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Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Een 19-jarige
jongeman afkomstig uit het
Duitse Heidelberg werd gister-
ochtend om half elf bij de eer-
ste hulp van het academisch
ziekenhuis in Maastricht ge-
bracht. Hulp mocht echter niet
meer baten: de jongeman was
al overleden aan een overdosis
verdovende middelen.

Die bleek hij gebruikt te heb-

ben in Amsterdam. Onderweg
in de auto naar Maastricht was
hij onwel geworden.

Bij hem waren een 17-jarig
meisje en 21-jarige jongeman,
eveneens afkomstig uitHeidel-
berg. Nader aan de tand ge-
voeld vertelden zij dat zij,
voordat ze hun vriend naar het
ziekenhuis brachten, een zak
met twee kilo hasjiesj en gerin-
ge hoeveelheden heroïne en
cocaïne in de struiken langs de
Ariënsstraat, vlakbij het zie-
kenhuis hadden verstopt. Zij
werden daarom in verzekering
gesteld.
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het weer

AANHOUDEND
WISSELVALLIG
Een depressie boven deNoordzee blijft voorlopig hetweer bepalen. Met een vrij
krachtige westelijke stroming
Wordt koude en onstabielelucht aangevoerd. Hierin wis-selen enkele opklaringen enbuien elkaar af. Sommige
buien gaan gepaard met hagelen zware windstoten en er be-staat een kleine kans op on-
Weer.

De wind is vrij krachtig totkrachtig en komt uit zuidwes-telijke richting. Vanavond
neemt de wind af tot matig.De temperatuur schommelt
vandaag rond tien graden en
2akt vannacht tot ongeveer
vijf graden.

Voor verdere informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346.

Historische doorbraak bij vredesoverleg in Madrid

Israël praat met Palestijnen
D' Van onze correspondenten
I"MADRID - Op de eerste dag van het bilaterale vre-gdesoverleg tussen Israël en zijn Arabische buren heb-"ben met name de twee gesprekken tussen een Israëli-sche en een gecombineerde Jordaans-Palestijnse

delegatie voor een historische doorbraak gezorgd.Hoewel de twee delegaties het niet eens konden wor-gden over een plaats voor een volgende ronde van bila-terale onderhandelingen, spraken zij in een gezamen-lijke verklaring de hoop uit, dat daarover spoedig
gegeven kan worden. Pas gisteravond laat

zijn ook Syrië en Israël bijeengekomen voor hun eer-jf ste bilaterale gesprek na 43 jaar conflict.
Volgens de Israëlische delegatielei-güer bij het gesprek met de Jordaans-

P^alestijnse delegatie, kabinets-secre-jtans Elyakim Rubinstein, en de Jor-'daanse woordvoerder Marwan Muas-jher waren de ochtend- en middagge-
gsprekken in een goede, zakelijke
Psteer verlopen. Zowel aan het begin
jjVan de gespekken als aan het einde
''schudden de delegatieleden, dievoor
ijnet eerst in een besloten zitting aan

een en dezelfde onderhandelingstafel
zaten, elkaar de hand.
Rubenstein sprak gisteravond op een
persconferentie van 'belangrijke en
historische bilaterale besprekingen.
De delegaties hadden zich gebogen
over een breed spectrum van onder-
werpen maar hij weigerde bijzonder-
heden te geven, omdat de gesprek-
ken vertrouwelijk waren. De Jor-
daans-Palestijnse onderhandelings-
delegatie zal bij toekomstig overleg
voornamelijk bestaan uit Palestijnen
als er typisch Palestijnse onderwer-
pen op de agenda staan. De Palestij-
nen hebben dat steeds gewild en
Rubinstein lietblijken dat Israël daar
geen moeite meer mee heeft.

Het vervolg van het vredesoverleg
over het Midden-Oosten, dat vorige
week woensdag in de Spaanse
hoofdstad Madrid begon, heeft overi-gens het hele weekend aan een zij-
den draadje gehangen. Zondagoch-
tend lieten de Syrische en Libanesedelegaties hun Israëlische gesprek-
partners tevergeefs wachten en het
duurde tot na zeven uur gisteravond,
voordat het eerste directe en beslo-
ten gesprek tussen Israël en Libanon
begon.
Voor de Amerikaanse minister vanBuitenlandse Zaken, James Baker,
waren het dit weekeinde dus op-nieuw drukke en chaotische dagen.
Zaterdagochtend kon er nog een ont-
spannen golfpartijtje af, maar verder
was Baker alleen maar bezig om dui-
delijkheid te scheppen over de aard
van het gesprek dat een Libanese enSyrische delegatie zondagochtend
met de Israëli's zouden moeten heb-
ben.

De Syriërs lieten steeds weer weten
dat zij niet uit Madrid wensten te ver-trekken voor de zogenaamde bilate-
rale onderhandelingenmet Israël. DeIsraëlische delegatie op haar beurt
wilde wel met de Syriërs over proce-
durele zaken in Madrid praten, maardan alleen op zondagochtend. Voorde echte bilaterale gesprekken geeftIsraël nog steeds de voorkeur aan deeigen regio.
Een extra bezwarende factor vorm-den de bombardementen door Israë-lische gevechtsvliegtuigen op doel-
witten in Zuid-Libanon. Volgensgoedingehchte bronnen in Madridwas Israël pas na ingrijpen van Ba-ker bereid deze bombardementen testaken, nadat de Libanese en Syri-sche delegaties gedreigd hadden opte stappen.

Bonden tevreden over
akkoord ziekteverzuim
UTRECHT r- De besturen van de
drie vakcentrales hebben dit week-
einde positief gereageerd op het
vrijdagnacht met de werkgevers be-
reikte principe-akkoord over het
terugdringen van het ziektever-
zuim. Daarin is afgesproken dat
werknemers bij ziekte vakantieda-
gen kunnen inleveren of hun loon
niet volledig krijgen doorbetaald.
Ook de werkgevers hebben instem-
mend gereageerd.

Minister De Vries (Sociale Zaken)
gelooft dat het minder waarschijn-
lijk is geworden dat het kabinet met
het zogenaamde paraplu-wetje zal
ingrijpenin bovenwettelijke zieken-
gelduitkeringen.

De besturen van FNV, CNV en
MHP, waarin de voorzitters van de
aangesloten bonden zitting hebben,
waren zaterdag unaniem in hun po-
sitieve advies. Zij zagen als belang-
rijkste winstpunt dat hiermee naar

alle waarschijnlijkheid wordt voor-
komen dat het kabinet in de cao's
ingrijpt:

Mocht het kabinet toch besluiten in
te grijpen, dan is het akkoord tus-
sen vakbeweging en werkgevers
van de baan. Er is een ontbindende
clausule in opgenomen, waardoor
de gedane toezeggingen van nul en
generlei waarde worden op het mo-
ment dat De Vries het parapluwetje
invoert.

Zie ook pagina 3
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Duizenden Indiërs
rouwen om dood
godvrezende aap

NEW DELHI - Tien jaar lang
daalde hij iedere morgen om vier
uur neer uit zijn boom, zonk
voor de Bagichi-Ram-Chander-
Shiva tempel in New Delhi door
de poten en verzonk in diep ge-
bed. Nu is de oude zwarte aap
niet meer, zo-schrijft het Indiase
persbureau UNI zaterdag. Een
dag eerder overleed hij vredig
door ouderdom.
De aap werd nog dezelfde dag
naar de heiligerivier Ganges ver-
voerd, daar volgens de hindoe-
riten gewassen en verbrand.
Twintigduizend mensen woon-
den de plechtigheid bij waarbij
de as van de aap werd uitge-
strooid over het water van de
Jamuna, een zijrivier van de
Ganges.

Genscher wil erkenning republieken

Kroaten openen
tegenoffensief

Van onze redactie buitenland
BELGRADO - Kroatische troepen
zijn dit weekeinde een groot tege-
noffensief begonnen in de Joegosla-
vische burgeroorlog. In de regio
Slavonië, waar veel Serviërs wonen,
zouden 20.000Kroatische militairen
met de modernste T-82 tanks aan-
vallen hebben geopend op het fede-
rale leger en de daarmee samenwer-
kende Serviërs. De Servische frac-
tie van het Joegoslavische staats-
presidium beschuldigde gisteren de
Kroatische autoriteiten van volke-
renmoord. Op hun beurt vielen de
federale troepen het door Kroaten
beheerste Vukovar aan en schoot
het leger in de havenstad Dubrov-
nik hotels waarin vluchtelingen za-
ten, in puin.
De Kroaten hebben met hun offen
sief 'zinloze vernielingen' aange

richt en Serviërs 'op gruwelijke
wijze afgeslacht', aldus een in Bel-
grado uitgegeven verklaring. Aan
de Servische bevolking in het be-
treffende gebied, zon 130 kilometer
zuidoostelijk van Zagreb, is door de
Kroaten een ultimatum gesteld. Zij
heeft 48 uur de tijd om haar geboor-
tegrond te verlaten. Volgens Servi-
sche berichten zouden inmiddels
12.000 burgers zijn gevlucht. Een
zeven kilometer lange stoet vrou-
wen, kinderen en bejaarden spoed-
de zich op weg maar het 300 kilome-
ter verder gelegen Belgrado, aldus
het Joegoslavische persbureau Tan-
jug.
Vandaag wil Servië bekendmaken
hoe het denkt over de voorstellen
van de Europese Gemeenschap
(EG) om van Joegoslavië een losse
republiek van soevereine republie-
ken te maken, binnen de huidige
grenzen. In Belgrado zullen daar-
voor, achter gesloten deuren, het
parlement, de regering en de top
van de regerende Socialistische
Partij van Servië bijeenkomen. De
EG heeft de republiek tot morgen
de tijd gegeven in te stemmen met
de voorstellen! Zo niet dan worden
economische sancties afgekondigd.

Op de jaarconferentie van zijn par-
tij, de liberale FDP, in Suhl zei de
Duitse minister van Buitenlandse
Zaken Hans-Dietrich Genscher gis-
teren dat de Europese Gemeen-
schap de onafhankelijkheid van de
Joegoslavische republieken Kroatië
en Servië moet erkennen. Genscher
riep ook de door Servië geleide re-
gering in Belgrado op om het fede-
rale leger onmidellijk opdracht te
geven de gevechten te staken.

Eurocruises
in opspraak

MAASTRICHT - De reisorganisa-
tie Eurocruises uit Cadier en Keer is
in opspraak. Een ex-passagier van
het motorschip M.S. Ambasador
zegt tijdens zijn cruise - van Vene-
tië naar de Griekse eilanden van 10
tot 21 oktober - met de dood te zijn
bedreigd toen hij videobeelden op
de voor het publiek vrij toeganke-
lijkruimtes aan boord maakte.

Volgens de bedreigde man, L. Eys-
sen uit Maastricht, is er veel meer
gebeurd aan boord van het schip:
„In Griekenland is ook de gezond-
heidsdienst aan boord van het schip
gekomen na een klacht van een an-
dere passagier over de smerige toe-
standen. Na een uren durende in-
spectie heeft die dienst toen bevo-
len het restaurant van het schip te
ontsmetten. Honderden kakkerlak-
ken werden verdelgd. Die zaten
zelfs in mijn broodjes. Een rapport
van de dienst heb ik zwart op wit."'

Eyssen heeft nu een advertentie ge-
plaatst in dagbladen om ex-passa-
giers van Eurocruises die ook gedu-
peerd zijn te vinden. „Een man uit
Schinveld heeft inmiddels gerea-
geerd. Ik heb begrepen dat daar ook
een comité van slachtoffers is opge-
richt. Ik heb het telefoonnummer
niet opgenomen in de oproep om-
dat ik geen honderden telefoontjes
kan verwerken. Zelf heb ik advo-
caat mr. Max Moszkowicz uit Maas-
tricht in de arm genomen. Eurocrui-
ses moet dicht."

Zie verder pagina 5

" 'Op zee gebeuren
vreemdste dingen
met passagiers'

Je boterhammen

Acties tegen
onderwijsbeleid

Onderhandelaars van de Israëlische delegatie
links en leden van de Palestijns-Jordaanse delega-
tie rechts van de tafel kwamen gistermorgen bijeen
in Madrid. Het was voor het eerst in de geschiede-
nis Israëliërs en Palestijnen samen onderhandelen.
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Annie M.G. Schmidt
wint Publieksprijs

AMSTERDAM - Met ruim een
kwart van de stemmen is de 80-jari-
ge schrijfster Annie M.G. Schmidt
uitgeroepen tot winnares van de
Publieksprijs 1991, die dit jaar in
het teken staat van kinder- en
jeugdboeken. Schmidt won de prijs
eerder in 1988 in de categorie ge-
dichten en verzen. De Stichting
Collectieve Propaganda van het Ne-
derlandse Boek (CPNB) maakte de
uitslag zaterdag bekend. De
schrijfster nam de prijs in ontvangst
in het televisieprogramma van Son-
ja Barend.

Vanaf 3 september tot 22 oktober
kon het lezerspubliek van zes jaar
en ouder in boekhandels en biblio-
theken een stem uitbrengen op zijn
favoriete auteur. Van het record
aantal stemmen (89.547, ruim 7,0
procent meer dan vorig jaar) ging
26,6 procent naar de winnares. In
haar kielzog volgden Thea Beek-
man, Jan Terlouw en Guus Kuijer.
Ook waren genomineerd: Paul Bie-
gel, Dick Bruna, Miep Diekmann,
Evert Hartman, Joke van Leeuwen
en de onlangs overleden H. de
Roos.

