AV 34 Apeldoorn 46.56;
5. Unitas 51.37. 800 m: 1. Thurlings
2.12.31; 100 m horden: 1. Van Diessen
14.60; 2. Jaspers 14.60; 5. Klop 17.38.
Kogel 1. Citteur 11.97; 7. Joosten 9.29;
12. Kölker 7.81. Speer: 1. Voskamp
44.46; 6. Spaargargen 31.62. 3000 m: X
Ruijters 9.46.81. Ver: 1. Veldman 5.58;
10. Klop 4.89; 11. Leinders 4.84. 100 m:
1. Scholsberg 12.03; 9. Meuwissen 13.21.
1500 m: 1. Loonen 4.37.72; 2. Bruis
4.57.00; 5. Kok 5.05.21. Discus: 1. Van de
Berg 38.86; 5. Joosten 29.78. Hoog: 1.
Van Diessen 1.70;6. Ruijters 1.40.400 m
horden: 1. Veldman 64.29; 5. Beentjes
70.32. 200 m: 1. Jaspers 25.17; 5. Meu-
wissen 27.37. 400 m: 1. Goossens 53.27;
2. Steennis 54.59; 8. Thurlings 61.26; 7.
Leinders 61.18. Driesprong: 1. Ratten
11.70; 5. Kok 9.37. Eindstand: 1. AV '34
Apeldoorn 15.625; 2. Hellas Utrecht
15.579; 3. GAC Hilversum 15.548; 4. Al-
tis Amersfoort 15.354; 5. Unitas 13.720;
6. Attila Tilburg 13.198.
Heren: 1. Bellu 53.60; 7. Sauren 24.34.
4xloo m: 1. GAC H. 42.63; 5. Unitas
43.44; 8. Weert 44.70. 800 m.: 1. Stoker
1.51.11;6. Konijnenburg 1.53.40; & Stie-
nen 1.58.44. 110 m. horden: 1. Beuken-
kamp 14.73; 5. Donners 16.02; 7.

Adriaans 16.52. Ver: 1. Bronwasser 7.26;
2. Pani 7.16; 4. Geurts 6.73; 15. Adriaans
5.81; 16. Verlinden 5.68. Hoog: 1. Kno-
ben 2.00; 2. Geelen 1.95; 6. Spronk 1.75.
Pols: 1- Pani 4.60; Keijsers drie keer af
op aanvangshoogte 4.80. 3000 m. stee-
ple: 1- Rijken 9.21.44; 3. Klingestijn
9.43.06; 6. N. Keijsers 10.08.60. Speer: 1.
Zyl 57.58; 4. Visser 49.86; 8. Van de
Bosch 42.94; 100 m: 1. Van de Heyden
10.99; 4. Parren 11.34; 12. Van Mulken
11.63; 12. R. Keüsers 11.63; 14. Raeven
11.78. Kogel: l. Holthuijsen 14.18; 11.
Bellu H-53; 14. Van de Bosch 11.10; 16.
Sauren 10.03. 400 m: 1. Donners 48.99;
2. Van Pelt 49.25; 8. Timmermans 51.66;
9. Spronk 51.87; 14. Smits 52.27. 1500 m:
1. Hagedoren 3.53.11; 3. Wehrung

3.55.51; 9. Bouten 4.00.08; 15. Van de
Kerkhof 4.11.65. Driesprong: 1. Bron-
wasser 13.80; 3. Geurts 13.13; 8. Verlin-
den 10.93. 400 m. horden: 1. Mahler
52.93; 2. Veldhuizen 53.21; 5. Van Mul-
ken 55.97; 8. Nouwen 60.77. 200 m: 1.
Beukenkamp 22.04; 5. Parren 23.04; 6.
Raeven 23.43. Discus: 1. Van.der Dool
23.14; 2. Holthuijsen 40.60; 8. Van Dijk
30.58. 5000 m: 1. Bakker 14.46.20; 2. Na-
gelhout 14.49.69; 3. E. Janssen 15.16.92;
8. Neijnens 16.02.26. 4x400 m.: 1. AV '34
3.18.67; 7. Unitas 3.28.70; 8. Weert
3.31.75. Eindstand: 1. AV 34 Apeldoorn
20.241; 2. Unitas 19.802; 3. Prins Hen-
drik Vught 19.700; 4. GAC Hilversum
19.467;5. De Keien Uden 19.236; 6. Atti-
la Tilburg 18.292; 7. Altis Amersfoort
17.667;8. Weert 16.324.

Dongen, 20 km.: 1. Van Rijthoven
1.02.26, 2. Hamers (AVON Heerlen)
1.03.13, 3. Smets 1.05.38, 4. Brusselmans
1.05.39, 5. Kamerman 1.06.25, 6. Chabot
1.07.06.
Barendrecht, 5 km. snelwandelen: 1.
Huntjens (Unitas Sittard) 24.30, 2.
Schippers 25.20, 3. Lambregts 25.33, 4.
Van Puyvelde 25.42, 5. Rohner 25.56, 6.
Somsen 27.03.
Weert, regionale competitie eerste klas-
se: Heren eerste klasse: 1. Achilles Top
13.915; 2. Swift 13.194; 3. Kimbria
12.935; 4. Avon 12.743; 5. Prins Hendrik
II 12.594.Heren tweede klasse: 1. Caesar
7.359; 2. Lopersgroep Deurne 7.196; 3.
Festina 6.917; 4. Tegelen 6.725; 5. AV
Reuzel 69 6.497; 6. Oss 78 6.419; 7. Oss
Volo Den Bosch 5.791; 8. GAC Gemert

5.064; 9. Orion Parmingen 3.451; 10.
Avon II 972. Dames eerste klasse: 1.
Sprint II Breda 12.128; 2. De Keien
Uden 12.057; 3. Tór Roosendaal 11.589;
4. GAC Gemert 10.726; 5. Weert 10.477;
6. Prins Hendrik Vught 9.138; 7. Achil-
les Top 9.058. Dames tweede klasse: 1.
Kimbria 7.124; 2. Oss Volo Den Bosch
6.483; 3. Avon 6.410; 4. AV Reuzel 69
713.
Fana, Snelwandelen. Mannen, 20 km: 1.
Johansson 1.18.35,2 (wr), 2. Joel Sanc-
hez 1.21.07,8, 3. Canto 1.21.15,2.
Modesto, Internationale wedstrijden.
Mannen: 100 m: 1. Cason 9,88 (rw 3,05
m/sec), 2. Burrell 9,96, 3. Watkins 10,10.
400 m: 1. Morris 44,47; 110 m horden: 1.
Dees (bwp), 2. Blake 13,30; ver: 1. Po-
well 8,90 m (rw 3 m/sec, reglementair
8,47 m, bwp), 2. Greene 8,57 m (rw), 3.
Starks 8,40 m (rw); polshoog: 1. Starkey
5,91 'm (bwp), 2. Tarpennjrig 5,86 m.
Vrouwen: 100 m: 1. Millef J0.90 (rw 2,2
m/sec); 200 m: 1.Miller 23,19; 100 m hor-
den: 1. Devers 12,75 (bwp).
Dillingen, Vrouwen: ver: 1. Drechsler
7,30 m (bwp), 2. Tiedtke 6,80m, 3. Braun
6,69 m.

sport

Geleense handballers grijpen weer naast landstitel

Elastieken pop brengt
V&L tot wanhoop

DOOR IVO OP DEN CAMP

UWEN - Voor de zevende keer in zes jaar tijd moet V&L het
98(. met een troostPrys- Sinds de vierde en laatste landstitel in
"is het behelpen in Geleen, want drie verloren bekerfinales

ii \!er twee<*e plaatsen in de nationale competitie tellen amper
atp6t verwen^e handbalpubliek in de Westelijke Mijnstreek.
j rc*ag in Emmen greep V&L, net als vorig jaar,tegen Een O

«et derde en beslissende duel van een best-of-three-serie*** de buit.

"or^ aan de 22-19 nederlaag waren, rai het taktisch onvermogen van
om schutter Robert Fiege af tePPen en de miraculeuze reddin-van de WitrussischeEen O-doel-

*ke at°ü Galuza, die als een elas-
iin i1PoP de bal uit allehoeken vanP d°el ranselde.

,^6 details zouden beslissen over
r&L en ver^es lag voor de hand.
w?n Een O kennen elkaar im-eï? do°r en door, getuige de gerin-
oo^

achtsverschillen in de twaalf (!)
iei,at6aande ontmoetingen tusseni^e Ploegen in de laatste anderhalf

Oi't k-dit keer was de spanningl|* snijden. De ploeg van trainer
'tel h " eerman' die naast de lands-„ dl' jaar ook de NHV-beker ver-elèr_ ging op essentiële onderde-
'4L r voortvarender te werk dan

■feu. et eerst sinds 1966 is de lands"
'oio "* de heren in twee achtereen-
*ef ..e Jaren bij een niet-Limburg-

terechtgekomen. Een teken
lati ■ Wand- De Limburgse supre-
iet eis niet meer vanzelfsprekend,,

6f
n ongetwyfeld de discussie

iHg.^n fusie tussen Sittardia, V&L
£, 'auw Wit weer zal doen oplaaien.
jjtpr nu Een O heeft aangetoond

''Janciële investeringen (naast de
3^ yaluza werd ook de Spanjaard
i^ la aangetrokken) weldegelijk
*tid Vrucnten afwerpen. Eenzelfde

s z'cn b'J de barnes met
mond volu"ekt. Om aan te

u 1kÜ deze semi-professionele
IW moeten nieuwe geldbronnen

No. n..aangeboord en die zijn ge-
cLk eU)ker door één dan door drieI Übs te vinden.

" Harry
Weerman,
trainer van
E en O, 'i
samen met
Henk de Boer
op de schouders
van de
E en O-fans. «

Fotót;ANP

Wet
Er is een wetmatigheid in de sport
die zegt dat twee maal verliezen te-
gen dezelfde opponent in één toer-
nooi zelden voorkomt. „Soms moet
je verliezen om terug te keren tot de
realiteit," betoogde Selinger. „Na de
voorrohde-nederlaag tegen' _Polen
van woensdag liep de wekker af bij
de spelers."

Nederland ging van start met de-
zelfde opstelling die vrijdagavond
in de eindfase de valbijl hanteerde
voor Bulgarije. Het blok van Polen
stond aanvankelijk als een h*is: 1-4.
Een serie ziedende sprong-opslagen
van Ron Zwerver vormde de inlei-
ding voor een tegenoffensief, dat de
tussenstand opvoerde naar 9-5. Li-

bero-aanvaller Olof van der Meulen
was 'hot', het Oranjeblok scoorde
liefst vijf keer: 15-11.

Inzicht
De flitsende, eerste tempocombina-
ties van het AZS Olstynduo Mariusz
Szysko - terecht uitgeroepen tot
beste spelverdeler van het toernooi- en Witold Roman ontsnapten bij
herhaling aan de aandacht van Mar-
tin van der Horst. De Hilversumse
reus maakte bij 4-8 plaats voor Jan
Posthuma. Even later volgde een
perfecte invalsbeurt van veteraan
Ron Boudrie. Het geluk en inzicht
van coach Selinger weerspiegelden
zich in een 12-12 tussenstand. Ahoy
schudde op zijn grondvesten na so-
lobloks van de teruggekeerde Van
der Horst en Peter Blangé en een
afzwaaier van de Pool Sodyl: 15-12.
De Oranje-trein onder stoom was
niet meer te stoppen door het Pool-
se sextet. Leszek Urbanowicz,
woensdagavond nog onnavolgbaar
op drift, lag aan de ketting van zijn

Nederlandse netbewakers. Bijna
synchroon met de 'waves' op de tri-
bunes voerde Oranje de score op
naar 13-6. Arie Selinger gunde het
oude basisteam de slotminuten.
Uitgerekend aanvoerder Witold Ro-
man, de veruit beste Pool in rood-
witte outfit, bezegelde het lot van
zijn ploeg met een dreunende aan-
val die ver over de achterlijn neer-
spatte: 15-6. Binnen twee dagen
ging Ahoy opnieuw uitzinnig uit
zijn bol. Lang en intens, onder aan-
voering van twaalf Oranje-klanten,
die zonder voorbehoud alle onge-
kropte spanningen de vrije loop
gaven.
„Het sleutelwoord was vertrouwen.
Dat heb ik mijn spelers ingeprent.
Ik heb ze verteld alleen naar mij te
luisteren en de invloeden van buite-
naf te negeren. Ze hebben het ver-
trouwen dat ik in ze stelde, niet
beschaamd. Met de veel verguisde
Edwin Benne voorop," verklaarde
Arie Selinger tijdens de persconfe-
rentie.