De Publieksprijs is een oeuvreprijs
en wordt dit jaarvoor de vijfde keer
uitgereikt. Eerdere winnaars waren
naast Annie Schmidt Kees van Koo-
tên (1987), Marjolein Bastin (1989)
eb Jean M. Auel (1990). De prijs be-
staat uit een bronzen sculptuur van
Jeroen Henneman en geldbedrag
van 15.000 gulden.

Annie M.G. Schmidt kan bogen op

een lange en uiterst produktieve
carrière. Behalve kinderboeken,
waaronder de series van 'Jip en
Janneke' en 'Wiplala', schreefzij ca-
baretteksten voor onder meer Wim
Sonnevelden Wim Kan en musicals
als 'Heerlijk duurt het langst' en
'Foxtrot. Haar onsterfelijke televi-
sieserie 'Ja zuster, nee zuster' werd
onderscheiden met een Gouden
Harp. Met haar kinder- en jeugdlite-
ratuur sleepte zij in 1965 de Staats-
prijs in de wacht en in 1988 de Hans
Christian Andersenprijs, de hoogste
internationale kinderboekenprijs.

de tweede keer winnares van
de Publieksprijs.

exposities

What's happening
] SITTARD - In de ruimten van kunstcen-
'. trum 'de Melkfabriek' aan de Leyenbroe-
; kerweg 113ain Sittard loopt momenteel
■ het beeldende-kunstfestival met de titel
'. 'What's Happening.

i Op het festival worden produkties gepre-
', senteerd van 38 artiesten of groepen, af-
" komstig uit alle landen van de EG. Zij zijn
'. werkzaam in twintig verschillende disci-; plines. Het werk varieert van schilderijen,

< fotografie en beeldhouwwerk tot compu-

terkunst, synthesizermuziek, conceptual
art, performances en underground strips.
Het eerste deel van het festival is op 8, 9,
10, 15, 16 en 17 november. Het tweede
deel op 1, 6, 7, 8, 13, 14 en 15 december,
telkens tussen 14 en 18 uur.

Michael van
den Besselaar

MAASTRICHT - Bij Galerie Anny van
den Besselaar, Tafelstraat 6a in Maas-
tricht exposeert Michael van den Besse-
laar recent werk tot en met 30 november.
De opening heeft vanmiddag plaats om
16.00 uur, en de galerie is geopend van
donderdag tot en met zondag 13.00-17.30
uur.

Michael van den Besselaar studeerde in
1988 af aan deKoninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag. Zijn af-
studeren was aanleiding tot exposities
waaronder de deelname aan de reizende
internationale tentoonstelling 'Germina-
tions V. De kunstenaar is lid van het
Haagse schildersgenootschap Pulchri en
richtte onlangs samen met een aantal col-
lega's de groep 'De Drie Musketiers' op.

Toneelloernooi Elsloo van start

'Graficus' grijpt naar de sterren
ELSLOO - In het Elsloose Toneel-
toernooi derLage Landen 1991/1992
werd zaterdag de toon gezet door
'Graficus' uit Apeldoorn. De toneel-
groep mikte met 'Tramlijn Begeer-
te' van Tennessee Williams erg
hoog. Het is een in brede kring be-
kend stuk, dat in 1947 op Broadway
een wereldsucces werd. De gelijk-
namige film, met Marlon Brando,
werd een topper. Beroepsgezel-
schappen namen het op hun reper-
toire, met bekende acteurs en actri-
ces in de rollen (Ank van der Moer,
Ellen Vogel). Dat alles werkt in het
nadeel van het amateurtoneel, men
gaat gemakkelijk vergelijkingen
trekken.

In het stuk is Stella du Bois ge-
trouwd met Stanley Kowalski, een
primitieve, ruwe arbeider van Pool-
se afkomst. Hoewel hun karakters
vaak botsen, hebben ze samen toch
een liefdesband, het zijn uitersten
die elkaar aantrekken. In hun te
kleine twee-kamerwoning in New
Orleans neemt Stella's zuster Blan-
che, een wat geflipte, nymfomane
vrouw, haar intrek. Een gevoelige

natuur, die door het leven werd ge-
kwetst en van slag is geraakt. Voort-
durend op zoek naar schoonheid,
poëzie, liefde, is ze echter ook ego-
centrisch en ijdel. In het broeierige
armelui's milieu, waar hartstochten
gemakkelijk opvlammen en ruwe
taal wordt gebezigd, ontstaan ruzies
en scheldpartijen. Hier tracht Blan-
che met haar fantasieën een imago
op te houden dat door Stanley en
zijn vrienden echter volledig wordt
ontmanteld. Haar gedrag is aanlei-
ding dat Stanley haar uiteindelijk
verkracht; de vrouw wordt naar een
inrichting gebracht.

'Graficus' voldeed aan een moeilij-
ke opgave. Het had sterker gekund
als de regisseuze (Ruth Exel) in be-
paalde scènes voor wat meer vuur-
werk had gezorgd, als de dialogen
op spanning zouden hebben ge-
staan, de emoties herkenbaar zou-
den zijn geweest, als de sfeer van
dat bepaalde milieu tastbaar zou
zijn geworden. Omdat daar nogal
het een en ander aan ontbrak, kon
de voorstelling ons maar tot op ze-
kere hoogte boeien.

Henk Rijke is niet de rauwe per-
soonlijkheid, de bruut die Stanley
zou moeten zijn. Hij praat welis-
waar op tijd met stemverheffing,
maar de kracht komt niet van bin-
nenuit, de toneelfiguur is niet door-
leefd, hij toont geen karakter. De
mimiek was ver te zoeken. Heleen
Hennink levert als Blanche du Bois
goed spel, ze laat een volgehouden
type zien, maar de luchtige opvat-
ting van de rol konden wij niet ap-
preciëren. Misschien zou deze wel
acceptabel zijn als de figuur van
Stanley voor voldoende tegenwicht
zou hebben gezorgd. Lizzie van de
Elburg is als Stella geloofwaardig,
ze toont begrip voor haar rol, de di-
verse situaties, haar stem is gemo-
duleerd. Integraal kwam het psy-
chologische drama niet volledig tot
zijn recht. Dat bleek ten overvloede
aan het slot, als Blanche wordt weg-
gevoerd. Als het goed is moet de
toeschouwer bij die scène koud
worden, het moet schrijnen, pijn
doen. En dat is geen kwestie van
beroeps- of amateurtoneel!

mya maas

'Getooid en
Versierd'

HOENSBROEK - In Kasteel Hoens-
broek vindt tot en met 24 november de

tentoonstelling 'Getooid en Versierd'
plaats. De expositie geeft een overzicht
van edelsmeedkunst en sieraadontwer-
pen in de jaren 1960-1975, werd samenge-
steld door de Rijksdienst Beeldende
Kunst en is dagelijks te bezichtigen van
10.00- 12.00 uur en 13.30-17.00 uur.

Vóór 1960 waren sieraadontwerpers voor-
namelijk edelsmeden, die overwegend
broches, oorhangers en armbanden ont-
wierpen. Na 1960 wordt het sieraad een
uitingsvorm van ontwerpers die zich bij
de vormgeving van hun produkten laten
leiden door de belijning van lichaam en
kleding. Vormgeving speelt sinds die tijd
een grotere rol dan duurzaamheid. De
draagbaarheidraakt ondergeschikt aan de

kunst

Kinderkunstuitleen
binnenkort in Limburg

GELEEN - Kinderen kunnen naar de bibliotheek om een
boek te lenen, naar de videotheek om banden te huren en
naar het creatief centrum om met kunst bezig te zijn. Als
kind een kunstwerk lenen kan in Limburg nog niet. Maar
daar komt binnenkort verandering in. Het Kreatief Cen-
trum Zuid-Limburg West in Geleen heeft, in samenwerking
met de openbare bibliotheken en de Stichting Kunst en
Cultuur Limburg, het initiatiefgenomen vanaf eind januari
1992 met de Kinderkunstuitleen in onze provincie te star-
ten.

Cees van Herkhuizen, direkteur van
Het Kreatief Centrum in Geleen,
één van de mensen achter dit idee:
„Het doel van het project is profes-
sionele kunst voor kinderen ge-
maakt, onder de aandacht te bren-
gen. En dan niet alleen onder de
aandacht van instellingen, zoals
scholen, ziekenhuizen en bibliothe-
ken, maar ook van het individuele
kind. Het gaat hierbij vooral om il-
lustraties uit kinderboeken."

Een voorbeeld: per jaar kunnen

door een school zes tentoonstellin-
genvan ieder ongeveer acht werken
met steeds variërende thema's en
technieken geleend worden. Bij
elke tentoonstelling is informatie
over de kunstenaar en zijn werk, én
over het thema en de techniek voor-
handen. Op verzoek zijn er ook les-
en werkbrieven verkrijgbaar. De
prijs van zon 'kunstabonnement'
bedraagt ongeveer driehonderdvijf-
tig gulden.

Buiten het abonnement om bestaat

de mogelijkheid om lezingen, extra
projecten of extra werkstukken aan
te vragen.

Ook voor het individele kind be-
staat de mogelijkheid tot het lenen
van kunstwerken. Van Herkhuizen:
„Het ligt in onze bedoeling om eind
januari ook met de individuele kin-
derkunstuitleen te starten. Waar-
schijnlijk in Sittard, Venlo en Heer-
len of Maastricht. Het kind ont-
vangt een passe-partout-kaart. Met
deze kaart kan het een kunstwerkje
lenen en eventueel kopen na twee a
drie maanden. De prijzen van deze
kunstwerken, voornamelijk boekil-
lustraties, zijn aangepast en liggen
tussen de 100 en driehonderd gul-
den".

„In feite fungeren wij als bemidde-
laar tussen de kunstenaar en de be-
langstellende. Wij hebben een over-
eenkomst gesloten met de kunste-
naar en huren het werk voor een
bepaald bedrag van hem," aldus
van Herkhuizen.

De Kinderkunstuitleen moet in fei-
te gaan zorgen voor een verbinding
tussen de 'Grote Kunst' en de 'klei-
ne kunst. „Er moet, door professio-
nele kunstenaars, nog meer kunst
gemaakt worden voor kinderen,"
vindt de initiatiefnemer.

Dat de Kinderkunstuitleen Lim-

burg vooraf al enig succes heeft
geboekt blijkt uit het feit dat tijdens
een expositie bij het ABP in Heer-

len reeds vijfentwintig instellingen
het inschrijfformulier voor de kin-
derkunstuitleen hebben ingevuld.

" Boekomslag van Juul van den Heuvel, kinderkunst die bin-
nenkort in Limburg kan worden geleend.

recept
Geleiputkliug
met fruit
Benodigdheden: 8 blaadjes gelati-
ne, Vt dl water, 1 blikje perzikschijf-
jes lA 1, ca 2dl appelsap, 2el calva-
dos, suiker, gezeefd citroensap, V-i
banaan, Vi appel, 100 g aardbeien.
De gelatine 10 minuten weken in
ruim koud water, goed uitknijpen
en oplossen in het aan de kook ge-
brachte water.

Laat fruit goed uitlekken, vang het
sap op, vul aan tot 4 dl met appel-
sap. Roer de calvados erdoor en
breng op smaak met suiker en ci-
troen. Voeg gelatinemengsel toe.

Schenk laagje in gladde vorm of
puddingschaal en laat opstijven.

Snijd ondertussen banaan in plak-
jes en de appel in schijfjes en be-
sprenkel met wat citroensap. Een

deel van de vruchten op de opge-
stijfde gelei schikken en er weer
een laagje gelei over gieten en laten
opstijven. Ga zo door tot vruchten
en gelei op zijn.

Laat daarna pudding nog 2 uur in
koelkast opstijven en stort daarna
op schaal. Gameer met toefjes stijf-
geklopte slagroom. Serveer hierbij
warme of koude custardsaus.

huub meijer

Twee lichtvoetige
musici bij LSO

MAASTRICHT - Het eerste abon-
nementsconcert in de 'klassieke'
B-serie van het Limburgs Sympho-
nie Orkest, dat afgelopen weekein-
de respectievelijk in Weert, Maas-
tricht en Heerlen te beluisteren was.
werd bepaald door twee letterlijk en
figuurlijk lichtvoetige musici.
De frêle Japanse pianiste Mari Ko-
dama vertolkte het Pianoconcert in
D van Joseph Haydn parelend en
met veel gevoel voor de grote muzi-
kale lijn. De bravoure, waarmee zij
niet alleen de twee door haar leer-
meester Alfred Brendel geschreven
cadenzen maar ook het 'Hongaars'
rondo speelde, stal hoorbaar de har-
ten van de toehoorders in de nau-
welijks meer dan half gevulde
Maastrichtse Staarzaal.

De Roemeense gastdirigent Ho';
Andreescu, die in de sportwerf
hoogstwaarschijnlijk in de banti
klasse thuishoort, deed zich keni*
als een pittig orkestleider. In *bewegingen had hij veel weg
Salvador Mas Conde, de vaste d
gent van het LSO. Daarenbo^
dirigeerde hij de twee symfonie*
die Haydns pianoconcert omslott
zonder partituur.