De keuzeheer keek alweer vooruit
naar de komende reeks wedstrijden
in het kader van de World League.
„In die competitie moet veel werk
verzet worden om het vermogen
van deze volleybalmachine nog pre-
ciezer af te stellen. Zodat we in Bar-
celona optimaal voorbereid aan de
start kunnen verschijnen." Selinger
liet zich ontvallen dat hij vooral op
de hoeken nog wat versterking kan
gebruiken. In dat verband zinspeel-
de hij opnieuw op een mogelijke
rentree van de Limburgse pass-
pecialist en buitenaanvaller Rob
Grabert.

TRIATHLON
Geel. ETU-kwart triathlon (1,5 km
zwemmen, 40 km fietsen, 10km lopen).
Mannen: 1. Van Lierde 1.49,05, 2. Cook
1.49,09, 3. Marien 1.50,35, 4. Barel
1.50,48.

AUTOSPORT
Imola. Formule 1, GP van San Marino:
1. Mansell Williams 307. km in
1.28.40,927 (gem. snelheid: 204,596
km/u), 2. Patrese Williams op 9,451, 3.
Senna McLaren 48,984, 4. Brundle Be-
netton 53,007, op ëén ronde: 5. Alboreto
Footwork, 6. Martini Dallara, op twee
ronden: 7. Gugelmin Jordan, 8. Grouil-
lard Tyrrell, 9. Comas Fra) Ligier, 10.
Suzuki Footwork. WK-starid: 1. Mansell50 punten, 2. Patrese 24, 3. Schumacher17, 4. Berger, Senna 8, 6. Alesi 7.
Zandvoort. Internationale races. Pro-duktiewagens tot 1,4 liter: 1. Kreijne
Peugeot, 2. De Jong Su_uki, 3. De Jong/
Singelenberg Suzuki. Produktiewagens
tot 2 liter: 1. Coronel BMW, 2. Van
Splunteren BMW, 3. Win Dëdem Alfa.

Formule Ford 1600: 1. Van Koof Van
Diemen, 2. Korper Van Diemen, 3. Kou-
wfnbeflg Van Diemen. Renault Elf Clio
Cup: 1. Verschuur, 2. Van Dissel, 3, Val-
kenburg. Deutsche Tourenwagen Cup:
1. Kircher Opel, 2. Ofak Opel, 3-Lopez-
Lopez Opel. Squadra Bianca: 1. Fran-
kenhout, 2. Terleijtelen, 3. Van Vugt.
Citroen AX Cup: 1. Bastiaans, 2. Van
der Sluis, 3. Drenthe. Opel Ascona: 1.
Van Rijn, 2. Van Vegten, 3. Krijnen.

MOTORSPORT
Halle, NK cross. 125 cc. eerste manche:
1. Albertrjn, 2. Van den Béfk, 3. Van
Rees, 4. Advokaat, 5. Logt, 6.' Brands ;
tweede manche: 1.Albertijn, 2: Vin den
Berk, 3. Van Rees, 4. Van Grinsven, 5.
Giesbers, 6. Sweebe. dagklassement: 1.
Albertijn 40 punten, 2. Van denBerk 24,
2. Van %es 30. Stand NK: 1. Van den
Berk 99 punten, 2. Van Grinsven 91, 3.
Albertijn 73, 4. Van Heeswijk 57-, 5. Logt
56, 6. Sweebe 54. 250 cc. eerste manche:
1. Tragter, 2. Evertsen, 3. Van Asten ,4.
Van Wessel, 5. Van Oorschot, 6. Moes;
tweede manche: Tragter, 2. Evertsen, 3.
Van Asten, 4. Van Wessel, 5. Van Oor-
schot, 6. Koning, dagklassement: 1.
Tragter 40 punten, 2. Evertsen 34* 3. Van
Asten 30. Stand NK: 1. Evertsen 111
punten, 2. Tragter 98, 3. Van Asten 80
4. Van Wessel 61, 5. Moes 57,6. Van Oor-
schot 49. 500 cc. eerste manche: 1. Hul-
sen, 2. Koenen, 3. Van der Ven,*4. Her-
lings, 5. Berendsen, 6. Bergsma ;tweede
manche: 1. Hulsen, 2. Van der Ven, 3.
Koenen, 4. Royakkers ,5. Herlings, 6.
Van den Brink, dagklassement: 1. Hul-
sen 40 punten, 2. Van der Ven 32, 3.
Koenen 32. Stand NK: 1. Hujsen 120
punten,,2. Koenen 96, 3. Herlin^-74. 4.
Berendsen en Royakkers 54, 6. Van der
Voorn 52.
Zolder, Open NK wegrace ljfi cc, vier-
de race: 1. Bodelier Honda 10ronden in
18.51,52 (133,434 km/uur), 2. Reniers
Honda op 3,74, 3. Nijenhuis Honda
17,16. 250 cc, vierde race:"' 1. Kuiper
Aprilia 12 ronden in 21.51,65 (138,131)
km/uur), 2. Boerman Honda 18,22. 3.
Van Gaaien Yamaha 22,76. Stand: 1.
Kuiper 75, 2. Van Gaaien 60,' 3. Stam-
snijder 42, 4. Markink 37, 5. Van Zut-
phen en*Kirindongo 33., Zijspannen,

derde race: 1. Van Kempen/De Haas 10
ronden in 18.57,35 (132,75 km/uur), 2.
Smit/De Rijk 115,18, 3. Lemstra/Kuyt
27,70. Stand: 1. Van Bergen/Van Puyvel-
de 39, 2. Van Kempen/De Haas 37, 3.
Smit/De Rijk en Blaauw/Hummel 34, 5.
Janssen Geurts van Kessel 22, 6.
Streuer/Hofsteenge 20. Supersport 600,
vierde race: 1. Verwijst Kawasaki 10
ronden in 18.41,71 (134,601 km'uur), 2.
Van der Wal Honda op 2,34, 3. Van An-
del Yamaha 20,29. Superbikes, vierde
race: 1. De Vries Yamaha 12 ronden in
21.29,96 (140,454 km/uur), 2. Verwijst'
Kawasaki 15,17,3. Van der WaL Kawasa-
ki 17,67.

TURNEN
Budapest, EK, mannen. Toestelfinales,
vloer: 1. Tsjerbo 9,750, 2. Korobsjinski
9,725, 3. Chechi en Karkov beiden 9,625
Voltige: 1.Korobsjinski 9,825, 2. Tsjerbo
9,812, 3. Büchner 9,712 Ringen: 1. Che-
chi 9,862, 2. Tsjerbo 9,812, 3. CsoUany
9,800. Sprong: 1. Tsjerbo 9,706, 2. Ko-
robsjinski 9,687, 3. Supola 9,606 Brug: 1.
Supola 9,800, 2. Tsjaripov, Korobsjinski
en Tsjerbo allen 9,712Rek: 1.Wecker en
Tsjaripov 9,837, 3. Stroia 9,725

GOLF
Madrid, Spanish Open, mannen. Eind-
stand: 1. Sherborne 271 (71 66 63 71), 2.
Faldo 272 (70 70 66 66), 3. Hobday 275
(72 66 71 66), 4. Rivero, Romero ,Luna
276, 7. Jimenez 277, 8. Richardson, Dar-
cy 278, 10. Olazabal, Bowman 279.
Bethesda. Ladies PGA-kampioenschap,
1,8miljoen gulden. Stand na derde ron-
de: 1. King 201, 2. Alfredsson 206, 3.
Inkster ,Carner 207, 5. Neumann 209.
Dallas, Dallas Open, mannen, 1,9 mil-
joen gulden. Stand na tweede ronde: 1.
Haas 131, 2. Kite , Bryant, Leitzke 132,
5. Crenshaw, Dawson , Sutton, Brown
133. Uitgeschakeld: Couples 135.

KANOVAREN
Lippstadt, internationale wedstrijden
kanoslalom Kl: 1. Reys 140,98 sec, 2.
Sins 141,04,.3. Weist 144,70, 4. Hemmer
151,37, 6. Holdrinet 154,66. Ploegen, 3 x
Kl: 1. Sins/Holdrinet/Reys 161,82, 2. Sei-
bert/Risse/Gregor 171,71.
De Rijp, NK sprint en lange afstand:

Mannen, 10.000 m: 1. Benschop, 2. Na
gelkerke, 3. Pel. Vrouwen, 5000 m: 1
Bulk. 2. Augustus, 3. Veltman.

Selinger: ’Het sleutelwoord was vertrouwen’Oranje volbrengt eerste
deel olympische missie

Van onze correspondent
PAUL DEMÉLINNE

ROTTERDAM - Die frustaties za-
ten heel diep. De reactie was nave-
nant. Met een gigantische explosie
aan emoties vierde het Nederlands
volleybalteam de eindzege in de
ontknopingvan het olympisch kwa-
lificatietoernooi in Rotterdam. De
neutrale toeschouwer waande zich
in het kolkende sportpaleis'Ahoy -tot aan de nok afgeladen met negen-
duizend feestvierende fans - na de
3-0 (15-11, 15-12, 15-6) zege tegen
Polen in het Maracana-stadion van
Rio de Janeiro. Een huilende ex-
bondscoach Harrie Brokking om-
helsde spelers die hij twee jaargele-
den nog de deur wees. Ron Zwerver
spoot de ene na de andere champa-
gnefles leeg over het juichende
publiek. Het eerste deel van de
olympische missie was volbracht.

Op de slotdag van een memorable
week schoof de puzzle eindelijk in
elkaar. Vond Oranje de stukjes die

men dagenlang had gezocht: spirit,
agressie en teambalans. Factoren
die op de ploeg opzoog als een dro-
ge sponsen deed afrekenen met alle
twijfels en kritiscliè*analyses van de
laatste dagen.

Bartok in
Europacup

Van onze correspondent
DEN BOSCH - De Bornse ta-
feltennis-eredivisieclub plaats-
te zich in Den Bosch via zeges
op Scylla (5-4) en Never Des-
pair (5-2) voor de halve eind-
strijd van het nationale beker-
toernooi. "
Door dit resultaat mag de

ploeg van trainer Paul van der
Laar meedoen aan de Europa-
cup.

Richard Aarts" was in Den
Bosch de man van de wed-
strijd. Tegen Scylla zorgde de
18-jarige Heerlenaar bij een 4-4
stand voor de beslissing door
Lars Wittebrood met 21-12 en
21-19 te verslaan.

Op zaterdag 14 juni speelt Bar-
tok om een finaleplaats tegen
Blauwe Werelt. In de andere
halve finale strijden VSB en
Tempo Team tegen elkaar.

Vierde titel
voor Den Helder

DEN BOSCH - Den Helder is we-
derom basketbalkampioen. Voor de
vierde opeenvolgende keer.

In de vijfde en beslissende, wed-
strijd van de playoffs speelde de
ploeg van coach Boot slim, koel en
scherp. Het had in De Maaspoort in
Den Bosch geen moeite met het
zwalkende Den Bosch, 75-85.
„Dit was onze beste wedstrijd," zei
een blije Boot. „En onze gemakke-
lijkste. Den Bosch was de weg
kwijt."
Bij Den Helder vertrekt naastFran-
ke ook Chris van Dinten. Hij gaat
naar Selex/BSW.

handbaltransfers

SITTARD - De handbalda-
mes van Stauder Smeets/
Sittard krijgen komend sei-
zoen versterking van Nancy
Schellekens, Karin de Beus
en Suzan Barois, speelsters
die enkele jaren geleden
reeds deel uitmaakten van
de Sittardse ploeg.

Nicole van Thor hangt haar
handbalschoenen aan de
kapstok. In haar plaats
maakte Esther Plitscher
(Noav) de overstap naar de
eerstedivisieploeg.

lason is op dit moment in
onderhandeling met Moni-
que Grond en Monique
Spronck. Zij verlieten de
Sittardse club tijdens het af-
gelopen seizoen.

PAARDESPORT
Luzern. CSIO. Landenwedstrijd: 1.
Zwitserland 12 strafpunten (Melliger/
Quinta 4+o, Markus Fuchs/Shandor
4+4, Mandli-McNaught/Pirol o+4, Tho-
mas Fuchs/Dylano 0), 2. Groot-Bnttan-
nië 12,75 (Skelton/Limited Edition
12+18,25, Grubb/Denizen 0.50+0,25,
Turi/Abbeville 4+o, Michaël Whitaker/
Mon Santa 8+0), 3. Oostenrijk 16,25
(Münzner/Graf Grande 16+4, Boor Love
Me Tender 8+ 12.5, Simon/Apricot
0,25+4, Frühmann/Genius 0+0), 4.
Frankrijk en Zweden 20, 6. Duitsland
28. 7. Nederland 36 (Romp/Waldo E 4+B,
Van der Vleuterv'Doreen B+l2, Hendrix/
Aldato B+4, Bril/Olympic Ahorn B+4).

TENNIS
Berlijn, Vrouwen, 1 miljoen gulden,
halve finales: Graf- Capriati 2-6 6-3 6-4.
Sanchez - Mary Joe Fernandez 7-5 7-6.
Finale: Graf - Sanchez 4-6 7-5 6-2 Dub-
belspel: halve finales: Gigi Fernandez/
Zvereva - Kschwendt/Brioekovetsj 6-0
6-1, Novotna/Savtsjenko - Sanchez/
Sukova 6-4 6-1, finale: Novotna/Savts-
jenko - Fernandez/Zvereva 7-6 4-6 7-5.
Rome, Mannen, 2,6 miljoen gulden, hal-
ve finales: Courier - Steeb 5-7 6-1 -6-2,
Costa - Korda 6-4 6-3, finale: Courier -Costa 7-6 6-0 6-4.
HANDBAL
München, Europese beker voor beker-winnaars, mannen, finale, tweede wed-
strijd: TSV Milbertshofen - Bramac
Veszprem 20-27 (8-9). Eerste wedstrijd
14-24, Veszprem bekerwinnaar.
SCHAKEN
Amsterdam, VSB-toernooi, derde ron-de: Timman - Short 1/2-1/2, Seirawan -Anand 1/2-1/2. Stand na drie ronden 1.
Seirawan 2 pnt, 2. Anand en Timman 1
1/2 pnt, 4. Short 1 pnt

BOKSEN
Londen, WK vedergewicht (WBO). Uit-dager McMillan w.o.p van titelverdedi-
ger Stecca: 118-110, 118-110. 116-114.
Bealeton, WK halfzwaar (IBF). Titelver-
dediger Warring w.o.p. van uitdager
Nelson.
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op de stip" Voor Marcel van Haaren had
de kampioenswedstrijd van
RKTSV een naar smaakje. De
verdediger miste dit seizoen
geen enkele wedstrijd van
RKTSV, maar was voor de laat-
ste wedstrijd geschorst.

" Tydens Nieuw Einde-RKTSV
dienden twee spelers van de
thuisclub binnen een half uur te
worden vervangen. Eerst liep
John Reimersdaal een ernstige
enkelblessure op, waarna Andre
Wolf eveneens de gang naar het
ziekenhuis moest maken, om

een open wond aan het hoofd te
laten hechten.

" Twee Limburgse zaalvoetbal-
lers spelen in het Nederlandse
team, dat tussen 13 en 23 sep-
tember in het Spaanse Madrid
deelneemt aan de paralympics
voor geestelijk gehandicapten.
De selectie bestaat uit tien spe-
lers, waaronder Arthur Thomas-
sen uit Heel en Guido Gubbels
uit Maastricht.
# In de strijd om de titel zonda-

gamateurs speelden RCH en
Rheden gelijk: 1-1. Rheden gaat
zondag bij Halsteren op bezoek..
ACV won in de strijd om de na-
tionale titel bij de zaterdagama-
teurs met 2-1 van Quick Boys. .
" Bij het duel tussen Meerssen
en Fortuna Sittard 2 waren drie
broers actief. Robert en Eric
Smeets zijn al jarenlang gewaar-
deerde krachten bij de hoofd-
klasser, terwijl Jurgen, de jong-
ste van de gebroeders Smeets,
na 70 minuten inviel bij Fortuna
Sittard 2.

Chevremont stapje dichter bij hoofdklasse
RKONS uitgeteld

an onze correspondent
WILLY WINGEN

RKONS-CHEVREMONT 0-2 (0-0). 57.
Wijnhoven 0-1; 86. Loop 0-2. Toeschou-
wers 600. Scheidsrechter Schaeken.
Boeking: Huynen (Chevremont).

RKONS: Crutzen, Linssen, Wagenaar,
Lagarde, Janssen, Schilder (65. Quad-
vlieg), Henssen, Mertens (81. Bemel-
mans). Didderen, Dijkstra, Walraven.

CHEVREMONT: Schleijper, Trags,
Kroon, Dautzenberg, Huynen, Otten,
De Mey (46. Bodelier), Wijnhoven, Van
der Linden. Loop, Maats (69. Schlee-
pen).

LANDGRAAF - Voor RKONS zit
het seizoen er nu definitief op; voor
Chevremont daarentegen niet, want
na de enigszins geflatteerde 0-2
winst bij RKONS, is de équipe van
trainer Jo Quaedfheg nu ineens dé
kanshebber voor de klasseperiode-. titel in de eerste klasse F geworden.
Een gelijkspel tegen Waubach is
zondag immers voldoende om dat
doel te realiseren, waarna het cru-
ciale duel tegen WVO uit Ooster-
hout moet volgen, met als inzet een
plaats in de hoofdklasse. En dat is
de wens van de spelers, want Che-
vremont wil maar één ding: promo-
tie naar die hoogste amateurklasse.

Quaedflieg had erg tegen het duel
met RKONS opgezien. „Zeker toen
ik hoorde datRKONS vier invallers
had. Dan boet je wel aan kwaliteit
in, maar niet aan motivatie en daar
was ik behoorlijk bang voor." En
Quaedfliegs woorden kwamen
prompt uit. RKONS startte over-
rompelend en zette Chevremont
met de rug tegen de muur. Frank
Janssen, Ron Dijkstra en Irio La-
garde hadden in de eerste tien mi-
nuten de mogelijkheid om de thuis-
club aan een voorsprong te helpen.
„Hoe langer dat doelpunt dan uit-
blijft, hoe moeilijker het wordt,"
stelde RKONS-trainer Wim Logis-
ter nuchter vast.

RKONS' middenlinie ging als eer-1
ste ten onder en het logische gevolg
was dat Chevremont meer grip op
de wedstrijd kreeg. Patrick Wijnho-
yerj omzeilde de buitenspelval,
maar rekende buiten doelman Hen-
nie Crutzen. Vervolgens was het de
beurt aan Patrick de Mey. De oogst

~ was schamel: eerst in zijnet en even; later hoog over.

Twaalf minuten na rust klapten vijf
RKONS'ers de buitenspelval te laat
dicht. Roel Loop profiteerde, lokte
Crutzen uit zijn kooi, waarna het
voor Wijnhoven slechts kinderspel
was om Loops breedtepassje af te
ronden: 0-1. Massaal toog de thuis-
ploeg ten aanval en Chevremont
wankelde. Jos Janssen raakte van
ver de paal en Frans Schleijper ver-
grabbelde zich even later aan een
kopbal van Reno Walraven. Tot zijn
opluchting joeg Servaes Henssen

de bal vervolgens hoog over het
Kerkraadse doel.

Vier minuten voor het einde kreeg,
RKONS de rekening van het verre
opdringen gepresenteerd. Weer le-
verde de buitenspelval problemen
op. Nu was het de beurt aan Henk
Bodelier om Loop in stelling te
brengen: 0-2. Massale protesten van
alle RKONS'ers, omdat Loop zich
op het moment van de balafgave
niet achter de bal zou hebben be-
vonden. Tevergeefs, want arbiter
Ed Schaeken was niet te vermur-
"wen.

" Scheidsrechter Schaeken tilde niet zwaar aan deze overtreding van Jos Janssen (RKONS)
ten opzichte van Roel Loop. " Foto: klaus tümmers

sport

Verslagenheid groot bij dapper Slenaken

Lemirsia in
hogere sferen
Van onze correspondent..:,-.. LEO JASPERS

LEMIRSIA-SLENAKEN 2-2 n.v. (0-0).
62. Patrick Schijns 1-0; 86. Jo Colen 1-1;
95. Hans Abels 1-2; 110. Alf Schösser
(Strafschop) 2-2. Toeschouwers: 1.100.
Scheidsrechter: De Jonge. Boeking:
Piet Sangers, Slenaken.

MECHELEN - Een prachtige
voétbalhappening in twee-
voud tussen Slenaken en
Lemirsia kende een drama-
tisch einde voor Sportclub
Slenaken. Ondanks de twee
femises binnen drie dagen
(vrijdag 1-1 na verlenging en
nu 2-2 na verlenging) trok op-
ponent Lemirsia op basis van
een beter doelsaldo in decom-
petitie (een doelpunt!) dekam-
pioenstitel in 1B van de afde-
ling Limburg van de KNVB
naar zich toe.

De talloze neutraal meegenietende
toeschouwers en zelfs de kampioe-
nen uit Lemiers hadden met de ver-
liezer van het heroïsche gevecht,
dat eigenüjk alleen maar een win-
naar mocht tellen, te doen. Lemir-
sia-trainer Alex Mommer: „De jon-
gens van Slenaken zijn door deze
meeslepende wedstrijden haast
vrienden van ons geworden en ik'
kan my levendig voorstellen wat er
in die jongens moet omgaan. Niet
verhezen van Lemirsia in de compe-
titie en niet verliezen in de beslis-
sende duels en toch met lege han-
den staan. Ik hoop dat Slenaken via
de nacompetitie kan promoveren.
Die jongens hebben dat dubbel en
dwars verdiend."

Feestvreugde dus aan Lemirsia-
kant waar vader Wiel Schijns (zijn
drie zonen Roger, Ronnie en zondag
vooral Patrick hadden een belang-
rijk aandeel in het kampioenshap)
zyn gevoelens nauwelijks in be-
dwang houden. Wiel Schijns: „De
zenuwen gierdenin de slotfase door
myn keel. Ik ben van de hemel
(zoon Patrick scoorde 1-0 na voor-
bereidend werk van broer Ronnie)
in de hel beland (1-1 door Jo Colen
vlak voor het eindsignaal gevolgd
door 1-2 van Hans Abels in de eer-'
ste verlenging) om tenslotte weer in

beter sferen te belanden (beslissenJ-
de benutte strafschop van A_T
Schösser in de tweede verlening).
Ik heb eigenlijk geen woorden on?
het geluk dat nu in mij opwelt uit te
spreken."