De uitvoering van de Linzer Symt
nie van Wolfgang Amadeus Mo2*
viel mij echter enigszins teg';
Door de energieke dadendrang *de kleine, beweeglijke Roem*'
walste het orkest veelal over I
meeste schitterende details heen.

In de Derde Symfonie van Frï
Schubert, waarmee het concert I
opend werd, ging Horia AndreeSt.
gelukkig iets bezonnener te w#
Daardoor klonk deze Schub*
zoals ik mij dat bij Mozart voorif
steld had: klassiek gestyleerd r'qua dynamische contrastwerkï'
exact binnen de muzikale perk*
De diverse thema's werden uitge'
kend in die Weense zangerighei1.
die zo typisch is voor de muziekV
de ongekroonde keizer van het B1
mantische kunstlied.

De belangstelling voor dit concf
viel zowel in Weert, Maastricht »
Heerlen nogal tegen. Je kunt je»
vragen wat het LSO dan wèl m<jf
programmeren, als een dergeÜ
concert met juweeltjes uit de We*1
se klassieken niet eens voor vd
zalen kan zorgen.

peter p. gravö
Irwin Allen
overleden

LOS ANGELES - Regisseur Irwir
Allen, bekend om zijn spektakel- er
rampenfilms, is zaterdag op 75-jari
ge leeftijd overleden na een hart
aanval in een ziekenhuis in Los
Angeles. Dat heeft zijn familie be
kendgemaakt.
Irwin Allen heeft een honderdtal
speelfilms en televisieseries op zijn
naam staan, waaronder 'The towe-
ring inferno'(l974) , en 'The Posei-
don adventure'(l972).

Oplossing van zaterdag
zwaailicht . steil
w.u.e.d.a.b.o.Ji
ystyd. eendebout
n.o.e.a.e.r.r.J'. smartlap, banj;
p.a...e.a.e...*
enteren . s trykefc
c.e.e i . 1 .E
hangmat . c a s c a r >
v. . .s.a.h. . . a " ',
onryp . soepj u r k *g.a.o.s.f.u.h-ï
explosief . n o e s r
1.e.r.1. i . t . i .1
sint . toon ladde'
i

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. gesneden sig.tabak; 5.
deel v.e. vis; 7. dameskleding; 11. water
in N.Br.; 12. knaagdier; 13. aardrijksk.
aanduiding; 15. onbeschreven-onbedrukt;
18. deel v.h. oor; 19. mooi-welgevormd;
21. vordering; 22. trekdier; 24. achter; 25.
vlaktemaat; 26. balspel; 32. gelukwens
(afk. op kaartjes); 33. motorraces; 35. lo-
terijbriefje; 37. p|. in Drente; 38. jaartel-
ling; 39. gesloten; 41. meer in Finland; 42.
verspieder; 43. werktuig; 44. echtgenoot;
45. opening; 46. groet; 47. riv. in Italië;
48. pers. vnw.; 51. veel-godendom; 57.
gravin v. Holland; 59. uitgave; 60. in het
lopende jaar (Lat. afk.); 61. grappenma-
ker; 63. bijbel der Mohammedanen; 65.
kiel; 67. chef-meerdere; 69. dun; 70. ge-
nieting; 71. titel; 72. Noorse goden; 73.
vernis; 74. riv. in Duitsland.

,1
Verticaal: 2. spoed; 3. voorzetsel; 4. djc
vuld; 5. traag-loom; 6. riv. in Afrika; Jj
handgreep; 9. luchtbel; 10. kelner; W
beest; 16. Chin. maat; 17. keukenapP?l
raat; 19. met sterke verbeeldingskracht- 11,
de hoogste mate; 20. voertuig; 23. vr. jj'
tel; 24. de onbekende; 27. waterstand; 2»!
visgerei; 29. geestkracht; 30. insgelijP.
31. vis; 34. nimmer; 35. vr. munt; 3&
hoeveelheid; 39. metaal; 40. bouwlaflj:
47. per order (afk.); 49. lengtemaat; 5j
Turkse drank; 51. Europ. hoofdstad; s
yard (E. afk.); 53. roofdier; 54. diereng*
luid; 55. geweldig; 56. regel; 58. m"2'
noot; 62. klaar; 64. Engels bier; 65. ondef'
wereld; 66. kledingstuk; 68. lofdicht.
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PvdA weigert aan CDA-bezwaren tegemoet te komen

Kok zet discussie over
plan-Simons onder druk
Van onze parlementaire redactie

£EN HAAG - Vice-premier en
-"^d-A-leider Kok heeft de dis-
'Ussie over de stelselherziening
sezondheidszorg, het plan-
?imons, onder druk gezet. Op
{
ven partijbijeenkomst in

het afgelopen
weekeinde, liet Kok duidelijk
pujken dat hij niet bereid is al
£ veel tegemoet te komen aan
"te bezwaren uit CDA-kring te-
?en de plannen. Zoals bekend
?taat de PvdA voluit achter de

van haar eigen
'taatssecretaris Simons.

F^°k stelde dat het nodig is voor het
Profiel van de PvdA dat je 'bepaalde
"ngen neerzet. De huidige discussie
)ver het plan-Simons mag dan ook
hlet ten koste gaan van hetgeen
daarvoor je staat', aldus de vice-pre-
"^r en minister van Financiën. De
dealen van zijn partij moeten over-
j*nd blijven, gafKok te kennen.
~e PvdA'er zei dat het nodig is 'even
k laten zien waar de grenzen liggen'
[JU de besluitvorming over het plan-
jjimons in 'een zekere kramp' zit.

Kok wees onder meer op delen van
■*e medische wereld en belangenor-
ganisaties die nu tegen de plannen te

lopen, omdat zij voor hen eenSchok teweeg brengen.

Binnen het kabinet zyn CDA enpvdA het er inmiddels over eens dat6r op i januari aanstaande hoe dan&°k een stap gezet moet worden in
stelselherziening. Uitstel van alle"Maatregelen tot een nadere datum

wordt uitgesloten geacht omdat«aarmee het gevaar ontstaat dat de
yele stelselherziening een jaarvertra-ag oploopt. Bovendien zou de hui-
~Jge discussie geheel stilvallen omver een jaarongeveer weer opnieuwte starten.
ndien de invoering van het stelseltrager verloopt wil het kabinet in

lm g met Tweede en Eerste Ka-
Ji er wel precies vastleggen hoe de■ dan gaat. Zoals bekendnoet de Eerste Kamer nog over de
itfj,' waarmee de stelselherziening
dl T%eit wordt (de kaderwet) praten,ue rweede Kamer nog over de uit-

"vo i.ng van de Plannen (de invullingj.van hetkader).

fte!? d êl van de nu ontstane kritiek
eprTJV stelselwijziging wordt overi-
Ven lnnfn het kabinet toegeschre-?tnt aa? e slechte voorlichting die
Vn 7 2Ver de Pannen is gege-
Inw" a

1S het b«voorbeeld bij langiedereen bekend dat straks ooku-^^kenfondsverzekerde de kans
rkiJT ~,oor het nemen van een eigen! leo- de Premie te verlagen.

'Progressieve Volkspartij ongeloofwaardig'

Van Mierlo wijst
samenwerking af

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Er valt met D66 nuniet te praten over de oprichting
van een progressieve volkspartij.D66-leider Hans van Mierlo heeftdat zaterdag gezegd tijdens het jubi-leum-congres van zijn partij inAmsterdam. „Het is op zijn zachtst
gezegd nu niet het moment om hetidee van een progressieve volkspar-
tij van de vuilnishoop te halen,"
aldus Van Mierlo. Hij noemde de
oprichting van zon partij 'een nietgeloofwaardige operatie. Verschil-lende prominente PvdA'ers hebben
de afgelopen tijd aangedrongen op
de oprichting van een progressieve
volkspartij.

Het belangrijkste bezwaar van
Mierlo tegen het samengaan van de
progressieve partijen is dat dit zou
leiden tot 'een herbevestiging van
de . traditionele Nederlandse poli-
tieke huiskamer, met het bankstel
van het CDA in het midden en de
twee fauteuils ter linkeren ter rech-
terzijde!" Volgens Van Mierlo is de
WD de enige partij die garen kan

spinnen bij de oprichting van een
progresieve volkspartij. Ook zal een
progressieve volkspartij nooit meer
dan vijftig procent van de stemmen
halen, en wordt het geheel minder
dan de som van de delen.

" D66-fractievoorzitter Hans van Mierlo op het 25-jarig jubileumcongres van zijn partij dat zaterdag in het Amsterdamse
Krasnapolsky werd gehouden.

Verkiezingen
De D66-leider blikte in dit verband
vooruit naar de volgende verkiezin-
gen. Hoewel hij geen enkele combi-
natie op voorhand wilde uitsluiten,
sprak hij zijn voorkeur uit voor de
vorming van een D66-WD-
PvdA-kabinet. Van Mierlo noemde

het de zwakte van de PvdA en de
WD dat zij zich nooit hebben ge-
dragen als een alternatief voor het
CDA., maar zich altijd afhankelijk
hebben opgesteld. Wanneer D66 in-
derdaad een grote partij wordt - en
Van Mierlo sloot dat niet uit - , kan
die houding doorbroken worden en
is een kabinet PvdA-WD-D66
denkbaar. Zon kabinet heeft de
voorkeur van Van Mierlo 'omdat wij
het verstarrend en onjuist en onzui-
ver vinden dat het CDA altijd en
vanzelfsprekend aan de macht is.

Van Mierlo gaf ook aan dat er nog

weinig over is van de positief-knti-
sche rol die D66 zichzelf ten opzich-
te van het huidige kabinet had
toebedeeld. „Er is iets veranderd
ten opzichte van de coalitie. We zul-
len het kabinet op zijn daden blij-
ven beoordelen, maar hechten er
niet meer aan dat het blijft voortbe-
staan. Daarvoor zijn we te zeer te-
leurgesteld in de kwaliteit van de
daden." Hij gaf aan dat met name
de oplossing van het kabinet voor
de wao-problematiek een breek-
punt is geweest.

Het congres van D66 stond in het
teken van haar 25-jarig bestaan en
had een feestelijk karakter. Er wa-
ren meer dan 2000 van de 12.000
partijleden, en dat was meer dan
ooit tevoren. Het werd gehoudenin
hotel Krasnapolsky in Amsterdam
omdat de partij daar 25 jaargeleden
ook is opgericht. Van Mierlo noem-
de dit jaar een van de spannendste
en cruciaalste uit de geschiedenis
van de partij. Dit omdat D66 moge-
lijkerwijs voor een electorale door-
braak staat van kleine naar grote
partij.

Chiluba volgt
Kenneth Kaunda

op in Zambia
Ch?^. ~De 48-jarige Frederick
Lu« i,

ls zaterdag in de hoofdstad
sm *

beëdigd als de nieuwe pre-
dntvan Zambia. Hij volgt Ken-
aan hda(67) °P> die sinds 1964
bii h

Dewind was. Kaunda werd
Öet ï eerste vrije verkiezingen in
« land verpletterend verslagen.
H
$wfel alle stemmen gisteren nog
Wel ,met waren geteld, is het vrij-
de Mker dat de Kaunda's Verenig-
sn=,J^ atlonale Onafhankelijkheid-
W\ (UNIP)' 18 Jaar de enig
aanTi anc partiJ slechts een klein«ntal van de 150 zetels in het
ten gekozen Parlement zal bezet-

tiiL^eweginS voor een Meerpar-
Van 7eum,ocratie (MMD), de partijtnpLr i!üba' heeft de absolute'Meerderheid behaald.

Vor, Verkiezingen, waaraan volgens
helft pige gegevens nog niet de
tien V-an de 29 milJ°en stemgerech-y&e zSambianen hebben deelgeno-
ey zlJn volgens de Amerikaanse

Jimmy Carter zonder
incidenten verlo-. rter leidde een team internationa-

h
e waarnemers, dat toezicht hield op1 verloop van de verkiezingen.

Nieuwe grondwet
in Zuid-Afrika
'zeer modern'

PRETORIA - Een Zuidafrikaanse
regeringscommissie heeft zaterdag
haar ontwerpgrondwet voor een
Zuid-Afrika zonder apartheid ge-
presenteerd waarin de rechten van
individuen belangrijker zijn dan!rechten gebaseerd op ras of etni-
sche afkomst. Volgens de vice-voor-
zitter van de commissie, P.J. Oli-
vier, is het 41 artikelen tellende
ontwerp 'waarschijnlijk moderner

dan welke grondwet ter wereld
ook.

De commissie had van president
Frederik de Klerk de opdracht ge-
kregen een aantal maatregelen voor
te stellen die de basis kunnen vor-
men voor de toekomstige onder-
handelingen van de regering over
een nieuwe grondwet met de anti-
apartheidsbewegingen.
Het voornaamste onderdeel van de:
grondwet moet een verklaring van
rechten worden waarin de indivi-
duele vrijheid gewaarborgd wordt.
Centraal staan derechten van ieder
mens op zijn eigen godsdienst, taal
en politieke overtuiging.

binnen/buitenland

Ministerie houdt rapport achter

Taxichauffeurs
zijn weer boos

[ UTRECHT - Taxichauffeurs in
Ide vier grote steden, denken,weer hard aan grote acties. De'chauffeurs zijn boos omdat het
ministerie van Verkeer en Wa-terstaat hen een rapport ont-
houdt waaruit zou blijken dat de
taxibedrijven tientallen procen-ten omzet verliezen aan de goed-
kope, gesubsidieerde treintaxi.