■
Die woorden vond wel Vaals gloed-
nieuwe burgervader John van Dijk.
In de kleedkamer van Lemirsia
overhandigde hij een bloemenrui-
ker aan doelman Ed Klein die van
het veld moest worden gedragen
omdat een dijspierblessure hem he-
vig parten speelde. John van Dijk:

~Jy hebt karakter getoond door on-
danks je blessure overeind te blij-
ven in die adembenemende slotfase
en Lemirsia over de streep te trek-
ken. Jij en je ploeggenoten hebben
op uitmuntende wijze gezorgd voor
de Vaalser voetbalpromoting."

Verslagen verwerkte Slenaken-trai-
ner Piet Lumey zijn teleurstelling:
„Ik gun die jongens van Lemirsia
die titel. Ik vind het alleen dood-
jammer dat een omstreden straf-
schop die beslissing velt." Aan die
conclusie had de Lemirsia-aanhang
geen boodschap. Pijnlijk realistisch
.zeulden zij met een spandoek rond
met aan duidelijkheid niets te wen-
sen overlatende tekst: 'Er is niks
meer aan te doen, Lemirsia is kam-
pioen!'

# Alex Mommer op de schou-
ders tian zijnfeestende spelers.
De selectie van Lemirsia be-
stond uit Guido Baggen, Hans
Hacking, Roland Hendriks,
Erwin Hendriks, Pedro Huits,
Jos Huits, Ton Jagemann, Ed
Klein, Jos Merx, Guido Móller,
Alf Schöffer, Ron Schijns, Ro-
ger Schijns, Patric Schijns,
Ralf Senden, Ivo Sodermans,
Mare Vanweersch, Hein Win-
nubst.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Herstel Meerssen
Wan onze correspondent

HENK SPORKEN

MEERSSEN-FORTUNA SITTARD 2:
3-2 (1-2). 8. Coumans 1-"; 20. Losada 1-1;
26. Taihuttu 1-2; 60. Dahlmans 2-2; 83.
Coumans 3-2. Toeschouwers: 300.
Scheidsrechter: Hulsbosch.

MEERSSEN - Trainer Piet van Dijk
kondigde voor aanvang van de be-
kerstrijd tegen Fortuna Sittard 2
aan dat zijn ploeg gebrand was op
'eerherstel. Van Dijk: „We hebben
afgesproken dat we revanche ne-
men voor de onnodige nederlaag
tegen Halsteren. Fortuna Sittard
moet hiervan de klos worden". En
de Sittardenaren werden inderdaad
de klos.

Al duurde het lang voordat de win-
nende treffer een feit was. Zeker,
acht doelrijpe kansen werden om
zeep geholpen of verijdeld door de
uitmuntende doelman Arno van
Zwam. Van begin af aan werd For-
tuna Sittard teruggedrongen.
Slechts een treffer leverde dit bom-
bardement op via Coumans, die een
prima voorzet van Erik Smeets kop-
pend afrondde: 1-0. Plotseling
kreeg Meerssen de kous op de kop.
Tussen de 20ste en 26ste minuut
scoorden de gasten namelijk twee-
maal. Eerst was het Losada die pro-
fiteerde van een fout van doelman
Wim Dusseldorp, vervolgens mocht
Taihuttu vanuit buitenspelpositie
scoren: 1-2. Na de pauze stelde

Meerssen orde op zaken. Twee van
de vele kansen werden uiteindelijk
benut via Dahlmans en opnieuw
Coumans, die een prachtige pass
van Van Dijk verzilverde: 3-2.

MVV 2 verder
in bekerslrijd
VENRAY - In een aantrekkelijk
duel waren Venray en MW in de
eerste helft volkomen aan elkaar ge-
waagd. In de 70e minuut nam Ven-
ray verrassend door Poels de lei-
ding 1-0. De reserves van MW
verhoogden daarna het tempo en
legden ook meer agressie in hun
spel. In de77e minuut zorgde Knar-
ren voor de gelijkmaker 1-1. Frans-
sen liet in de 81e minuut de MW-
spelers juichen door 1-2 te scoren.
De Maastrichtenaren plaatsten zich
door deze zege voor de halve finale.
Scheidsrechter Houben.

Winst Parmingen
MAASTRICHT - In een spannende i
wedstrijd was het klasseverschil
tussen Rapid en Parmingen nauwe-
lijks merkbaar. Vijf minutenna rust
bracht Beumers de gasten op voor-
sprong 0-1. Rapid bleef goed partij
geven. Parmingen kon de strijd pas
definitief in de slotfase beslissen,
via doelpunten van Janssen 0-2 en
Korsten 0-3. Scheidsrechter Rein-
tjens.

Grensrechten
vervangen

MEERSSEN - Bij het aanbre
van de rust tijdens het duel
sen Meerssen en Fortuna Stf
2 ontstond een opstootje tui
aanvoerder Rene Sche'
(Meerssen) en grensrechter'
Kuypers van Fortuna Sttj
Beide heren liepen tegen eï
op waarbij Scheffers een 'wond opliep. Op verzoek
Meerssen-voorzitter Wiel 'ters en scheidsrechter 'bosch keerde Kuypers niet'
terug als grensrechter. Hij'
vervangen door Richard
kers, die als toeschouwer aai
zig was.

Dames Meet Poit
Limburgs kamicoe
ROERMOND - Het damesfl
voetbalteam van MeetPoint fl
uit Schinveld is door een
overwinning op Café Noin
Venray kampioen van LimM
geworden. In het beslissing^
scoorde Patricia Gulpen
keer, terwijl Ingrid Dupuis,
Natasja van Geleen ieder _
doelpunten voor hun rekel"
namen.
Meet Point gaat nu samen f
FC Snoekie uit Den Haag
Tongelreep uit Veldhoven,
een poule spelen om een fitf
plaats voor het Nederlands W
pioenschap zaalvoetbal
dames.

Herman Goedkoop: ’Wij horen thuis in vierde klasse ’RKTSV zet kroon
op sterk seizoen

Van onze correspondent
ROB SPORKEN

NIEUW EINDE - RKTSV 1-3 (1-1). 15.
Van Wersch 0-1; 16. Pool 1-1; 77. Schrei-
jen (strafschop) 1-2; 85. Ramakers 1-3.
Toeschouwers 225. Scheidsrechter Hak-
king.

HEERLEN - Het is RKTSV gelukt
om vier jaar na de degradatie naar
de Afdeling Limburg, terug te ke-
ren naar de vierde klasse. De ploeg

uit Terwinselen had weinig proble-
men met Nieuw Einde en behaalde
een verdiende 1-3 . overwinning.
Toen Maurice Schrijen een klein
kwartier voor tijd zijn ploeg op
voorsprong zette, kon het feest be-
ginnen. Na het laatste fluitsignaal
vielen spelers en aanhang elkaar
juichend in de armen.
De wedstrijd was van een bijzonder
matig niveau. De gasten, die op
technisch gebied veel meer in huis

hadden dan het goedwillende,'
zeer matige Nieuw Einde, *j
veel te nerveus. Toen RKTS'
een kwartier op voorsprong V
dacht iedereen, 'dat de ploeg.'
ger zou gaan acteren. „We zi)1
laatste wedstrijden snel op "sprong gekomen, waarna we f*
de wedstrijd konden uitsp*
Door de snelle tegentreffer W*
situatie echter ongewijzigd
moesten we opletten om niet
een treffer te moeten incasse'
aldus trainer Herman Goedko"!
In feite was de gelijkmaker-
scoord door de geheel vrijsta*
Henk Pool, de enige serieuze'
die Nieuw Einde kreeg. Met ijj
in de tweede helft was de .
ploeg niet meer opgewassen _
de druk van RKTSV. Na de b*
dende goal vanaf de penalty-
verhoogde Werner Ramaker5

feestvreugde met een schitt^
afstandsschot: 1-3.

Dank zij de routine van <_
Smeets speelde de nieuwe *
pioen de wedstrijd uit. De e*"'
werd enkele weken geleden, s^
met Theo van der Hom terw
haald om de ploeg weer op de
te zetten. Beide spelers zullen
meer te bewonderen zijn in de
de klasse: „Dit was een tijd*,
oplossing. Ik ben te vaak êe iseerd om nog door te gaan. N'
tien jaar in het eerste elftal te
ben gespeeld, is dit een mo<>
scheid," aldus Theo van der ",
die zijn eerste kampioenschap ,
de. Herman Goedkoop is er voS
jaar uiteraard wel bij. „Als ie
vereniging bekijkt, horen Ve\
woon in de vierde klasse. Do*?'
enorme kameraadschap hebbep(
de titel terecht behaald. Oo^j
gend jaar wil ik met deze PJmeedraaien," aldus een opti'JJ
sche Herman Goedkoop, v?
hij zich in het kleedlokaal l0
feestgewoel stortte." Bloemen en lachende gezichten, want RKTSV is kampioen cjp heeft de overstap naar de vier-

deklasse KNVB gemaakt. Foto: klaus tummers

Schaeken stopt
LANDGRAAF - Het laatste fluit-
signaal in het duel tussen
RKONS en Chevremont was de
laatste daad die arbiter Ed
Schaeken als scheidsrechter in
het amateurvoetbal verrichtte.
Schaeken komt volgende week
nog wel een keer in actie. Nu
niet meer als fluitist, maar als
grensrechter bij Chevremont-
Waubach. „Dit was een fijne
wedstrijd," zei Schaeken, terug-
blikkend op het duel. „Ik heb
vandaag met plezier gefloten."

Toch haalde Schaeken zich de

woede van velen op de hals. Op
slag van rust weigerde hij
RKONS'er Jos Janssen uit het
veld te sturen, nadat hij de door-
gebroken Roel Loop naar de
grond had getrokken. „Een ge-
wone overtreding, zeker niet de
noodrem," was het verweer van
Schaeken. Vlak voor tijd rea-
geerde de RKONS-aanhang fu-
rieus, toen Loop in duidelijke
buitenspelpositie zou zijn aange-
speeld en 0-2 scoorde. „De bal
werd naar voren gespeeld en
Loop bevond zich achter de bal.
Vandaar dat ik dat doelpunt ook
zonder meer heb toegekend," al-
dus de stoppendefluitist.

Nacompetitie
afdeling Limburg
IA:SC Caberg-Maastrichtse Boys
lß:Daalhof-WDZ
lD:Schinnen-Amstenrade
IE:St. Joost-Slekker Boys
IF:RKSVV-Heythuysen
lG:Grashoek-FC Steyl '67
IH:SV Lottum-BVV '27

PROGRAMMA ,rlA:White Star-SC Caberg 21/5 19.00 Uu
IB:WDZ-Slenaken 24/5 14.30 uur .
lC:Kakertse Boys-SCKR 24/5 14.30 U"
lD:Adveo-Schinnen 23/5 18.00 uur „<
lE:Slekker Boys-Susterse B. 21/5 19u
IF:KOC-RKSW 21/5 19.00 uur
lG:Boekoel-Grashoek 24/5 14.30
lH:Resia-SV Lottum 19/5 19.00 uur

nacompetitie
Eerste klasse F
RKONS-Chevremont 0-2
Stand:
Chevremont 1-2(2-0)
Waubach 1-2(4-3)
RKONS 2-0 (3-6)

Tweede klasse A
Miranda-Standaard 3-1
Stand:
Miranda 1-2(3-1)
SCG 1-2(1-0)
Standaard 2-0 (1-4)

Tweede klasse B
Quick '08-FCV 2-2
Stand:
Haslou 1-2(1-0)
Quick'oB 1-1(2-2)
FCV 2-1 (2-3)

Derde klasse A
Polaris-Mheerder Boys 3-0
Stand:
MXC 1-2(2-0)
Polaris 2-2 (3-2)

Mheerder Boys 1-0(0-3)

Derde klasse B
Groene Ster-Heerlen 3-0
Stand:
VKC 1-2(3-1)
Groene Ster 2-2 (4-3)
Heerlen 1-0(0-3)