Voorzitter F. Thiele van Taxibe-«ngen Nederland (enkele hon-derdenkleine taxi-ondernemers)
zal vandaag de Tweede Kamer-
fracties hierover 'schrijven, fa-xen en bellen', zo zei hij zater-dag. Volgens Thiele houdt het
ministerie het rapport bewustachter en wil het pas over tweeweken publiceren, terwijl er vol-gende week al Kamervragen,

over gesteld zullen worden

„We zijn al twee keer uitgeno-
digd om de conclusies te bespre-
ken, maar het is steeds uitge-
steld. Ook nu weer. Ik vermoed
dat de overheid ons uit de tent
wil lokken om acties te voeren,
zodat ze het schorem weer aan
kunnen wijzen."

Na een eigen onderzoek van
Taxibelangen Nederland naar
omzetverlies ten koste van de
treintaxi, heeft ook minister Maij
een dergelijk onderzoek laten
doen. Thiele: „Al bij het eerste
taxibedrijf werd een omzetver-
lies geconstateerd van 58 pro-
cent. Onze twee mannen in die
onderzoekscommissie zijn toen

meteen op een zijspoor gezet en
mochten alleen nog maar waar-
nemen."

Volgens Thiele spreekt het rap-
port boekdelen en wel ten nade-
le van de treintaxi. Hoewel veel
taxi-ondernemers alweer over
acties praten, zegt Thiele eerst
gesprekken met Kamerleden af
te willen wachten. „Maar ja, ac-
ties zitten bij ons altijd in de
lucht."

Bij het ministerie van Verkeer
en Waterstaat wordt de reactie
van de taxichauffeurs wat voor-
barig gevonden. „Het rapport is
nog in voorbereiding en is nog
niet langs de minister geweest,"
aldus een woordvoerder van het
ministerie zaterdagavond.

Oekraïne tekent
toch economisch
verdrag tussen

Sovjetrepublieken
MOSKOU - De Oekraïne zal vol-
gende week als negende Sovjetre-
publiek het Inter-Republikeinse
Economische Verdrag onderteke-
nen. Dat heeft de voorzitter van
het Oekraïnse parlement, Leonid
Kravtsjoek, zaterdag tegen jour-
nalisten in Kiev gezegd.

De Oekraïne, na Rusland de wel-
varendste republiek van de Sov-
jetunie, zal op 4 of 5 november
toetreden tot het verdrag dat op
18 oktober door acht Sovjetrepu-
blieken ondertekend werd.

De Oekraïne, Moldavië, Georgië
en Azerbeidzjan zijn geen partij
bij het verdrag waarmee een nieu-
we economische gemeenschap
tussen Sovjetrepublieken in het
leven werd geroepen.

Kravtsjoek uitte ook kritiek op
het akkoord, omdat enkele onder-
tekenaars zich niet aan de bepa-
lingen houden. In een rede tot
militairen wees Kravtsjoek erop
dat Rusland de prijzen heeft los-
gelaten zonder dat het daarover
met de andere republieken over-
leg gevoerd had.

PvdA pleit voor
gevarieerde

huurverhogingen
DEN HAAG - De voorgenomen
huurverhoging van 5,5 procent vol-
gend jaar, moet alleen gelden voor
woningen waar rijkssubsidies op
zitten. Woningbouwverenigingen
moeten de mogelijkheid krijgen de
huurverhoging voor de niet-gesub-
sidieerde sector gevarieerd toe te
passen. PvdA-woordvoerder De
Pree heeft dit gisteren gezegd. Hij
zal dit dezeweek bij de behandeling
van de begroting van volkshuisves-
ting en ruimtelijke ordening even-
tueel in een motie vastleggen.

Elk jaarwordt in de TweedeKamer
besloten met hoeveel procent de
huren zullen stijgen. Dit jaar is be-
sloten tot een stijging van 5,5 pro-
cent. In de nota Volkshuisvesting
voor de jaren negentig werd nog
uitgegaan van een 3 procent-stij-
ging. Dat de stijging forser uitpakt
komt door budgettaire problemen
van de overheid. De uitgaven op de
objectsubsidies moeten omlaag en
ook op subsidies op onderhoud
wordt zwaar gekort. De extra bezui-

nigingen moeten het Rijk in 1994
1,4miljard guldenextra opbrengen.

De voorstellen van De Pree kosten
het Rijk, doordat het om de niet ge-
subsideerde sector gaat, in feite
niets. De Pree heeft dit al een half
jaar geleden bij het debat over de
huren naar voren gebracht en
'staatssecretaris Heerma reageerde
daar positief op', aldus het PvdA-
Kamerlid. Volgens hem bestaat bij
veel mensen onbegrip over het feit
dat zij de 5,5 procent extra moeten
betalen terwijl ér geen cent subsidie
op het huis zit. Het moet verhuur-
ders en woningbouwverenigingen
daarom mogelijk worden gemaakt
de huren in die sector minder te
verhogen, aldus De Pree, die voor
zijn voorstel een meerderheid in de
TweedeKamer verwacht.

Heerma vindt ook dat mensen met
een te hoog inkomen die in goedko-
pe gesubsidieerde huizen wonen er
uit moeten. De Pree zei zondag deze
mening niet 'te delen.

Verzuim
Het is verheugend te mogen
constateren dat de vakbe-
weging bereid is om afspra-
ken te maken over het inle-
veren van geld en/of vrije
tijd als middel om het ziekte-
verzuim en de daarmee
gepaard gaande hoge kos-
ten terug te dringen. Het vrij-
dagavond laat bereikte
akkoord is daarnaast bui-

tengewoon belangrijk voor het herstel van de verstoorde arbeids-
verhoudingen in ons land. Bovendien is er sprake van een unicum:
tot vrijdagavond was het inleveren van geld en vrije tijd door zieke
werknemers voor de vakbeweging absoluut onbespreekbaar. Al-
lemaal heel positief dus.

Daartegenover staat dat de afspraken die gemaakt zijn nog-
slechts boterzacht genoemd kunnen worden. In wezen is er alleen
sprake van een principe-akkoord, mèt voorwaarden. Zo moet het
kabinet afzien van het zogenaamde parapluwetje, waarmee het
kabinet werkgevers en werknemers wil dwingen na afloop van een
cao opnieuw te onderhandelen over aanvullingen op ziekengeld-
uitkeringen. Een tweede voorwaarde is dat de regering de plannen
intrekt om per ziekmelding één vakantiedag in te laten leveren.
Het akkoord tussen de centrale werkgevers- en werknemersorga-
nisaties behelst onder meer de passage dat cao-partijen afspra-
ken kunnen maken over 'arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in tijd
en geld' om te komen tot terugdringing van het ziekteverzuim. In
een cao kan derhalve wdrden overeengekomen dat de ziektewet-
uitkering niet tot 100 procent van het loon wordt aangevuld of dat
bij ziekte vrije dagen kunnen vervallen. Maar er staat 'kan' en niet
'zal', dus je kunt er als onderhandelaar nog alle kanten mee op.

Bovendien zijn er al weer aanvullende eisen gesteld. Zo gaat de
Bond voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) er immers van-
uit dat de opbrengst van terugdringing van hetziekteverzuim, zoals
lagere loonkosten, ten goede moet komen aan de werknemers. In
de aanbeveling van de sociale partners staat wel dat afspraken
kunnen worden gemaakt over de baten van de voorgestelde aan-
pak, maar daar is in de tekst geen concrete invulling aan gegeven.
Het is dan ook begrijpelijk dat minister De Vries van Sociale Zaken
voorlopig nog een slag om de arm houdt, hoewel hij in een eerste
reactie wel verklaarde verheugd te zijn over het bereikte akkoord.
Maar hem en de overige leden van hetkabinet zal eerst duidelijk-
heid moeten worden verschaft over de hardheid ervan. Die duide-
lijkheid kan pas na verder onderhandelen worden verkregen.

Glucose-sensor
ontwikkeld

voor diabetici
GRONINGEN - Diabetes-patiën-
ten hoeven in de toekomst zelf geen
bloed meer te prikken om hun
bloedsuikergehalte te controleren.
Zij kunnen hun bloedsuikerspiegel
aflezen van een draagbare glucose-
sensor die onderhuids wordt aange-
bracht. De ontwikkeling van deze
glucose-sensor wordt beschreven
door drs F.J. Schmidt die 8 novem-
ber op het onderzoek promoveert
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De vinding zou een goed hulpmid-
del kunnen zijn voor suikerpatiën-
ten. Doordat hun alvleesklier slecht
functioneert, wordt bij hen geen of
onvoldoende insuline aangemaakt;
het hormoon dat zorgt voor de regu-
latie van suiker in het bloed. Het
gevolg is dat de bloedsuikerspiegel
grote schommelingen vertoont.
Suikerpatiënten kunnen de bloed-
suikerspiegel binnen normale gren-
zen houden door zichzelf insuline-
injecties toe te dienen.
De glucose-sensor is dan een goede
oplossing omdat de patiënten erop
precies kunnen aflezen hoe hoog
hun suikergehalte is en zichzelf de
juiste hoeveelheid insuline kunnen
toedienen.

Opnieuw aanslag
op buitenlanders

in Duitsland
BONN — In een tehuis voor immi-
granten in een dorp bij Bonn zijn
gisterochtend drie zelfgemaakte
benzinebommen naar binnen ge-
gooid. Tien bewoners moesten voor
ademhalingsproblemen worden be-
handeld in een ziekenhuis. Dit heeft
de Duitse politie bekendgemaakt.
De aanslag is waarschijnlijk het
werk geweest van rechts-extremis-
ten. In het pension verblijven
hoofdzakelijk Koerden.
De afgelopen tijd zijn buitenlanders
in Duitsland veelvuldig het slacht-
offer van geweld. In september
werd bij een bomaanslag bij Saar-
brücken een Afrikaan gedood. Vori-
ge maand raakten twee Libanese
meisjes ernstig gewond toen neo-
nazistische jongeren molotov-cock-
tails in een opvanghuis voor asiel-
zoekers wierpen.

punt uit
Para's

De eersten van de 750 paracom-
mando's van het Belgische le-
ger, die ongeveer een maand in
Zaïre zijn geweest, zijn gister-
ochtend teruggekeerd naar hun
vaderland. De militairen heb-
ben in de voormalige Belgische
kolonie de daar aanwezige Bel-
gen en andere buitenlanders
geëvacueerd, nadat in de Zaïre-
se hoofdstad onlusten waren
uitgebroken die zich later over
andere steden in het land ver-
spreidden.

Raketaanval
In de Griekse hoofdstad Athe-
ne zijn zaterdag twee raketten
afgevuurd op een bus van de
politie die stond geparkeerd
voor het hoofdkwartier van de
Griekse socialistische partij.
Eén politieman kwam daarbij
om het leven en acht anderen
werden gewond. Volgens een
woordvoerder van de politie is
de aanval waarschijnlijk het
werk van de terreurorganisatie
17 november.

Brand
Een felle uitslaande brand
heeft een schade van ongeveer
25 miljoen gulden veroorzaakt
bij het pindabedrijf De Graaf
Giessen BV in Giessen. De
brand werd vrijdagavond ont-
dekt. Bij aankomst van de
brandweer, stond één van de
drie loodsen van het bedrijf in
lichterlaaie, zo heeft de rijkspo-
litie in Woudrichem meege-
deeld.

IJsselmeer
Het ontbreken van een beleids-
plan voor het IJsselmeer heeft
tot gevolg dat het 'natte hart'
van Nederland verder verloe-
dert. Dat stelde voorzitter N.
Papineau Salm zaterdag in Me-
demblik op de jaarvergadering
van de Vereniging tot Behoud
van het IJsselmeer. Volgens
Papineau Salm is het dringend
noodzakelijk dat er een stuur-
groep wordt samengesteld die
een dergelijk beleidsplan gaat
opstellen.

Postzegels
De decemberzegels die de PTT
eind deze maand uitbrengt, zijn
vijfcent duurder dan de specia-
le zegels voor feestdagehpost
in voorgaande jaren. De bespa-
ring voor de klant is nu vijf
cent voor verzending van een
kaart en vijftien cent voor een
kaart in een open enveloppe.
Dat heeft de PTT Post zaterdag
bekendgemaakt. De speciale
zegels kunnen worden ge-
bruikt voor het verzenden van
kerst- en nieuwjaarspost tussen
28 november en 31 december.

Schietpartij
Door een schietpartij in een
Chinees gokhuis in Utrecht
zijn in de nacht van zaterdag op
zondag een dode en een ernstig
gewonde gevallen. Volgens de
politie wijst alles op een liqui-
datie. Acht Chinezen zijn aan-
gehouden.

(ADVERTENTIE>

__jiWm±^BMm

Maasnielderweg 33,Roermond
Telefoon: 04750-16141

Geopend: Ma. 13.00-18.00 uur;
di.t/m vr. 9.00-18.00uur;

r za. 9.30-17.00 u.ur. Donderdag koopavond.