Derde klasse C
Obbicht-Rios 1-4
Stand;
Rios 2-3 (5-2)
DESM 1-1(1-1)
Obbicht 1-0(1-4)

Vierde klasse A
Stand:
SVME 1-2(3-1)
Schimmert 1-2(3-2)
Rapid 2-0 (3-6)

Vierde klasse B
Zwart Wit' 19-Oranje Boys 0-0
Stand:
Simpelveld 1-2(1-0)
Oranje Boys 1-1 (0-0)
Zwart Wit'l9 2-1(0-1)

Vierdeklasse C
Helios-SVK 3-1
Stand:
Helios 1-2(3-1)
Waubachse Boys 1-2(3-1)
SVK 2-0 (2-6)

Vierde klasse D
Passart-KEV 3-2
Stand:
Passart 1-2(3-2)
Heidebloem 1-1 (2-2)
KEV 2-1 (4-5)

Vierde klasse E
Armada-Thorn 0-2
Stand:
IVS 1-2(1-0)
Thorn 2-2(2-1)
Armada 1-0(0-2)

Vierde klasse F
EMS-Victoria 2-2
Stand:
EMS 1-1(2-2)
Leveroy 1-1 (1-1)
Victoria 2-1 (3-3)

Vierde klasse G
Venlo-Quick Boys 0-4

Stand: ,jl
Baarlo \\ S
Quick Boys 2-2 Li
Venlo 1-*'

Vierde klasse H $iMontagnards-Koningslust
Stand: ,jj)
Montagnards l% }aj|)
Wanssum n (F 1Koningslust 2-0

Programma zondag 24 _*lF:Chevremont-Waubach
2A:SCG-Miranda
2B:Haslou-Quick '08
3A:Mheerder Boys-MKC
3B:Heerlen-VKC
3C:DESM-Obbicht „„,£)
3D:Meerlo-SVEB (terr. E*
"4A:Schimmert-SVME ._
4B:Oranje Boys-Simpelyel

4C:Waubacbse Boys-Heli"'
4D:Heidebloem-Passart
4E:IVS-Armada
4F:Leveroy-EMS
4G:Baarlo-Venlo ..
4H:Wanssum-Montagnar0s
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derdeklassers
Ha

wa Vler minuten zorgde Gerrie
ler e'Juders voor 01- Een minuut, schoot jubilaris Math Toonen I
e. .Hamaker in de touwen, maar
'im k van de Ven na bijna
lf 'S minuten Rios weer op voor-

zette, ontbrak het bij Ob-, aan kracht om nog terug te
6Len-Na rust zorgde Arno Catta,

ij de eerste twee doelpunten de
jSeverwas, voor 1-3 en vlak voor
1(j Maurice Hendricks de

stand op 1-4. Daarvoor hadden
>K_e. uit Pey-Echt no_ le_io.? 'ykheden gehad om de score

"ouwen, maar lieten dat na.

! Strohalm voor Polaris. l n 'Mneerder Boys 3-0 (2-0). 9. Pur
0 si 22 Van der Hoven 2-0; 92. Lexis
ejj Cneidsrechter Lemmers. Boeking
*>■*_. (Mheerder Boys). Toeschou

f^TRICHT - Door de 3-0 zege
eiseerder Boys heeft Polaris
facht w-eer terug in de race ge-

in de strijd om promotie
eoh *weede klasse. Voorwaarde
j£ nter wel, dat Mheerder Boys
*- een beentje licht.

' _
■'t o Boys (gehandicapt door
i i j^brekenvan vijfbasisspelers)
i ogi911 echter uit een ander vaatje
iet^n tappen dan tegen Polaris.
j,af ,f dan ook Polaris, dat direct

" ir, et begin domineerde. Bin-
._ w'nu_ minuten hadden de

D]a .^eest in het oog springende
; s ls-spelers, de levensgevaarlij-
ke Purnot en spelverdeler
w van der Hoven, voor een 2-0
>f] Pr°ng gezorgd. In die periode

! j °r Mheerder Boys praktisch al-sjf,e' . maar dat zou in de tweede

*">
De bezoekers kre-

j. «leer vat op het spel, maar kon-
de spitsen Mark Ne-

lissen en Eddy Pinckers in stelling
brengen. In blessuretijd wist Pa-
trick Lexis zich nog een keer door
de Mheerder Boys-verdediging te
wurmen, om vervolgens Patrick
Vroemen geen kans te geven: 3-0.

Maleise bij Heerlen
Groene Ster-Heerlen 3-0 (1-0). 2. Ver-
donk 1-0; 61. Stevens 2-0; 94. Krakowc-
zyk 3-0. Toeschouwers 400. Scheids-
rechter Hendriks. Boeking: Van Rhe-
nen (Groene Ster).

HEERLEN - Met wat rekenwerk
kan de derde, overigens prachtige
treffer van invaller Maurice Kra-
kowczyk, in blessuretijd gescoord,
voor Groene Ster van doorslagge-
vende betekenis zijn voor een ver-
volg in de nacompetitie. De ploeg
uit Heerlerheide is echter afhanke-

lijk van het resultaat van het duel
Heerlen-VKC.

Dat het echter op een 3-0 zege zou
uitlopen had niemand verwacht.
Zeker niet na de eerste helft, toen
Heerlen een optisch overwicht had
met mogelijkheden voor Milian Hil-
gers, René van Ratingen en Dré
Benders. Heerlen had inmiddels al
een optatergehad, toen Patrick Ver-
donk al heel snel de score had ge-
opend: 1-0. Op slag van rust kreeg
Heerlen de beste kans via Dré Ben-
ders. Uit een voorzet van Math
Moonen kopte hij, geheel vrij-
staand, naast. Na rust -Groene Ster
had via Peter Stevens de voor-
sprong inmiddels uitgebouwd-
speelde Heerlen alles-of-niets. Met
de beste kans voor een der Heerlen-
voorwaartsen. Hij zag zijn knal ech-
ter tegen depaal belanden. De druk
van Heerlen hield verder aan, maar
in blessuretijd kreeg Groene Ster,
na een solo van Caro de Vries via
Maurice Krakowczyk toch de derde
treffer: 3-0.

METERIK-HELDEN0-5. Hunnekens 0-1. F.
van Lier 0-2. R. van Lier 0-3. Rust. Lemmen
0-4. Thijssen 0-5. Scheidsrechter Parren.
SV MEERLO-VITESSE'OB 4-2. Van Eist 1-0.
Rust. Van Eist 2-0. Verpoort 2-1. Van Osch
3-1. Steegs 4-1. Wouters 4-2. Scheidsrechter
Thommassen.

IVO-SC IRENE 1-2. Peters 0-1. Rust. Hou
ben 1-1. Vervoort 1-2. Scheidsrechter Sla-
venburg.
TIGLIEJA-SSS'IB 8-1. Gubbels (4 maal),
Coort, Berkers, Propst en Willems scoorden
voor Tiglieja. Verhoeven voor SSS'IB.
Scheidsrechter De Haardt.
SVEB-MVC'I9 1-1. Wijnen 0-1. Gooren 1-1.
Scheidsrechter Philipsen.
RKDEV-SPARTA'IB 4-1. Janssen 1-0.
Valkx 2-0. Keulaerts 2-1. Rust. Smits 3-1.
Valkx 4-1. Scheidsrechter Seelen.

tweede klassers

Miranda slaat toe
3-4. 7. Pellaersk' ;2°- R- Stevens 1-1; 24. A. Ver-dijen 2-1; 55. M. Dirksen 3-1.cheidsrechter: Steijns. Toeschou-ï*rs: 300.?'randai Bemelen, Broeks, Verhiel,

-^gels, Heuts, De Mey , Dirksen,_ hmitz, Verkooyen, Stevens, Van£essel (46. Vroomen).
'andaard: Nicolaas, Beckers, Han-

i.O|M65. Cramer), Driessen, R. Titze,,'01'aiders, Penders, Nahuis, H. Tit-
*" Pellaers.

<W RADE _ In de reguliere
Vier etitie behaalde Standaard
<H ' Punten meer dan SCG en
i^n ,r hefst zeven meer dan Mi-
de Dit alles telt echter niet in
ren kompetitie, zo bleek giste-
de _VVeer eens in Kerkrade, waar
dooaai^vallend beste ploeg in 2A
pro Miranda van haar laatste
3.1 motie-illusies werd beroofd:
tijj' "e Kerkradenaren hebben
Scoan een puntendeling tegen
te _ v°ldoende om promotie af

*e°n h blijft trainer Henk Verhee-
Seu' na de ervaringen van vorig
.e °en (Miranda de lof, Veritas

houv"ORiotie) vooralsnog terug-
ftftv ~n<*- ..Ik schat dekansen op
SCG y-Ik denk echter wel dat
dan meer angst heeft voor ons,
trai w - voor SCG." Standaard-
ni sti

er Hay Willems toonde be-
leurilg maar was uiteraard te-
*eten,teld- ..Er had meer inge-

moeten aan komend
beteren gaan werken; aan een
en „ evenwicht tussen aanvalaverdediging."

°Be__ Ultstekende eerste helft
-elia Standaard sterk. Ron
sc^Q^rs mocht, na een hoek-
Mirannc*oor de laks ingrijpende

a"defensie soleren en
opTe0pTe via Dré Broeks raak: 1-0.
de *e'J moment dat Standaard
was k trijd leek te beheersen
»ïiet * Arno Verkooijen, die
do0r prima rush, gevolgd
St_Veeen vo°rzet op maat, Ron
bood ns niet te missen kans
k0pu_. l'l- Nadat Harry Seits
van R

al na een perfecte voorzet.e Jj"on Titze, centimeters langs
e.en , scheerde, viel de treffer
Arno i^ ter aan de andere kant.
Uit w Verkooijen haalde van ver
Col'aalaarna Standaard-goalie Ni-
*>et _i * leer tussen de benenguppen: 2-1.

Schotl,d trachtte met afstands-keen <paul Penders) het tij teöemè', maar Miranda-doelman
Aan ,~n was in grootse vorm.
Van "e andere kant verzuimden

wessel en Stevens Miranda

in veilige haven te loodsen. In de
tweede helft viel al snel de defi-
nitieve beslissing, toen Ron Titze
een. voorzet van John Schmitz
voor de voeten van Marcel Dirk-
sen kopte, die zich dit buiten-
kansje niet liet ontgaan: 3-1.

Quick’08 verspeelt
riante voorsprong

Quick'oB-FCV 2-2. 26. Schobbers
1-0; 68. Paulissen 2-0; 80. Verheyen
2-1; 82. Riether 2-2. Toeschouwers
500. Scheidsrechter Wijnants. Boe-
king: R. van de Heyden (Quick'oB).
Quick'oB: Feron, H. van de Heyden,
Janssen, Pennings, Groenewoud,
Schobbers, R. van de Heyden, Maes-
sen, Peters, Paulissen, Maes.
FCV: Faassen, De Regt, Riether, Bil-
lekens, Hendrickx, Holthuysen,
Driessen, Wienhoven, Straatman,
Vercoulen, Verheyen.

GELEEN - In een prachtige
wedstrijd hebben Quick'oB en
FCV de beide punten eerlijk on-
der elkaar verdeeld. Dat bete-
kent, dat FCV zich mag gaan
voorbereiden op denieuwe com-
petitie, terwijl Quick'oB verplicht
is om Haslou zondag naar een
nederlaag te spelen.

In technisch opzicht was FCV in
de eerste helft de beste ploeg,
maar het team was aanvallend
niet in staat om de hechte Quick-
defensie te ontregelen en had de
pech dat acties niet het rende-
ment sorteerden, dat nodig was
om op voorsprong te komen. Zo
joegBert Riether een vrije schop
over de lat en schoot Harry
Straatman steenhard naast, ter-
wijl een geweldige kopbal van
Toine de Regt schitterend werd
gekeerd door Quick-doelman
Con Faasen, die wel geluk had
toen Harry Straatman buiten zijn
bereik de doellat trof.

Na een klein half uur was het
ineens raak. Hay Peters nam een
voorzet van Rob Schobbers op
zijn slof en de bal verdween on-
der de lat: 1-0. FCV moest nu
komen en dat speelde de Geleen-
se ploeg in de kaart. Halverwege
de tweede helft zette Ron Paulis-
sen de thuisclub op fluweel door
handig door te lopen en beheerst
te scoren: 2-0. Nadat twee Venlo-
se doelpunten waren geannu-
leerd, belandde een pass van
aanvoerder Bert Riether bij Ger-
rie Verheyen: 2-1. Quick'oB wan-
kelde en twee minuten later was
de gelijkmaker al een feit. Nu
deed de FCV-aanvoerder het
maar zelf en hij liep de bal in het
Geleense doel: 2-2.

sport

" Polaris krabbelt overeind " Heerlen laat het afweten
Rios schiet met scherp

ft. n ,tR,°S'3l 1-* (1-2). 4. Romeijn-
I VU 1:5. Math Toonen I 1-1; 19. Van
y"* 1-2; 48. Catta 1-3; 85. M. Hen-Ihte 4-.Toeschouwers 400. Scheids-t„:fr Crijn. Boeking: Jac Conjour enr*en (beiden Obbicht).

fBICHT - Nadat Rios vori-
gelijk had gespeeld

Je" DESM, werd er gisteren
Pn tegen Obbicht met riante
Ps gewonnen: 1-4. Een te-
nte uitslag, die overigens

P ccleel hoger had kunnen
!VaUen, want de Obbicht-
[pdiging was zo lek als een

" Obbicht-speler Math Toonen I
werd voor de wedstrijd Obbicht-
Rios door voorzitter Wil Hustinx
gehuldigd. Hij speelde vanaf 1974
in totaal 500 wedstrijden voor Ob-
bicht. Foto: PETER ROOZEN

Derde klasse D
Meterik-Helden O- 5
SVEB-MVC'I9 1- 1
IVO-SC. Irene 1- 2
RKDEV-Sparta'lB 4- 1
Tiglieja-SSS'IB 8- 1
SV Meerlo-Vitesse'oB 4- 2

Tiglieja 24 15 5 435 54-27
SVEB* 24 12 6 630 55-38
SV Meerlo* 24 13 4 730 43-33
SC. Irene 24 12 _ 729 39-29
Sparta'lB 24 8 9 725 36-39
Vitesse'oB 24 8 8 824 42-38
Meterik 24 9 5 10 23 45-47
Helden 24 10 3 11 23 36-38
MVC'I9 24 7 9 823 34-36
IVO 24 6 7 11 19 37-45
RKDEV 24 8 3 13 1937-48
HBSV 24 5 7 12 17 21-37
SSS'IB 24 6 3 1515 27-51

'periodekampioen
Topscorers: 1. P. v. Osch (SV Meer-
lo) 22; 2. P. Wouters (Vitesse '08) 17.

Belangrijke duels
Cosmos en Brikske

HEERLEN - Vanavond komen in
het zaalvoetbal 't Brikske en Cos-
mos in aktie. 't Brikske speelt om
21.00 in deBrunahal de eerste halve
finale van de Nederlandse zaalvoet-
balbeker.
Tegenstander is het gerenommeer-
de Ceverbo, dat in de kwartfinales
tweevoudig bekerwinnaar Dous-
berg Pare elimineerde. De return
wordt alwoensdag 20 mei in Rotter-
dam gespeeld. Cosmos eindigde in
de tweede divisie F op de derde
plaats. De Kerkradenaren spelen
nog promotiewedstrijden tegen de
nummer drie van de Brabantse
klasse Sport Petit uit Eindhoven.

Vanavond wordt om 20.30 in Kerk-
rade het eerste duel afgewerkt. De
return is woensdag in Eindhoven.
De winnaar van deze duels promo-
veert alsnog naar de eerste divisie.

EHC in nieuw jasje
HOENSBROEK - Het eerste elftal
van EHC zal er komend seizoen be-
duidend anders uitzien dan afgelo-
pen jaar. Naast HenkDuut (Fortuna
Sittard) en Willy Roumans (MVV)
hebben de volgende spelers over-
schrijving aangevraagd naar de
Hoensbroekse club: Frits Nöllgen
(Roda JC), Ger Raets (Schutters-
veld), Ton Ruiter (Caesar), Ton
Duyf (SVN) en John de Jong (Groe-
ne Ster). Vertrekkers zijn Richard
Gerringa en Marco Grassi (beiden
SVN), Ronald Snoeren (Miranda),
Alex van Hoorn (Vinkenslag), Gil-
bert Mommertz (Heerlen), Leo Coo-
len (Groene Ster), Louis Muermans
(Quick Den Haag) en Antoine Nöll-
gen (Kolonia).
Naast Grassi en Gerringa krijgt

SVN volgend jaar ook versterking
van Jean Meens (RKONS). Leo
Pluymen vertrekt naar RKONS,
Duyf naar EHC en Bemd Körfer
naar Chevremont.

Jos Strijkers, oud-doelman van o.a.
VVV en Limburgia, staat volgende
competitie in het doel van de naar
de eerste klasse gepromoveerde
Lindenheuvel. De afgelopen drie
jaar speelde hij als veldspeler bij
vierdeklasser Urmondia.

Eijsden krijgt komend seizoen ver-
sterking van Coen Quaden (ex-
MVV), Eric Veugen (Bunde) en An-
tonio Alfonso (SV Meerssen). John
Keevers (terug naar SCG) is de eni-
ge vertrekker.

vierde klassers
Lucky Zwart Wit

Zwart Wit'l9-Oranje Boys 0-0. Scheids-
rechter Van Prommeren. Toeschouwers
300.

EIJS - Oranje Boys heeft gisteren
in Eijs verzuimd alvast een voor-
schot op de klasse-periodetitel te
nemen. Zeker vijf opgelegde moge-
lijkheden kon de ploeg van trainer
Dossens niet verzilveren, waardoor
het dubbelblanke uitgangspunt ook
eindresultaat werd. Bovendien ex-
celleerde Zwart Wit-doelman Jean-
Paul Starmans, die ook nog eens
paal en lat te hulp riep.
Zwart Wit kon zich slechts zeer spo-
radisch aan tegenstootjes wagen,
die echter van elk gevaar ontbloot
waren. Voor de jonge Eijser-ploeg
van de scheidende trainer Theo
Poeth is nu elke promotiedroom
uit. Theo Poeth: „Dat is jammer.
Het zat er vandaag ook niet in. Onze
uitgangspositie was al frustrerend.
Door de nederlaag bij Simpelveld
waren we slechts gebaat met een
zege van minstens twee doelpunten
verschil." Collega Peter Dossens:
„We misten helaas koelbloedige af-
ronders. Nu zullen we zondag tegen
Simpelveld nog eens alles uit de
kast moeten halen om dat voor ons
dan alleen de winst telt."

Helios vermoeid
Helios-SVK 3-1 (0-1). 5. Malskat 0-1; 60.
De Jong 1-1; 85. Morlog 2-1; 88. Carlitz
3-1. Toeschouwers 100. Scheidsrechter
Wolter. Boeking: Muyen (SVK).

HEERLEN - Het is een lang sei-
zoen geweest voor de meeste He-
lios-spelers. Na vorige week de titel
verspeeld te hebben tegen Heilust,
kon men het duel tegen SVK
slechts moeizaam en met een grote
portie tot een goed einde brengen:
3-1. SVK dat al na vijfminuten een
0-1 voorsprong nam, domineerde
het grootste deel van de eerste helft.
Bij Helios daarentegen lukte vrijwel
niets. Ook kregen de gasten vlak na
rust enkele levensgrote kansen om
de wedstrijd in een vroeg stadium
te beslissen. Eerst werd Ron Malts-
kat loepzuiver in de diepte aange-
speeld door Nico Bouchaut, maar
vrij voor thuisclubdoelman René
van de Hoek, belandde zijn schot
tegen de lat.
Enkele minuten later onderschepte
diezelfde spelereen foutieve terugs-
peelbal van Helios-verdediger Ste-
fan Bartos, stevende andermaal vrij
op de keeper af, maar schoot jam-
merlijk naast. Helios krabbelde
langzaam uit het dal en scoorde na
een uur zelfs de gelijkmaker door
Jo de Jong. Trainer Ad van Lierop
schreeuwde zijn mensen, met in
zijn achterhoofd het doelsaldo, nu
onophoudelijk naar voren. In de
slotfase bedienden Ron Morlog en
John Carlitz hun trainer op zijn
wenken: 3-1.

Passart tevreden
Passart-KEV 3-2 (1-1). 2. Rob Adams
1-0; 10. Ralf Zdrojewski 1-1; 54. Paul
Friesen 2-1; 86. Sandy Reisig 3-1; 90.
Henry Stiels 3-2. Toeschouwers 400.
Scheidsrechter Hermans. Boeking: Van
de Bosch (KEV).

HEERLEN - Het lijkt een KEV-
syndroom te worden. Net als de vo-
rige week in de wedstrijd tegen
Heidebloem lag de bal al na twee
minuten achter KEV-doelman Rico
Konen. Passart-spits Rob Adams
verschafte zich namelijk vanaf de
middenlijn vrije doorgang en mocht

tot zijn verbazing ook nog vanaf
zestien meter vrij aanleggen: 1-0. De
stand was echter al weer snel gelijk,
want in de tiende minuut belandde
de bal op het hoofd van Ralf Zdro-
jewski: 1-1.
De eerste helft bleef goed en span-
nend voetbal bieden met gemiste
kansen over en weer. Vooral Sandy
Reisig maakte het erg bont door
twee maal voor open doel te falen.
Wel stond hij aan de basis van de
2-1 voorsprong, toen hij direct na
rust weer eens een solo-actie begon,
waarbij de bal na enig geharrewar
in de doelmond belandde en door
Paul Friesen in het doel werd gelo-
pen: 2-1. KEV ging daarna één-op-
één spelen. Een kolfje naar de hand
van topscorer Rob Adams, die han-
dig gebruik maakte van de geboden
ruimte en Sandy Reisig bediende,
die simpel 3-1 scoorde, waarna KEV
nog een keer iets terug mocht doen,
toen Stiels in de slotminuut de ach-
terstand verkleinde: 3-2.

Arbitraal trio vervangen
MAASTRICHT - Normaliter fungeert een vast trio beurtelings als
scheidsrechter en grensrechter in de na-competitieduels. De KNVB ver-
ving het trio Bos-Eijkenboom-Slavenburg, dat tijdens Standaard-SCG
vorige week een aantal onfortuinlijke beslissingen nam. De voortreffelij-
ke leiding bij Miranda-Standaard was gisteren derhalve in handen van
scheidsrechter Steijns en de grensrechters Cremers en Snijders.

Herstel Thorn
Armada Thorn 0-2 (0-1). 31. CorbeyO.l "89. Joosten 0-2. Scheidsrechter Broek-
mans. Toeschouwers 300.

GREVENBICHT - Thorn heeft
zonder meer verdiend van Armada
gewonnen: 0-2. In de eerste helft
kreeg de thuisclub de eerste echte
doelkans. De door Peter van de
Bergh na een klein half uur iq .spel-
ling gebrachte Ger Creemers miste
jammerlijk. Goed vijfminuten later
hadden de Middenlimburgers wel
succes. Mare Corbey, al vroeg 'in dë
wedstrijd ingevallen voor de geblesr-
seerde Wil van Heugten, bracht de
ploeg van trainer-speler Leon.Was-
senberg aan de leiding: 0-1. Even
voor de pauze 'verstruikelde' Igor
Smeets de mogelijkheid om de be-
slissende 0-2 te scoren.
Na derust ontketende de ploeg van
trainer Jo Pepels een langdurig of-
fensief. Echt benauwd kreeg Thorn
het desondanks niet vaak. Een pri-
ma vrije trap van Van de Berg
mocht niet helpen. Henri Joosten
bracht even voor tijd zichzelf en zijrt
ploeggenoten met de 0-2 tijdelijk in
de zevende hemel.