(ADVERTENTIE) .
" trompetten - cornetten - bugels - trombones ■ tuba s CSSH \r" saxofoons - klarinetten

" (luiten - piccolo s - hobo s - fagotten ÊaW/f ____[
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz /^l&laWa\" grote collectie monds-tukken - toebehoren en accessoires ff y^\__\
" eigen huurprogramma met recht vankoop H^ Jjfl

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl. Hammig, Trevor J. Jamesen
vele anderen.
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ln het geloofstrek ik mijn hand uit.

Heden is, na een moedig gedragen ziekbed, bevor-
derd tot Heerlijkheid, in de leeftijd van 71 jaar,
onze lieve moeder, schoonmoederen oma

Gooiske Boersma
weduwevan

H.J. Spanjaard
Lunteren: Henk en Alet

Hoogeveen: Teun en Suze
Treebeek: Greetje en Jos

Hoensbroek: Sonja en Henry
Heerlen: Peter en Sybil

enallekleinkinderen
Brunssum, 1 november 1991

" Corr.adres: Treebeekstraat 79,- 6446 XP Brunssum
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 6
november a.s. in de zaal van het Leger des Heils,
gelegen aan de Horizonstraat 77 te Treebeek-
Brunssum, om 10.00 uur, waarna aansluitend de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
In voornoemde zaal is gelegenheidtot schriftelijk
condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlij-
den van ons lid

Rinse Martins Hordijk
Zijn jarenlange inzet voor onze vereniging blijft
voor ons een dankbare herinnering.
Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilij-
ke dagen.

Bestuur en leden
vv. Nieuw-Einde Heerlen. t

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft, geven wij met droefheid kennis, dat na een
langdurig en moedig gedragen lijden van ons is
heengegaan, na voorzien te zijn van de h. sacra-
menten der zieken, in de leeftijd van 69 jaar, mijn
lieve en zorgzame man, onze vader, schoonvader,
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Wilhelm Hamacher
echtgenootvan

Anna Maria Wiihelmina
Heinrichs

Kerkrade: A.M.W. Hamacher-Heinrichs
M.M.S.J. Breuer-Hamacher
H.Breuer
Heinz, Wilfried,René

Landgraaf: C.J.J. Prikken-Hamacher
W. Prikken
John, Wiel, Manuela
A.M.J. Bos-Hamacher
R.P.J. Bos
René, Carina

Kerkrade: B.H. Hamacher
Björn, Marco
A. Helwig
A.O.W. Hamacher
Angelique t, Melissa t, Mandy
Familie Hamacher
Familie Heinrichs

Kerkrade, 2 november 1991
': Jonkerbergstraat 24, 6462 TH Kerkrade
- Pc plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-

den op woensdag 6 november om 11.00 uur in de
parochiekerk St. Antonius van Padua te Bleijer-, heide-Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op debegraafplaats te Schifferhei-

„de.
Geen condoleance.
Voor vervoer van dekerk naar de begraafplaats en, terug is gezorgd.

jDinsdag 5 november zal de overledene bijzonder
■■ worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieterstraat
145. Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot

° 19.30 uur.
„Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-

vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
l^len beschouwen.

't '

't t I
-Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij kennis
dat heden van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader

Frans Sommer
echtgenootvan

Lies Verboeket
op de leeftijd van 85 jaar.

In dankbareherinnering:
Hoensbroek: A.E.C. Sommer-Verboeket

Bunde: Rita en Jan
Janssen-Sommer

Heerlen: Wilma Thissen-Sommer
t AlThissen

Hoensbroek: Frans enMireille
Sommer-Balieu

Roermond: Ger en Trees
Sommer-vanLeeuwen

Gronau (BRD): Jacken Veronica
Sommer-Hessing

Hoensbroek: Annemie v.d. Ven-Sommer
t Martin v.d. Ven

U.S.A.: AntheeenPhil
Creden-Sommer

Heerlen: Leo enRia
Sommer-Boesten
en zijn klein- en
achterkleinkinderen

3 november 1991
Van Borrestraat 18, 6431 NX Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 8 november om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Maagd der Armen te Hoensbroek-
Mariagewanden, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de klei-
ne St. Jan aan de markt.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur.
Heden maandag alleen van 19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te beschouwen.

Op 3 november 1991 is na een zorgzaam leven op
94-jarige leeftijd, toch nog vrij onverwachtvan ons
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, betovergrootmoe-
der, tante en nicht

Aukje Anema
weduwevan

Frans Buikstra
In dankbare herinnering:

Heerlen: B. Buikstra
L. Buikstra-Verkerk
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Baltimore (U.S.A.): J. Dumbrowsky-Buikstra
kind en kleinkinderen

Baltimore (U.S.A.): J. Buikstra
D. Buikstra-Dumbrowsky

Baltimore (U.S.A.): T. van Halen-Buikstra
A. van Halen

Binghamtom (U.S.A.): A. Helisek-Buikstra
K. Helisek

Santa Ana (U.S.A.): F. Buikstra
J.Buikstra-Peeters
en kind

Sweikhuizen: H. Buikstra
M. Buikstra-Bauer
en kinderen

3 november 1991
Corr.adres: Steinhartstraat 38,
6174 RJ Sweikhuizen
De rouwdienst, geleid door ds. Van de Pol, zal
plaatsvinden op donderdag 7 november a.s. om
11.00 uur in de Immanuelkerk aan de Horizon-
straat te Treebeek, alwaar gelegenheid bestaat tot
schriftelijk condoleren.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de alge-
mene begraafplaats, gelegen aan de Randweg te
Hoensbroek.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
De Weverziekenhuis te Heerlen; bezoekuur dage-
lijks van 16.00-17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

ï
Rust nu maaruit, je hebt jestrijd gestreden.
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Wij geven u kennis, dat op 75-jarige leeftijd, toch
nog onverwacht van ons is heengegaan, voorzien
van het h. oliesel, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, stiefvader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

John Verbrugge
echtgenoot van

Hanny Vreuls
weduwnaarvan

Traudje Peels
Kerkrade: Hanny Verbrugge-Vreuls

kinderen en kleinkinderen
Familie Verbrugge
Familie Vreuls
Familie Muller
Familie Peels

Kerkrade, 1 november 1991
Lupinestraat 161, 6466 SG Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op woensdag 6 novem-
ber om 10.00 uur in deparochiekerk H. Martinus te
Spekholzerheide-Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
op het terrein van de Lückerheidekliniek te Ché-
vremont-Kerkrade, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Tot onze grote droefenis is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze vader en schoonvader

Hendrik Mulder
weduwnaarvan

Antje Brouwer
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Würselen (Dld.): H.W. Mulder

L. Mulder-Kohier
Landgraaf: S. Mulder

M.E.L.J. Mulder-Welkenhuizen
6371 AA Landgraaf, 29 oktober 1991
Kampstraat 21
Op wens van de overledene heeft de begrafenis in
besloten kring plaatsgevonden op zaterdag 2 no-
vember jl.

I —i Dossier I
I D Ladenkast I

uitvoering:
r^i lichtgrijs of bruin/beige Mp^^ geschikt voor A4folio + groot folio

met blokkeerinricbting
met slot " ■ " ; .

l-= r~~ bestelnr. AAP. 08702GR/BB J^J ■

bestelnr. I af\_tm\_t^
08013 GR/BB jyll ■| ____ 3 laden l_ f

___t__JÊ______ WF^** ' bestelnr. I _m _m _mR"' 08324 GR/BB £L£L__% -r^g 4 laden !"■"*»*/
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Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten, enz.

PJ3I Kantoormeubelen 2.000 m> showroomIVO Van Dooren bv So^ïï I
I Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest! I

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

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

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten
hebben, is na een werkzaam, eenvoudigen gelovig leven_

■ heden van ons heengegaan, onze zorgzame vader,
schoonvader, lieve opa, schoonbroer, oom en neef

Jan Willem
Hoedemakers
weduwnaarvan

Anna Maria Blezer
Gesterkt door het h. sacrament derzieken overleed hij op
92-jarige leeftijd.

Geleen: Mia Hazen-Hoedemakers
Jo Hazen

Geleen: Bart Hoedemakers
Ria Hoedemakers-Gorissen
Tiny Tummers-Hoedemakers t

Brunssum: ZefTummers
Lies Tummers-Erps

Elsloo: Hub Hoedemakers
Els Hoedemakers-Ruyl

Geulle: Jeanny
Widdershoven-Hoedemakers
JanWiddershoven

Geleen: Eddy Hoedemakers
Mia Hoedemakers-Halmans
en al zijn dierbareklein-
en achterkleinkinderen
Familie Hoedemakers
Familie Blezer

Geleen, 1 november 1991
Bunderhof, Europalaan 2
Corr.adres: Bruegelstraat 13, 6165 XP Geleen
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woens-
dag 6 november a.s. om 11.00 uur in de Verrijzeniskerk
(Potterstraat) te Geleen-Zuid, waarna de begrafenis op
het parochiekerkhof van St. Augustinus te Lutterade-
Geleen.
Bijeenkomst in de Verrijzeniskerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een avond-

m. mis worden opgedragen dinsdag 5 november om 19.00
uur in de kapel van het bejaardencentrum Bunderhof,
Europalaan 2 Geleen.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid tot bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van de heer

Jan Willem
Hoedemakers
Hij was vele jaren lid van de Raad van Toezicht van de
Boerenleenbank Geleen.
Met dank voor al datgene wat hij voor onze bank heeft
betekend.

Namens de beheerders
Directeur enpersoneel
van deRabobank Geleen
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Na vele gelukkige en harmonische jaren, die wer-
den onderbroken door perioden van zorgen en ver-
driet, kwam er na een kortstondige ziekte onver-
wacht een einde aan het leven van mijn man, onze
vader en opa

Ted Kok
echtgenootvan

Henriëtte Waelbers
Hij overleed in de leeftijd van 57 jaar.

Roermond: Henriëtte Kok-Waelbers
Roermond: Yvonne en Ruud van lersel-Kok
Roermond: Petra en Leon Wolters-Kok

Dean
Echt: MarkKok enKarin Keuren

Roermond, 1 november 1991
Schout Roffaertstraat 24,
6042 VTRoermond
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 6 november a.s. om 13.30 uur in de
parochiekerk van de H. Laurentius te Maasniel,
waarna de crematieplechtigheid volgt in het cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, waar u het condoléancere-
gister kunt tekenen vanaf 13.00 uur.
Dinsdag a.s. zal om 19.00 uur tijdens de avondmis
in bovengenoemde kerk voor Ted worden gebe-
den.
Ted is opgebaard in het Dela-uitvaartcentrum,
Olympialaan 2 te Roermond, waar u dinsdag van
18.00 uur tot 18.45 uur afscheid van hem kunt ne-
men.
Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ont-
vangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te
zien.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijdenvan onze gewaardeerde medewerker, de
heer

Ted Kok
Zijn vechtlust en positieve inzet zullen altijd in on-
ze herinnering blijven.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte
toe bij dit verlies.

Directie en medewerkers
Kaller-Schunck BV
Hiero Woonsuper Heerlen BVl' '

I —

DRA4GEEN STEENTJEl
een school in

hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van S
Kinderdorpen zal in JoaoP<
de bestaande kleuter- en 11
school uitbreiden.
In de toekomst is de school
bestemd voor dekinderen i>
sloppenwijken in de buurt
het kinderdorp.
Teneinde ooit een veranderd
de leefsituatie van dezekin*
tebrengen is veel geldnodig
comité Heerlen vanSOS-Ki»1
dorpen vraagt daaromuwW

DOOR f20.00 OVER t
MAKEN, KOOPT Ü,

SYMBOLISCHEEN STÊ
VOOR DE SCHOOI

Ukur.t ditbedrag overmaken!"
Rabobank Heerlen,
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kiflil
dorpen,schoolactie(girorekel"
Rabobank: 10.30.856). InlicW
gen: Mevr. I. Philips-LeufW
Comité Heerlen SOS-Kin*
dorpen.Tel.: 045-412736.

I

officiële mededelingen
GEMEENTE BEEK

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente Beek
(L), maakt ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 26, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met in-
gang van 5 november 1991, gedurende
één maand ter gemeentesekretarie, afde-"ling Grondgebiedzaken, sektorBouwen en_ Wonen (kamer 29), Raadhuisstraat 9,
voor eenieder ter inzage ligt het bij raads-
besluit van 10 oktober 1991 vastgestelde
bestemmingsplan „2e Partiële Herziening
Bestemmingsplan Kern Geverik".
Aangezien bij de gemeenteraad geen be-
zwaren zijn ingediend en de raad het be-
stemmingsplan ongewijzigd heeft vastge-
steld, is niemand gerechtigd bezwaren in
te dienen bij het kollege van Gedeputeer-
de Staten.
Beek (L), 4 november 1991.