Victoria weer gelijk
EMS Victoria 2-2 (1-1). 25. Marcel
Vonck 0-1; 39. Tonny Strijbos (eigen
doel) 1-1; 68. Tonny Strijbos 2-1; 83. Né
Burhenne 2-1. Toeschouwers 500.
Scheidsrechter Hodzelmans.

ROERMOND - Na twee van de drie
wedstrijden in de promotie-compe-
titie van 4F hebben alle teams nog
kansen. Victoria, dat tegen EMS
met 2-2 gelijkspeelde kan zelfs nog
de lachende derde worden, als Le-
veroy en EMS elkaar ook in even-
wicht houden. Bij een gelijk doel-
saldo geldt namelijk de eindstand
in de competitie. Mocht er in het
nog te spelen duel een winaar uit de
strijd te voorschijn komen, dan is
die ploeg tevens klasseperiodekam-
pioen.
Het vijfhonderd koppige publiek
kreeg een boeiende en faire wed^
strijd te zien, waarin Marcel Vonck
met een kopbal 1-0 scoorde. Tonny
Strijbosch verraste zes minuten
voor rust zijn eigen doelman (1-1),
maar maakte 'de schuiver' weer
goed door halverwege de tweede
helft EMS koppend weer op voor-:
sprong te zetten: 2-1. Né Burhenne
hield Victoria in de race door in ze-
ven minuten voor tijd met een kop-
bal de eindstand op 2-2 te bepalen.

Extra duel
Doenrade

AMSTENRADE - De laatste compe-
titiedag in de tweede klasse I van de
afdeling Limburg heeft geen kam-
pioen opgeleverd. Zowel Doenrade
als Mariarade 2 wonnen beide hun
laatste dueL Daarom vindt komen-
de donderdag een beslissingswed-
strijd plaats op het terrein van
Amstenrade, met als inzet het kam-
pioenschap. Aanvang 19.00 uur.

" In Weert werden afgelopen week-
end de finales om de bisschopsbe-
ker gespeeld. Bij de C-jeugd won
Wittenhorst, dit ten koste vayi
RKTSV: 2-5. Sittard moest het on-
derspit delven tegen Venray bij de
B-junioren (1-3) en in de finale bij
de A-spelers was Venlosche Boys te
sterk voor Almania: 4-0.

" Morgen speelt het beloften-team
van Roda JC een uitwedstrijd tegen
de beloften van Beveren. Aanvang
19.30 uur.

" De bekerfinale in de afdeling
Limburg, tussen Grashoek en VNB,
zal op 8 juni (tweede Pinksterdag)
worden gespeeld op het terrein van
Almania.

" IVO en RKDEV spelen op 21 mei
op het veld van RKDSO een beslis-
singsduel om uit te maken wiè sè-
men met WVV'2B, Vijlen en
Swift'36 gaat deelnemen aan de hal-
ve competitie, die een extra degra-
dant naar de vierde klasse zal moé-
ten opleveren. Aanvang 19.00 uur.

Promotiewedstrijden
Reserve klassen

Veritas 2-VKC 2 / 3-0
Eijsden 2-Blerick 2 . -1-Q'
Eindstand: Eijsden 2 3-5
Veritas 2 3-4
Blerick 2 3-2
VKC 2 3-1

Eijsden 2 en Veritas 2 promoveren
naar de reserve eerste klasse.

Damesvoetbal
Derde klasse B
VKC-Langeberg 2-2
Passart-N. Einde 2-2
FC Gracht-Waubach 1,-2

Kampioenschap A-jeugd Roda JC

# De Roda JC A-jeugd behaalde in de eerste klasse D
van de Landelijke Coca Cola-competitie het kam-
pioenschap. In Nijmegen wonnen de Kerkradenaren
het beslissingsduel tegen Quick met 2-0. Na een dub-
belblanke ruststand scoorde Danny Janssen twee-
maal. De selectie bestond uit: Sascha Jacobs, Marcel
Adriaanse, Kevin Bruininks, Richard Edelhausen,
Geronimo Edwards, Toon Eerlingen, Danny Janssen,
Philip Louwrensen, Mare Severens, Con Snijders,
John Temmink, Ronald Trompetter, Maurice Verbunt,
Raymond Voncken, Serge Drouven. Trainer: Hens Fi-
scher.
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Soeverein
In het klassement om de wereldtitel
leidt Mansell soeverein met de top-
score van vijftig punten. Stalgenoot
Riccardo Patrese staat met een ach-
terstand van 26 punten op de twee-
de plaats. De Italiaan eindigde in
het snikhete Imola (36 graden Cel-
sius) op ruim negen seconden als
tweede. Voor Williams was het de

vierde dubbele zege van het seizoen
en de negentiende sinds 1975.

De superieureBritse renstal kon te-
vens pronken met de snelste ronde.
Patrese voltooide de laatste omloop
op het 'Auto Drome Enzo e Dino
Ferrari' (5,040 km lang) in de re-
cordtijd van 1.26,100.

De Braziliaan Senna kwam op ruim
48 seconden in zijn McLaren als
derdeover de streep. De Brit Martin
Brundle pakte in zijn Benetton met
de vierde plaats zijn eerste WK-pun-
ten.

Woedend
Stalgenoot Michaël Schumacher,
derde in de algemene rangschik-
king, viel na twintig ronden uit met
een kapotte motor. De talentvolle
Duitser was woedend, maar kon
slechts zichzelf verwijten maken.
Een onbesuisde actie in de achttien-
de ronde, waarbij zijn Benetton van
de baan gleed en botste tegen de
vangrails, had de fatale storing ver-
oorzaakt.

Mansell veroverde in Imola zijn
26ste Grand Prix-zege. Op de win-
naarslijst passeerde hij zijn landge-
noot Clark en de Oostenrijker Niki
Lauda, die beiden op 25 bleven ste-
ken. De gedenkwaardige overwin-
ning van Mansell kwam zelfverze-
kerd en vrijwel foutloos tot stand.
De routinier leidde van start tot fi-
nish in een grootse stijl.

Geen moment werd Mansell door
zijn teamgenoot Patrese daadwer-
kelijk bedreigd. De ongenaakbare
Brit reed liefst tien collega's op één
of meer ronden.

Willem Teil
schiet zuiver

WEERT - De kruisboogvereniging
Willem Teil uit Weert, die dit jaar
haar veertigjarig bestaan viert, is
duidelijk in de 'winning mood'.

Dit weekeinde wist deze vereniging
bij het eerste bondsconcoursvan de
Limburgse Kruisboog Bond in elke
afdeling in de korpsprijzen te schie-
ten. Jeroen Nieuwenhuizen, Marcel
Raemaekers, Leon Ramakers en
Mark Beelen wonnen met 790 pun-
ten het concours in de ereklasse.

Beste schutter werd Jo Brentjens
van Robin Hood Roermond met 199
punten. Jo Schuman van Limbur-
gia Roermond sleepte de koningen-
prijs in de wacht met 198 punten. Schade

Slechts 14 van de 26 deelnemers be-
reikten de finish van de vlakke en
voorspelbare wedstrijd. De Frans-
man Jean Alesi reed na 39 ronden
de Oostenrijker Gerhard Berger in
de wielen. De Ferrari-coureur, die
als enige zijn banden nog niet had
gewisseld, kwam met de McLaren
in botsing kort, nadat hij door Sen-
na was gepasseerd. Beide bolides
liepen zware schade op. De cou-
reurs bleven ongedeerd.

" KARTING - Wouter van Eeu-
wijk uit Venlo heeft tijdens dc
door dc ISBL gehoudenraces op
het circuit Dc Landsard in Veld-
hoven, voor dc enige Limburgse
karting-overwinning kunnen
zorgen. Van Eeuwijk won met
verbluffend gemak dc klasse van
dc nationale junioren, die sterk
bezet was.

Vera Linders
breekt door

OSPEL - Met haar getalenteerde
paard Bockmanns Dotato, waar-
voor professionele dressuurruiters
reeds lang belangstelling hebben,
heeft Vera Linders de hoogste dres-
suurklasse van het concours hippi-
que in Ospel gewonnen. In de klas-
se zwaar 1 deed Vera regelmatig
mee bij de top en de progressie die
deze combinatie sindsdien door-
maakt, zet zich ook in de klasse
zwaar 2 door.
Uitslagen: Ring 1 Beginners: 1. M. Tuin-
man met Loulou 2. C. Kuppens met Emmy
3. C. Boonen met So Long. Ring 2 Begin-
ners: 1. C. v. d. Pas met George 2. C. Otten-
heym met Lysistratus 3. A. Gordijn met
Gigoio. Ring 3 Beginners: 1. S. Reuten met
Guppy 2. M. Burgers met Kmo Boy 3. B.
Willems Helden met Celeste. Ring 4 Licht

2: 1. J. Sanders met Fashination 2. M.
Smeets met Casper 3. P. Ummels met Ef-
fort United. Ring 5 Licht 1: 1.S. Coolen met
Diamant 2. E. Kuppens met Donna 3. H.
Sauren met Danka. Ring 6 Licht 1: 1. C.
Cox met Fabion 2. A. Schreurs met Areina
3. Ch. Mommers met Frappant. Ring 7 Mid-
den 1: 1. R. Ophey met Dilia 2. K. Wetselaer
met Jelly Bey 3. D. Meulenbroeks met Erei-
na Tetti. Ring 8 Midden 1: 1. H. op f Root
met Grandeur 2. A: Meys met Domingo 3.
A. Smeets met Fergy. Ring 9 Midden 2: 1.
M. v. d. Bergh met Zorba 2. L. v. Home met
Bram 3. S. Nieling met Arpad. Ring 10 Mid-
den 2: 1. N. v. d.Rijt met Amanda 2. A. Sal-
den met Leonarda. Ring 11 Zwaar 1: 1. M.
Parren met Chris 2. J. Nijsten met Duval 3.
S. Coolen met Castor. Ring 12 Zwaar 2: 1.
V. Linders met Bockmanns Dotato 2. C.
Hendrikx met Uniek 3. A. Lambrichts met
Conquistador. SPRINGEN:
Beginners: 1. L. v. d. Goor met Falco 2. G.
Weyen met Grande 3. A. Schreurs met Arei-
na. Licht: 1. M. Willems met Funny Boy 2.
E. Keysers met Emile 3. R. Smolders met
Eduard. Midden: 1. M. Storms met Bitchico
2. L. Steeghs met Übus 3. M. Brentjes met
Pluco. Zwaar 1 + 2: 1. L. Thijssen met Zel-
kide 2. C. Aben met Devils Kiss 3. J. v.
Melick met Ecoloog.

het weekeinde van... de benefiet
DOOR HARRY MURÉ

ROERMOND - Het probleem met een benefiet is dat ach-
teraf niemand weet wat het geworden is. Volgens scheids-
rechter Rinus Gorissen was de uitslag 4-3 in het voordeel
van RTL 4 met 'Pommetje Horlepiep' en Jorge 'Pavarotti'
Castro. Guus Cantelberg, de gelegenheidstrainer van het
fors partij biedende Limburgse prominententeam, hield
het bij 5-5, 'want op die uitslag heb ik de wedstrijd ge-
coacht. René van der Linden prefereerde tactisch een
eindscore van 5-4, 'maar dan tel ik het eerste doelpunt ge-
makshalve niet mee.
De grote winnaar op het terrein
van RFC en Swift in het Roer-
mondse sportcomplex Maasha-
ven was Jacques Opgenoord. De
gemartelde manager van Fortu-
na Sittard, in zomers hemd met
korte mouwen, maar nog steeds
de last torsend van een hopeloos
seizoen, üep na afloop van de
voetbalmiddag voor de gedu-
peerden van de aardbeving voor
de eerste keer dit jaar stiekem
met de borst vooruit. Prima idee,
zon benefiet. „Het gaat om het
.gebaar." En de goodwill. Heeft
Fortuna tenminste iets om op te
teren.

rondjes hooguit drie minuten.
Oscar Harris: „Je had beter bas-
ketballer kunnen worden."

Ze waren er bijna allemaal, voor
noppes, dankzij de lobby van
Theo 'Brand' Wassink. Bloed,
zweet en tranen voor de gein.
Justin-goud-in-de-keel, Serge
van Saskia en de clan van 'Goe-
de tyden, slechte tijden. Joost
Buitenweg, Pim Vosmaer en
Wilbert Gieske, ondersteboven
gelopen voor een krabbel op het
bierviltje.

De zuidebjke prominenten zet-
ten zich een uur lang schrap.
Hans Lurvink, Paul Boels en
Math Jaminon schopten het niet
verder dan een vier-plusje op de
Schaal van Richter. Orthopeed
Abs Mey, altijd bij de eerste paal
(zodat hy niet omviel, de paal),
opereerde honderden nationale
voetbalknieën, maar kreeg zelf
amper een been aan de grond.
Gelukkig was er Ties Klinkers
nog om de schade binnen de per-
ken te houden.

Gezellige boel, leut ter laving
van de ellende en ter schraging
van de zwiepende schoorstenen.
Herman Kaiser met opgerolde
broekspijpen voor de aftrap, ge-
flankeerd door Arnold Vanderlij-
de en Pedro van Raamsdonk,
twee spitsen van het zuiverste
water. Beste man van het veld
Wim Suurbier. Wat hij doet te-
genwoordig, weet geen mens.
„Geef ik liever geen antwoord
op. Acht maanden in Amerika,
vier maanden in Nederland. Vul
maar wat in." Zijn treffer voor
het door Oscar Harris vanuit het
souffleurshokje zoetgevooisd op-
gepepte artiestenteam was er
een van ouderwetse Ajaxmake-

Welk bedrag exact de happening
ten faveure van de Stichting
Rampenfonds Aardbeving Lim-
burg zaf opleveren, is pas deze
week na enig cijferwerk bekend.
Acceptabel lijkt een ronde som
van tien mille. Dik tweeduizend
toeschouwers bij een gemiddel-
de entreeprijs van vijf gulden
plus de opbrengst van de tombo-
la. Jacques Opgenoord: „Het
bedrag is niet het belangrijkste.
Het is meer een stukje sympa-
thiebetuiging." Opgenoord voel-
de zich verplicht een keer met

Arnold Vanderhjde had meer
moeite met de produktie. Twee
kopstoten en een gemiste kans
voor open doel. Foutje, bedankt.
Op de valreep trof hij eindelijk
de roos. Hoera voor de Ali-shuf-
fle. Straks in Barcelona duren de

Fortuna voorop te lopen. Niet zo-
maar wat roepen, liever een con-
creet voorzetje. Al heeft hem dé
organisatie, in samenwerking
met de amateurclubs uit het
Roermondse, drie weken kostba-
re tijd gekost. Daar komt de in-
terland Nederland-Oostenrijk in
de Baandert nog bovenop.

Hoe het verder moet met Fortu-
na, geen idee. Opgenoord, uit-
puffend onder het tentdak: „Ik
heb nog nauwehjks kyk op het
transfergebeuren. Wie blijft, wie
gaat? Voor wie is er belangstel-
ling?" Fortuna zal zich niet meer
de stunt van afgelopen seizoen
kunnen permitteren. Voor twee

miyoen gulden boter aan de galg
gesmeerd. Een bokkesprong in
het luchtledige. Dat wordt dus
opnieuw beginnen, met het ac-
cent op 'de eigen creativiteit en
inventiviteit.
Het eerste drama is er al. Joszef
Szalma ligt vandaag in Hongarije
op de operatietafel met ge-

scheurde enkelbanden. Het re-
sultaat van een interlandje tegen
Engeland. „Die zijn we mooi ne-
gen maanden kwijt. We wilden
in principe nog een jaar door-
gaan met Szalma. Er is interesse
voor hem vanuit deBundesliga."
Staat nu allemaal op losse
schroeven. Opgenoord reist deze

week spoorslags naar Hongarije.
Hij wil het naadje van de kof'
weten.
'Door de enorme werkdruk' e 1
het 'leven van week tot weeK
heeft hij een hoop geleerd. ~ *
kon me niet meer bezighoud^
met structurele dingen." Op!*"
noord was de spil op wie 'de o"'
tevredenheid werd afgere^'
geerd'. Dat had ook voordele0'
Hij kan nu beter onderscheid^?
tussen de zwakke en sterke pU
lers in de club. „Ik heb me peFS
voorgenomen iemand voor <*'strikte organisatie toe te voeëe
aan het management, waardoö'
ik korter bij de groep kan ga 1̂1
staan." .
Zaterdag nam Fortuna afschep
van Kessler als veldtrainer. 'S^
George, een misgreep. ..Geejj
sprake van. Hij heeft ons toCJ|
voor degradatie behoed. En ee°
massa zaken aangegeven waaf'
mee wij straks ons voordeel kuij*
nen doen. Hij blijft adviseur, oO*
als hij bij een club in het buite"'
land aan de slag gaat."

Jacques Opgenoord verwacn.
dat 'het best een moeilijk jaarz^worden. De club heeft berge"
achterstand weg te werken. „"
moeten weer een situatie creërej:
waarin we het geluk kunnen a>'
dwingen." Met de knip op <*
beurs. „Daarom hebben *JChris Dekker gehaald als goeo"
opbouwtrainer. Hij kent on?
jeugdvan haver tot gort."Rob^Loontjes, Bart Pernot, Roy va 1

de Heuvel. Door schade *,
schande wijs geworden ê°
Fortuna op de nieuwe lichting'

In de aansluitende 'echte' ben^fiet tussen Fortuna en het B^j
mondse regioteam was daar /jj
iets zichtbaar van, vonden Wj£
Suurbier en Arnold Vanderlijd^
Frans Korver, met permissie va
Helmond Sport anderhalf u>£coach van de dappere amateu^was het daar uiteraard niet nl^eens. „We zullen die van Sittal^eens laten zien wat voetbal!?
is," had hij voorspeld. Die vU
ger ging niet op. Fortuna w°
met 2-0 door doelpunten _v»
Etienne Barmentloo en Piei
Jagers, die zich met Ronnie F<*
mont als een van de nieu^*
youngsters manifesteerde.

De geschokte Sittardse cjjs
oogstte met de benefiet in R°ea$
mond dubbelewinst. Ook al
len Dales niet van de partij.

" In Roermond en omgeving geen kwaad woord meer over Fortuna. René Maessen (links) als benefietvoetballer.
Foto: JAN-PAULKUIT

sport

Record: vijfde achtereenvolgende overwinning in Formule 1
’Magie’Mansellfoutloos

IMOLA - Op 38-jarige leeftijd heeft Nigel Mansell een
opmerkelijk record gevestigd in de Formule 1. De
Britse autocoureur uit de Williams-stal boekte bij de
Grote Prijs van San Marino zijn vijfde achtereenvol-
gende zege. Nooit eerder in de historie van de nieuwe
Formule 1 won een piloot vijf wedstrijden op rij in één
seizoen. Het oude record stond op naam van wereld-
kampioen Ayrton Senna, die in de vorige editie vier
keer in successie zegevierde. Met de Australiër Jack
Brabham (1960). en de Brit Jim Clark (1965) is 'Magie'
Mansell nu de derde piloot, die vijf achtereenvolgende
races in hetzelfde jaar heeft gewonnen.

Het absolute record in de autosport
staat op naam van Alberto Ascari,
die in de vijftiger jaren negen keer
op rij de snelste was. Gezien de hui-
dige overmacht van de Williams-
machine moet dit jaardie legendari-
sche score haalbaar zijn voor de
Britse topper.

La Lau naar Barcelona
HASSELT - Rolstoel-atleet Bert La Lau heeft zich gekwalificej
voor de Paralympics in Barcelona. De Heerlenaar dooktijdens int
nationale wedstrijden in Hasselt met anderhalve minuut onder
limiet op de tien kilometer.
Zhn prestatie betekende tevens een Nederlands record. De wedsu
in Hasselt werd gewonnen door de Belg Jos van Dam. Bert La I
werd tweede.

Courier in vorn
Graf sukkelt

ROME/BERLIJN - Jim CoiH
toonde in Rome zijn stijgt
vorm met een overtuigende #
Steffï Graf sukkelde in Bef
met een onbetrouwbare f"
hand, maar ontsnapte op mir*
leuze wijze.

Over een week zal bij de Of
Franse kampioenschappen
Parijs blijken, wie van de t*
het meeste heeft gehad aan
voorbereidingscampagne op'
tweede Grandslamtoernooi 'het seizoen.
Titelhouder Courier sloot 'eerste graveloptreden af met <
zege van 7-6 (7-3) 6-0 6-4 op
Spanjaard Carlos Costa en tf
de eerste Amerikaanse winU'
in Rome sinds Jimmy Arias
1983.

Steffi Graf kreeg in Berlijn *110.000 dollar 70.000 dollar n1
der dan Courier in Rome, m|
moest er wel meer voor doen-
een achterstand van 4-6 4-5 ert
service van Aranxta SancheZ
komst, leek de positie van
Duitse nummer twee van de*reldranglijst tamelijk uitzie
loos.

De forehand werkte niet; op
vele tempowisselingen van
20-jarige Spaanse had zij nau'
lijks vat. Maar dat verandert
toen zij de nederlaag recht in
ogen keek.
Ineens werd de achterzwaai
de backhand vol genomen, *scheen zij aan het net. Met wl
in de volgende drie games W
de ze de tweede set alsnog n
zich toe en troefde alsnog deI
tige Spaanse af: 4-6 7-5 6-2.

Scheidsrechter
Jim Courier had niet zozeer "van zijn tegenstanders als *van de scheidsrechter. Zater<*
ontplofte hij zowat, toen de A'
traliër Richard Ings aan het e»
van de eerste set tegen de verf"
send tot de halve finales doorf
drongen Carl-Uwe Steeb e
beslissing van een lijnrech'
herriep en zodoende de Duit*
aan een service-doorbraak V
6-5 hielp.

Steeb won de set, maar onö
vond vervolgens dat deroodh*
ge Amerikaan in zon opgepd
toestand nagenoeg onbespÉ
baar is: 7-5 1-6 2-6.

In de finale had Courier geen
kei probleem met de 24-jai
Costa, die last had van h<
koorts en een aankomei
griep.

" De Filippijnse coureur Jovy Marcelo (27) is tijdens de
training voor de vijfhonderd mijl van Indianpolis veron-
gelukt. Hij overleed in het ziekenhuis. Marcelo debuteerde
op het ovaal van Indianapolis. Tijdens een opwarmronde
raakte hij bij een snelheid van 277 kilometer per uur de
macht over het stuur van zijn Lola kwijt. De wagen boorde
zich met volle snelheid in de betonwand. Marcelo liep ern-
stige verwondingen aan het hoofd op en werd bewusteloos
uit het wrak gehaald. Hij kwam niet meer bij kennis.

Het is het eerste ongeluk met dodelijke afloop op het circuit
in tien jaar. In 1982 verongelukte Gordon Smiley tijdens
de kwalificaties voor de vijfhonderd mijl. De crash van'
Marcelo was de veertiende in de trainingen voor de race,
die op 24 mei wordt gehouden. De Braziliaan Nelson Pi-
quet, drievoudig wereldkampioen in de Formule I, werd-
vorige week in het ziekenhuis opgenomen met ernstig, blij-
vend letsel aan beide benen.

Foto: AFP

Debuut met fatale afloop
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