De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem

GEMEENTE BEEK
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente&
(L), maakt ter voldoening aan het bep»
de in artikel 31 van deWet op de Rui"{
lijke Ordening bekend, dat het best»
mingsplan „Buitengebied, aansluiting 1
vastgesteld bij besluit van de raad der?
meente Beek (L.) van 14 december 19*
en goedgekeurd bij besluit van de Ge°,
puteerde Staten van Limburg van 10J1990, no. Bt 40074, bij Koninklijk BeS}
van 8 oktober 19912, nr. 91.009036,"
herroepelijk is geworden,
Genoemd bestemmingsplan ligt met j
gang van 5 november 1991 voor eenie**
ter inzage ter gemeentesekretarie, a*Jling Grondgebiedzaken, sektor Bouwen'
Wonen (kamer 29), Raadhuisstraat 9.
Beek (L), 4 november 1991.

De burgemeester voornoemd)
A.G.J. van Goethem

DOEIETS
AANHUISDIER-

HERRIE...

V T%#
'Huisdierherrieeen probleem voor u?
Doe er daniets aan. De Nederlandse,
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor al|e
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MOf*2600 AJ Delft. INüO

1 1

midi of _Hm De^a "~^ "Hoslifeii^ m bieek -Cpl BÜS
maxi IErË£J !^lÏÏrir 9*91| 4?^9 |ffM\ **BEE] y|tj 1 -a^iPgff

KGUKGn* , / \ citroen

maandverband Tempozakdoekjes _2fcL 2rollen % g«o"cenir«>td .»! fcj
XMSmzr? 'o »io^wii pkth I KElü % S-r - r-TST.

WIJ REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen
het geld óók kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen lopen?
Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max.
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten.
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook
mogelijk. Leningen vanaf ’. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal
kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360x 240x IBOx 120 x

10.000,- 117,- 127,- 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
-enz.

Eff. jaarrente 1e hyp. in voorbeeld 9,2 %, 2e en 3e Hyp. 13,5%

Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd'bedrag volgens effektieve
randen belalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente i

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

* ' ' i * i -.

Krediet U betaalt rente volgens minimumtarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
per maand per maand efl. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd

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

-Limburgs Dagblad



MAASTRICHT - Op zee ge-
beuren volgens Eyssen vreem-
de dingen met passagiers.
„Dat was de subtiele manier
om me duidelijk te maken dat
ik me vooral niet moest gaan
bemoeien met hun zaakjes.
Toen de zogenoemde presi-
dent van Eurocruises — een
Griek - me tegen de railing
gooide, liep mijn camera. 'Wat
ik wel aan het doen was', vroe-
gen ze me. Als ik hier niet mag
filmen, hebben jullie iets te
verbergen, antwoordde ik."

Eyssens raadsman mr Max Moszko-
wicz liet gisteravond weten: „Als de
inlichtingen juist zijn, zijn de men-
sen flink bij de neus genomen. Ik
heb het verhaal nu nog pas van één
kant gehoord, maar de man kwam
op mij betrouwbaar over. Het lijkt
me verstandig als zo veel mogelijk
gedupeerden zich aaneensluiten."

Aan boord hebben, aldus Eyssen,
de passagiers al een delegatie sa-
mengesteld die een gesprek eiste
met de kapitein. Onbekend was
toen of het schip in quarantaine
moest. Een deel van de passagiers
eiste te worden teruggevlogen naar
Nederland. Dat is niet gebeurd.
„Het had geen haartje gescheeld of
het schip was gemuit."

Eyssen heeft van de hele reis een
verslag gemaakt van tien pagina's.
Daaruit blijkt onder meer dat de
dagvan vertrek één dag werd uitge-
steld omdat de kapitein van het

cruiseschip de 'MS. Ambasador-1
slecht weer had gehad.

De grote organisator van het dit jaar
opgerichte Eurocruises is zaken-
man Jos Frenken. Hij ging eerder
failliet met het bedrijf Holidaycrui-
ses. Justitie in Utrecht onderzocht
de handel en wandel van Frenken
toen en zegde hem een strafrechte-
lijke vervolging aan als hij twee
gedupeerden niet schadeloos zou
stellen.

Hoofdofficier van justitiemr Berger
in Utrecht: „Die kennisgeving da-
teert van 20 november 1990. Het
ging om twee forse bedragen. Extra
voorwaarde die justitie toen gesteld
heeft, is dat hij zich niet schuldig
mocht maken aan strafbare feiten
binnen één jaar."

Volgens de registers van de Kamer
van Koophandel in Maastricht is
deze keer echter niet Frenken zelf
de eigenaar van het bedrijf, maar
mevrouw Zarkadas-Langeveld. Het
bedrijf, dat opereert vanuit een villa
aan de Bemelerweg 2 in Cadier en
Keer, staat te boek als 'scheepvaart-
passagebureau'.

Vice-voorzitter: 'Dreigement blokkades kan al genoeg reden zijn'

OR vliegveld vreest
vertrek koerier Emery

DOOR ERIC VAN DORST
rf~ ■ ■jGELEEN - De onderne-jjmingsraad van Luchthaven

is fel gekant tegen
ie* eventuele blokkades van
»'nachtvluchten door de Vereni-
ging Geen Uitbreiding Vlieg-

veld Beek.Volgens OR-vice-
voorzitter T. Couzy kan alleen,;|al het dreigement van de ver-# eniging tot gevolg hebben dat
»net enige grote koeriersbedrijf
' op het vliegveld - Emery Worl-dwide - naar een andere basis. vertrekt. Volgens hem zou dit
I[desastreuze gevolgen hebbenvoor de toch al met ernstige

exploitatie-moeilijkheden
kampende luchthaven.
..Emery hoort nu al jarenallerlei ne-

gatiefs over het vliegveld. Alle an-
■jjaere koeriers zijn successievelijk
ir/om die reden vertrokken. We zijn» bang dat Emery ook zal gaan, nu de

die het bedrijf uit-
r j voert, in gevaar dreigen te komen.&
A

Dan kunnen we de tent wel sluiten
en is alles voor niets geweest. Be-
seft die vereniging eigenlijk wel
waar zij mee bezig is. Het voortbe-
staan van de luchthaven en daar-
mee de werkgelegenheid van ons
allen wordt met een dergelijke actie
op het spel gezet."

Couzy zegt dat de OR vastbesloten
is zich met hand en tand te verzet-
ten tegen een blokkade van nacht-
vluchten. „We gaan bekijken of we
van de vereniging schadevergoe-
ding kunnen eisen, voor het geval
Emery besluit de kuierlatten te ne-
men vanwege eventuele blokkades
of zelfs maar de dreiging daarmee."
Het koeriersbedrijf zelf heeft nog
geen commentaar gegeven op de
aangekondigde acties. Wel liet ma-
nager O'Reilly afgelopen vrijdag al
weten dat het bedrijf advocaten had
ingeschakeld die moeten bekijken
hoe een blokkade verhinderd kan
worden.

Vliegveld-directeur Messelink en
Beeks burgemeester Van Goethem
hebben zich wel al fel tegen nacht-
vluchtblokkades uitgesproken. Ze
bestempelden een dergelijke vorm
van actievoeren respectievelijk als
'terrorisme' en 'buitenparlementair
handelen.

De vereniging beschouwt het fysiek
verhinderen van nachtvluchtenjuist als een legale daad. Immers, zostelt ze, hoewel de nachtvluchtendoor de hoogste rechter onrechtma-tig zijn verklaard, gaan ze maardoor en doet de overheid niets omze te stoppen.

De blokkades werden vorige weekaangekondigd, nadat het Rijk hadgeweigerd te voldoen aan haar eisbinnen vier weken te starten meteen geluidzonering voor de Noord-zuidbaan. Het Haags gerechtshof
had hier in een recent arrest krach-tig op aangedrongen. Het hoofd vande juridische afdeling van de Rijk-
sluchtvaartdienst liet vorige weekweten dat het verzoek van de ver-
eniging niet op voorhand was afge-wezen, maar dat het nog door zijn
mensen bestudeerd werd

Man aangehouden
op verdenking

van bedrog
BEEK - De rijkspolitie vanBeek heeft een inwoner aange-
houden die verdacht wordt van
bedrog. De 47-jarige man, die
geen vaste woonplaats heeft, gaf
zich uit als medewerker van een
bekend bedrijf uitRoermond en
wist zodoende geld los te peute-
ren.
De politie kon gisteren niet zeg-
gen om hoeveel geld het gaat. Bij
haar waren al een vijftal aangif-
ten binnengekomen. Samen met
de rijkspolitie van Meerssen,waar eveneens meldingen bin-
nen kwamen, wordt een nader
onderzoek ingesteld.

Roermond eist studie
naar gevolgen

bruinkoolwinning
Van onze verslaggever

ROERMOND - De gemeenteraad
van Roermond eist een apart onder-
zoek naar de diepere waterhouden-de grondlagen om inzicht te krijgen
in de gevolgen van de bruinkool-
winning voor de natuurgebieden
;Jjwalm-Nette, De Peel en Meinweg.
pat onderzoek moet zich ook rich-
ten op de gevolgen voor het grond-
waterpeil en het oppervlaktewater,zo vindt de raad die daarover bij dea.lgemene beschouwingen een mo-
"e heeft aangenomen.

fracties CDA, Demokraten Roer-
bond en VVD, die de motie indien-
den, verwijzen naar een onderzoekvan de T.H. Aken waarin staat date.r door de bruinkoolwinning nade-
nge effecten voor het grondwater-
Peil in Limburg ontstaan.

Aan Duitse zijde moet zorgvuldiger
Worden omgegaan met opgepompt
Water, zodat het niet wordt afge-
voerd via het oppervlaktewater,
"naar aan de normen voor drinkwa-
ter voldoet, zo staat in de motie.

Roermond zal het gewenste onder-
onder de aandacht brengenvan de regering, de voorzitters van

perste en Tweede Kamer, het Euro-Pees parlement, Provinciale Staten,ac grensregio Rijn-Maas-Noord en
Partnerstad Mönchengladbach. Op
aandrang van de PvdA-fractie zul-

ook andere Duitse overheden
'worden aangeschreven om te wa-
*en voor de nadelige effecten van**e bruinkoolwinning in het grens-gebied.

*n Nordrhein-Westfalen zijn drie
grote bruinkoolwinningen (Gar-
zweiler I, Hambach en Inden). Plan-nen voor een nieuwe groeve Gar-

zweiier II (op een terrein van 66vierkante kilometer) zijn in een ver-gevorderd stadium.

Roermondenaar op zoek naar gastgezinnen

Nieuwe stichting voor
opvang van 'pechvogels'

Van onze correspondente

ROERMOND - Mensen dieproblemen hebben met hetkopen van een postzegel, men-
sen die 'verpieteren' achter
het raampje van hun kamer,
die altijd de bus missen oi
mensen die het ongeluk lijken
aan te trekken. Kortom, pech-
vogels die de ene teleurstel-
ling na de andere te verwer-
ken krijgen en de moed ten
slotte maar helemaal opgeven.
Voor deze mensen zoekt Ben
van Ulft, praktijkleider en
hoofd van de Roermondse
Stichting Begeleiding Jonge-
ren, kostgezinnen.

Bij de stichting kloppen volgens
Ben van Ulft regelmatig mensen
aan die last van faalangst hebben
doordat vrijwel alle activiteiten die
ze in hun leven hebben onderno-
men tot mislukken waren gedoemd.

„Deze mensen hebben heel weinig
succes gekend. Doordat ze steeds
maar weer teleurstellingen moesten
verwerken, durven ze bijna niets
meer. Ze belanden dan in opvang-
centra of op een kamertje en heb-
ben vaak schulden en gebrek aan
sociale contacten."

Zelfvertrouwen
Om deze mensen hun zelfvertrou-
wen terug te geven, zodat ze weer
een normaal leven kunnen leiden,
heeft Ben van Ulft kort geleden het
initiatief genomen voor het oprich-
ten van een nieuwe stichting of ver-
eniging. Echtparen of families, die
de mensen met faalangst in hun ge-
zin willen opnemen, kunnen straks
lid worden van deze club, die offi-
cieel nog niet bestaat.

Waarschuwen
De kostgezinnen kunnen hun ang-
stige mede-bewoner dan waarschu-
wen en behoeden voor kleine te-

leurstellingen en helpen met het
ondernemen van activiteiten, die
problemen opleveren. „We realise-
ren ons dat het een hele lange weg
is om mensen nieuw zelfvertrou-
wen te schenken en het is dan ook
de bedoeling dat de kostgezinnen
langdurig bereid zijn zich beschik-
baar te stellen voor de opvang van
deze mensen.

Over de kostgezinnen die zich voor
deze klus aanmelden, worden in-
lichtingen ingewonnen bij politie
en huisarts om ervoor te zorgen dat
de mensen goed terecht komen. Na-.
tuurlijk bestaat het gevaar dat be-
paalde gezinnen deze mensen met
faalangst als goedkope huishoud-
hulp gaan gebruiken, maar dat pro-
beren we zo veel mogelijk te voor-
komen," aldus Van Ulft.

Langzaam
Ofschoon zich inmiddels al enkele
belangstellende gezinnen bij Ben
van Ulft hebben aangemeld, ver-
wacht de initiatiefnemer geen mas-

sale reacties. „We willen heel klein
beginnen en langzaam groeien. Er
zijn in deze regio ongeveer vijftien
mensen per jaar die opvang nodig
hebben." Het idee voor het opvan-
gen van mensen met faalangst komt
uit een plaatsje in Oost-Brabant.
Enige tijd geleden is daar een soort-
gelijk project voor de 'pechvogels'
opgezet en de eerste resultaten zijn
positief.

„We denken dat dit soort opvang
zinnig is voor een bepaalde groep
mensen. En al zijn 't maar een paar
mensen die we hiermee kunnen hel-
pen. Dan is dat toch de moeite
waard." Ben van Ulft hoopt het pro-
ject in december van dit jaar op te
starten en in de zomer van het vol-
gend jaar de eerste mensen in kost-
gezinnen te kunnen onderbrengen.

" Ben van Ulft zoekt kostge-
zinnen voor mensen met faal-
angst. Foto: JEROENKUIT

Limburg

Primeur trekt ruim 15.000 werkzoekenden

Run op Euregionale
banenmarkt in Mecc

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Meer dan vijf-
tienduizend werkzoekenden,
onder wie opvallend veel Duit-
sers en Belgen, zijn afgekomen
op de drie dagen durende Eure-
gionale banenmarkt annex be-
roepenmanifestatie in het Maas-
trichtse congrescentrum Mecc.
„Een gigantisch aantal, dat zelfs
onze stoutste dromen verre over-
treft. Nee, dat het zó storm zou
lopen, hadden we absoluut niet
verwacht. Of er dus een vervolg
komt? Sterker nog, we zijn nu al
begonnen met de voorbereidin-
gen voor volgend jaar," blikte
Mecc-projectmanager Rob Wolfs

zaterdagavond, bij de afsluiting
van het evenement, opgetogen
terug op de grensoverschrijden-
de noviteit die luisterde naar de
naam Mecc-Job.
Behalve overvloedige en gratis
informatie over de arbeidsmarkt
en -perspectieven in de Euregio

hadden de ruim vijftig deelne-
mende bedrijven en instellingen
ook nog eens zon achthonderd
banen per direct te vergeven.
Hoeveel er daarvan tijdens de
manifestatie daadwerkelijk zijn
opgevuld, kon Wolfs zaterdag
nog niet aangeven.

„Maandag (vandaag, red.) begin-
nen we met het uitwerken van
de gegevens uit de enquête die
we tijdens de beurs onder bezoe-
kers en exposanten hebben ge-
houden. In de loop van de week
zijn we daarmee klaar, denk ik
zo. Op basis daarvan kunnen we
met concrete cijfers over de re-
sultaten komen."

De overweldigende belangstel-
ling voor Mecc-Job toont vol-
gens Wolfs het bestaansrecht
van een dergelijke Euregionale
banenmarkt ondubbelzinnig
aan. „Volgend jaarkomt er weer
een. Zonder enige twijfel."

Indrukwekkend aanbod
op mini-spoorbeurs

Van onze verslaggever

SITTARD - Marklin, Trix en
Fleischmann. Kuierend langs de
uitstalling op de tafels vallen de
vertrouwde merken van vroeger
nog steeds op. De speurende
blikken van vaders en hun zoon-
tjes zijn typerend voor de mo-
delspoor-beurs, afgelopen zater-
dag in de Sittardse schouwburg.
Zoekend tussen de talloze wa-
gons, rails, huisjes en de aller-
kleinste onderdeeltjes van mi-
niatuur-treintjes.

Enig speurvermogen is ook on-
misbaar, want het aanbod is
overweldigend. De kans om ter
plaatse een prijsvergelijking te
maken ook. Wat dat betreft klopt
de aankondiging van de organi-

satie: er is veel te zien op de
achtste regionale spoorbeurs.
Tientallen standhouders zijn
naar Sittard gekomen om zaken
te doen. Officieel is het een ruil-
beurs, maar ze wekt eerder de
indruk in eerste instantie een
verkoopbeurs van vooral tweede
hands-, maar ook nieuw spoor-
materiaal te zijn.
De prijzen liegen er niet om. De
kosten van vooral locomotieven
lopen al snel op van honderd tot
vijfhonderd gulden. Complete
pakketten van treinstellen en
spoorrails worden in de verpak-
king aangeboden. Maar ook voor
het allerkleinte treinonderdeel-
tje, keurig in vakjes gesorteerd,
kan de pure hobbyist terecht.

Een vader met in zijn beide han-

den alvolle plastic tassen, onder-
handelt bij een van de standhou-
ders over de prijs van enkele
wagons. Even later gaat een
briefje van honderd gulden grif
over de 'toonbank.

Een kwartier voor sluiting begin-
nen de deelnemers her en der al
met het opruimen van hun een-
dags winkeltje. De vele overge-
bleven miniatuurmaterialen
worden zorgvuldig ingepakt,
met zacht verpakkingsmateriaal.

Dat de regionale beurs, die zeven
jaar geleden werd opgericht, ver-
plaatst is van Heerlen naar Sit-
tard heeft aan de belangstelling
ogenschijnlijk geen afbreuk ge-
daan. Er zijn weer goede zaken
gedaan op de modelspoor-beurs,
zo vlak voor de feestdagen.

# Hobbyisten en fanatici vonden zaterdag in groten getale de weg naar de regionale
modelspoorbeurs, die voor het eerst in haar zevenjarige historie in Sittard werd gehouden.

Foto: PETER ROOZEN

Stilzwijgen
Van zijn kant gafVan Zeil, die naar
eigen zeggen nog geen kennis heeft
genomen van de jongste aantijgin-
gen aan zijn adres, gisteravond na-
drukkelijk te kennen inhoudelijk
op geen enkele wijze op de kwestie
te willen reageren. Zijn stilzwijgen
in de affaire blijft volgens hem Van
kracht zolang de resultaten van het
aangekondigde onderzoek nog oiet
op tafel liggen. Niettemin liet' de
Heerlense burgemeester in tweede
instantie weten dat alle breed uitge-
meten verhalen en wilde geruchten
'kant noch wal raken.

Van Zeil daarover: „De rapporten
van de registeraccountants, de be-
trokken banken, de regeringswaar-
nemer, de Hoge Raad en zopas nog
twee ministers (Andriessen en
Hirsch-Ballin, red.). Over mijn be-
trokkenheid bij deze zaak laat geen
van allen ook maar iets aan duide-
lijkheid te wensen over. Nogmaals,
ik sta in geen enkele relatie tot al
die verhalen. Zeker, het departe-
ment zal alle informatie daarom-
trent aan het parlement verstrek-
ken. De volksvertegenwoordiging
zal de zaken vervolgens op een rijtje
zetten."

'Beschuldigingen Bosio-affaire raken kant noch wal'

Van Zeil gaat juridische
acties niet uit de weg

DOOR LAURENS SCHELLEN

HEERLEN - Burgemeester Piet
van Zeil van Heerlen sluit niet uit
dat hij juridische stappen gaat on-
dernemen tegen personen die hem
publiekelijk hebben beticht van
malversaties en onoirbare praktij-
ken in verband met de geruchtma-
kende Bosio-affaire. Voor het zover
is, wacht de gewezen CDA-staatsse-
cretaris naar eigen zeggen 'in het
volste vertrouwen' het door het par-
lement aangekondigde onderzoek
af. Over de opzet daarvan neemt de
Tweede Kamer op zeer korte ter-
mijn - waarschijnlijk morgen al -
een definitieve beslissing.
Het Bosio-mysterie kreeg het afge-
lopen weekend onverwacht een
nieuwe wending na een reeks getui-
genverklaringen van een aantal ex-
werknemers van Staircö Enginee-
ring in Papendrecht. Dat bedrijf
moest, met forse financiële steun

van Van Zeil in zijn toenmalige rol
als bewindsman van Economische
Zaken, de activiteiten van de om-
streden Franse zakenman Michel
Bosio voortzetten.

In de gisterenverschenen editievan
De Krant op Zondag zeggen voor-
malige personeelsleden van Stairco
ervan overtuigd te zijn dat de on-
derneming jarenlang als dekmantel
heeft gefungeerd voor duistere
transacties en andere illegale activi-
teiten. Daarbij zou ook de Ameri-
kaanse ambassade in ons land nauw
betrokken zijn geweest. In datzelf-
de verband duikt opnieuw de naam
van ex-staatssecretaris Van Zeil op. Dekmantel

„En wat die vermeende dekmantel
betreft? Daar is me volstrekt niets
van bekend. En zelfs als ik er ooit
luchtvan zou hebben gekregen, dan
had ik toch zeker de heilige plicht
om zulks direct te melden. Nee,
over dat onderzoek maak ik me ab-
soluut geen zorgen. En ik ga er
voorshands van uit dat de media
dan zo sportief en eerlijk zullen zijn
om ook van de wérkelijkheid uitge-
breid en volledig bericht te doen.

Gebeurt dat niet, dan is er inder-
daad nog altijd de weg van juridi-
sche acties," aldus de Heerlense
burgemeester gisteravond.

Misleidend
Eurocruises kwam ook eind julivan
dit jaar al in opspraak. Toen was er
sprake van misleidende adverten-
ties. De luxe-cruise-organisatie ad-
verteerde aangemeld te zijn bij de
Stichting Garantiefonds Reisgel-
den, maar bleek daar nog geen lid
van te zijn. Frenken ontkende toen
de mensen te misleiden.

maurice übags

'Op zee gebeuren
vreemdste dingen
met passagiers'
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Beweging wil openbaar debat over politiek

Groep-Schaefer wil
leven in democratie

AMSTERDAM - De initiatiefgroep rond voormalig
PvdA-staatssecretaris Jan Schaefer gaat door met
het mobiliseren van een nieuwe sociale beweging
door de politieke partijen heen. De progressieve be-
weging moet vaart brengen in de discussie over en
de oplossing voor vraagstukken waarmee de samen-
leving worstelt. De kiezers hebben immers geen
vertrouwen meer in de parlementaire democratie.
;Zij moeten weer meer reële invloed krijgen op het
beleid, zodat de kloof tussen burger en bestuur
wordt gedicht, stelt de groep.
De groep van 42 geestverwanten
;van Schaefer heeft dit gisteren be-
sloten tijdens een eerste gedachten-

;wisseling in Amsterdam. „Hoe
"verbeter je de parlementaire demo-. cratie, hoe komen de mensen door
de huidige stroperigheid heen?" Zo
luidt volgens deAmsterdamse oud-;CPN-wethouder Tineke van den
Klinkenberg één van de thema's

' waarmee de groep aan de slag gaat.

In januari komt de beweging met
een discussiestuk voor een 'ronde-
tafelconferentie' voor wie maar mee
wil doen, met een aantal discussiet-
hema's als sociale zekerheid, werk-
gelegenheid, openbare orde, veilig-
heid alsmede milieu. Of en hoe het
daarna verder gaat, bleef gisteren
"onduidelijk.

Kennismaking
iVolgens Schaefer en de zijnen is de
eerste besloten bijeenkomst van
gisteren vooral benut voor een on-
derlinge kennismaking, alsmede
om ideeën te ventileren wat er hoe
zou kunnen veranderen in de verko-
.kerde bestaande politieke partijen
en de instanties die zich hebben
vervreemd van het bestuur. Vijfen-
zestig procent van de burgers zou
volgens hen geen vertrouwen meer
hebben in de democratie. Schaefer -thans voorzitter van de door het ka-
binet ingestelde projectgroep socia-
le vernieuwing - wil voor een open-
baar debat medewerking van de
omroepen (welke dan ook) met
deelneming van de kiezers.

De progressieve beweging die
Schaefer en zijn medeverontrusten
voor ogen hebben, zal niet uitmon-
den in een nieuwe progressieve po-
litieke partij. Schaefer heeft in okto-
ber bij de lancering van zijn plan-
nen al laten weten een fusie van
PvdA, D66 en Groen Links af te wij-
zen, want 'driekeer oud is ook oud.

De deelnemers aan de discussie gis-
teren waren mensen vanuit ver-
schillende politieke partijen en ook
vele politieke daklozen. Onder hen
de Amsterdamse schouwburgdirec-
teur Cox Habbema, de voormalig
ARP-minister van Sociale Zaken in
het kabinet-Den Uyl en huidig di-
recteur van de Amsterdamse stads-
reiniging, alsmede PvdA-lid Jaap
Boersma, het gewezen VVD-
Kamerlid Huub Jacobse, voormalig
vakbondsleider en nu Kamerlid
voor Groen Links Paul Rosenmöl-
ler, D66-wethouder te Amsterdam
Riek ten Have, gewezen CPN-
bestuurslid Ton van Hoek, alsmede
Dig Istha, in het dagelijks leven
woordvoerder van het ministerie
van Buitenlandse Zaken. Ook Vero-
nica-disque-jockey Erik de Zwart
behoorde tot de deelnemers.

Level 42 risicoloos naar de volle winst
KERKRADE - Een band die pas
een nieuwe cd heeft uitgebracht
maar voor een optreden voorname-
lijk put uit oude successen, man-
keert het aan zelfvertrouwen. Als
dan bovendien de entree op Holly-
wood-achtige wijze met licht en ge-
luid kopje onder gaat door bombast
en clichés, komt het niet gauw weer
goed.

Level 42 had zich anders best het
een en ander kunnen permitteren,
gisteravond in de Rodahal in Kerk-
rade. De 2.500 kaarten die aanvan-
kelijk voor het concert voorhanden
waren, vlogen de deur uit. De fans- met een opvallend hoog derti-
gers-gehalte - waren gekomen om
zich te amuseren en dat zouden ze
doen ook.
Door een andere podiumopstelling
was de zaalcapaciteit op het laatste
moment nog uitgebreid, waardoor
nog driehonderd mensen méér zich
lieten inpakken door de gelikte
sound die de groep zich de laatste

jaren heeft aangemeten.

De strakke jazz-rock dieLevel 42 in
de beginjaren groot maakte, blijkt
ondertussen steeds meer op de ach-
tergrond geraakt.
Juist die nummers kwamen nog al-
"tijd goed uit de verf, zoals Hot Wa-
ter, van het uit uit 1983 stammende
album Standing In The Light. De
strakke baslijnen van Mark King,
de meer in dienst van het ritme dan
de melodie staande toetsen van Mi-
ke Lindup en blazers Gray Barnacle
(sax) en John Thirkell (trompet)
voor het plaatsen van de accenten,
toonden aan dat de band aan tech-
nisch vermogen nog niets heeft in-
geleverd.

Des te vreemder was het daarom
dat de hitsingle Guaranteed van de
eerder dit jaar uitgekomen cd zo
hard en ongenuanceerd werd ge-
speeld dat ten opzichte van de cd-
uitvoering alleen de frase 'guaran-
teed' als herkenbaar element over-

bleef, zonder dat daar enige winst
aan kwaliteit tegenover stond.

Vervolgens konden de meegebrach-
te aanstekers eindelijk uit de zak-
ken om mee te deinen op She Can't
Help Herself, ■ met een
tranentrekker-gehalte een schlager-
festival waardig. Keurig op bevel
.meeklappen wanneer drummer Ga-
ry Husband de sticks boven het
hoofd heft, 'ik, ik, ik' roepen als
King vraagt of er iemand jarig is -geen effect zo goedkoop ofLevel 42
maakte er gebruik van.

Nog een geluk dat de geavanceerde
lichtshow ervoor zorgde dat de aan-
blik van het geheel de nodige ver-
rassingen opleverde. Van een stage-
act moet de Britse formatie het nog
altijd niet hebben. Slechts bij hoge
uitzondering verlieten leadzanger
King en gitarist Allen Holdsworth
het cirkeltje dat om hun microfoon-
standaard leek te zijn getrokken.

Muzikaal mocht het weinig verras-
send zijn, het enthousiasme was er
niet minder door. Om een toegift
vragen door massaal het olé, olé aan
te heffen, zegt meer over het pu-
bliek dan over het optreden. Zeker
als het vervolg een oorverdovend
fluitconcert is.
King nam het echter sportief op,
demonstreerde op de valreep met
een improvisatie op het voetballied
toch nog even zijn virtuositeit, maar
voegde het publiek vervolgens wel
een cynisch Your song! toe.

Geen mens die zich daar nog druk
om maakte. Met een fraaie Al Jar-
reau-achtige versie van de tien jaar
oude hit Love Games - destijds de
Nederlandse doorbraak van de
band - haalde Level42 zonder enig
risico te nemen de volle winst bin-
nen.
Roda JC mocht willen dat het zon
publiek had.

rik van druten

" Mark King, aanvoerder van de Britse band Level 42, speelde gisteravond duidelijk op safein een volle Kerkraadse Rodahal. Foto: christa halbesma

Doden bij instorten
Belgisch parochiehuis

BRUSSEL - Het instorten van
het parochiehuis in de Belgische
gemeente Lint heeft gistermid-
dag aan drie mensen het leven
gekost. Ze werden bedolven on-
der puin. Enkele tientallen men-
sen liepen verwondingen op.
Van zes Van hen is de toestand
ernstig. De gewonden zijn over-
gebracht naar ziekenhuizen in de
omgeving.
Lint ligt in de Belgische provin-
cie Antwerpen, niet ver van Lier.
Gistermiddag omstreeks drie
uur stortte het gebouw plotse-
ling in. Op dat moment waren er
140 mensen in het gebouw, ver-
deeld over twee zalen. In een
zaal waren zon tachtig mensen
verzameld voor een kaartmid-
dag. In de tweede zaal namen
zestig mensen deel aan een ver-

gadering van een spaarkas. Alle
mensen uit die tweede zaal kon-
den ongedeerd ontkomen.
De Lintse burgemeester, Xavier
Van Rooy, en schepen (wethou-
der) Paul Janssens waren op het
moment dat het gebouw het be-
gaf in het parochiehuis aanwe-
zig. Zij waarschuwden onmid-
dellijk de hulpdiensten. Er werd
een crisiscentrum ingericht en
de hulpverlening kwam snel op
gang.

Volgens de burgemeester is de
oorzaak van de instorting nog|
een volstrekt raadsel. De brand-
weer heeft met speurhonden ge-
zocht naar overlevenden. De
burgemeester verklaarde later
op de middag dat er zich hoogst-
waarschijnlijk geen gewonden
meer onder het puin bevonden.]
Wel werden toen nog twee men-j
sen vermist, maar men nam aan
dat die in paniek gevlucht zijn.

Extra geld voor
Kankercentrum

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG/MAASTRICHT -
De negen Integrale Kanker-
centra in ons land, waaronder
die in Maastricht, krijgen de
komende vijf jaar in totaal
twee en een half miljoen gul-
den om de psychosociale zorg
voor kankerpatiënten te ver-
beteren. Vijf jaar lang zal het
ministerie van WVC drie ton
en de Nederlandse Kankerbe-
strijding KWF twee ton voor
dit doel beschikbaar stellen.

De integrale kankercentra zijn re-
gionale samenwerkingsverbanden
van ziekenhuizen en andere instel-
lingen voor gebundelde patiënten-
zorg.

De kankercentra hebben op ver-
zoek van WVC een vijfjarenplan
opgesteld, waarbij financiële steun

is gevraagd voor 16 projecten. D»
van zijn er voor het eerste jaar
gehonoreerd.
Vereist is dat de projecten praktis
en kortdurend zijn, geen wetf
schappelijk onderzoek betreffen
geen extra personele kosten Ö
zich brengen.

Gespreksgroep
Een van de gehonoreerde project1
wordt uitgevoerd door het Integrë
Kankercentrum Limburg (IKÏ
Het IKL krijgt een relatief gerï
bedrag, 15.000 gulden.
Volgens directeur Vissers van B
IKL kan het centrum daarmee i
de voeten. Er zijn in Limburg i
spreksgroepen voor patiënten 'familieleden.
Het extra geld zal worden gebrui
voor de evaluatie van deze I
spreksgroepen.

Voor volgend jaarheeft het IKL e*
groter project in voorbereide
Dan wil het centrum een invental
satie maken van alle begeleiding
initiatieven in Limburg.

Compromis Kamer
over onderzoek

Bosio-affaire

DEN HAAG - De
fracties in de Twee-
de Kamer zijn het
eens geworden over
een gezamenlijk
voorstel voor nader
onderzoek in de Bo-
sio-affaire. Het on-
derzoek zal in ieder
geval onder verant-
woordelijkheid van
de Kamer worden
voorbereid en plaats-
vinden. Daarmee
krijgt het Groen-
Links-Kamerlid
Lankhorst zijn zin.

Een Kamermeerder-
heid, bestaande uit
Groen Links, PvdA,
VVD, SGP en GPV
meent dat de Kamer
zelf een onderzoek
moet gaan doen naar

de subsidiëring door
Economische Zaken
van Bosio's bedrijf
en de eventuele rela-
tie met de vondst
van een container
drugs op Bosio's
naam. CDA en D66
twijfelen op dit punt
nog.

Vast staat ook dat de
Kamer Justitie zal
vragen een strafrech-
telijk onderzoek in
te stellen naar de
gang van zaken rond

de drugs-container.
Dat onderzoek zou
door de rijksrecherc-
he moeten gebeuren.
Morgen beslist de
Kamer definitief.
Het is nog mogelijk
dat dan ook CDA en
D66 zich aansluiten
bij de overige frac-
ties en de hele Ka-
mer de besluiten zal
dragen. CDA en D66
bepalen hun hou-
ding dinsdagoch-
tend tijdens fractie-
beraad definitief.

D66 Tweede Kamerlid Kohnstamm:

'Euthanasie blijft strafbaar'
DEN HAAG - D66 twijfelt er
niet aan dat de uitkomst van
het overleg tussen minister
Hirsch Ballin (Justitie) en Si-
mons (Volksgezondheid) vol-
gende week zal zijn dat artsen
die meewerken aan euthana-
sie strafbaar blijven. Mogelijk
wordt alleen de strafmaat in
het Wetboek van Strafrecht
verlaagd. Maar euthanasie
blijft in het wetboek van
strafrecht.

De euthanasie-specialist voor
D66 in de Tweede Kamer, J.
Kohnstamm, heeft dit zater-
dag voor de Tros-radto laten
weten. Zoals eerder gemeld
heeft het kabinet vrijdag de
beide bewindslieden gemach-
tigd de besluitvorming rond

de euthanasie volgende week
af te ronden, maar 'als de
norm in het wetboek van
strafrecht wordt geregeld of
herbevestigd, betekent dit dat
euthanasie verboden blijft',
aldus Kohnstamm. Zijn frac-
tie is daar fel op tegen is.

Kohnstamm noemt het laak-
baar dat het kabinet afgelo-
pen weken achter de scher-
men in continu overleg met
de coalitiepartners de
euthanasiekwestie voorge-
kookt en 'in de week hebben
gelegd. Daarmee verliest een
politiek debat over deze
kwestie volgens hem elke
waarde. De democraat vindt
dat in deze gewetenskwestie
ook de oppositiepartijen had-

den moeten worden betrok'
ken. Hij*spreekt over een 'raf8
gang van zaken.

Volgens Kohnstamm moet of
euthanasiekwestie in de &
mer als vrije kwestie worde'
behandeld, en niet na 'handjf
klap via achterkamertjespoll'
tiek door de coalitiepartner*

Er moet niet over worden b^
slist door gewetenloze mef'
sen'.

D66 staat achter het plan vod
stelselherziening van staat*'
secretaris Simons, maar vind'
dat de invoeringsdatum van 'januari 1992 veel te vroeg '5'
zo liet Kohnstamm wetef'
Voor een fatsoenlijke invofij
ring moet volgens hem ve&
meer tijd worden uitgetroK'
ken, zodat artsen, ziekenfond'
sen, verzekeringsmaatschap"
pijen en patiënten zich er of
kunnen voorbereiden.

Russische president
wil nieuwe grondwet

MOSKOU - De president van
de Russische federatie, Boris
Jeltsin, heeft zaterdag in een
toespraak tot het parlement
van Rusland een pleidooi ge-
houden voor een nieuwe
grondwet die een 'basis moet
zijn voor hervormingen' en
'een garantie tegen het totali-
tarisme.

Hij stelde voor dat de Rus-
land een 'presidentiële repu-
bliek' wordt. De nieuwe con-
stitutie zou er voor moeten
zorgen datRusland vrij wordt
van ideologie en dat het indi-
vidu voor het eerst keer in 70
jaarvoorrang krijgt- „Het ont-
werp bevat wettelijke garan-
ties tegen totalitarisme, de
overheersing door ideologie
en geweld als staatsideolo-
gie," zo zei Jeltsin tot het
Congres van Volksafgevaar-
digden. Aanvaarding van een
nieuwe grondwet zal Rusland
in staat stellen de wereldge-
meenschap binnen te treden
als gelijke, zo zei de presi-
dent.

Jeltsin vindt dat een nieuwe
grondwet het zwaartepunt
moet zijn van zijn pogingen er
voor te zorgen dat de commu-
nistische waarden, die in dis-
krediet raakten na het mis-
lukken van de coup in augus-
tus, ooit weer de Sovjetmaat-
schappij zullen bepalen.
Een nieuwe ontwerp-grond-
wet kan aan het volk worden
voorgelegd in een referen-
dum, zo verklaarde hij. Voor
het eerst zal het individu niet
onderworpen zijn aan de
staat, aldus Jeltsin. „De com-
munistische partij, noch de
natie, noch' enige andere par-
tij, maar het individu zelf
vormt het hoogste goed."
Aan het einde van hun week
van beraadslagingen, hoor-
den de bijna duizend afge-
vaardigden Jeltsins plannen
aan voor een nieuwe constitu-
tie. Zij droegen een commis-
sie op een definitieve versie
op te stellen die aan de vol-
gende bijeenkomst van het
Congres kan worden voorge-
legd.

Kosto komt
met wet tegen
schijnhuwelijk

DEN HAAG - Een huwelijk
tussen een Nederlander eil
een vreemdeling mag in d«
toekomst alleen voltrokken
worden, als de vreemdeling
kan aantonen dat hij of zij
zich bij de > vreemdelingen-
dienst heeft gemeld. Hij moe*
de ambtenaar van de burger-
lijke stand een verklaring
overleggen, waaruit blijkt dat'
hij hier legaal is, een verzoeK
heeft ingediend hier te mogeii
blijven ofvan plan is het land
weer te verlaten.

Dat heeft staatssecretaris
KostO van Justitie gister-
avond aangekondigd in
KRO's Brandpunt.
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/ Oproep
Algemene
Vergadering van de
Rabobank te

Hierdoor roept de CoöperatieveRabo- t-'.
bank Übachsberg B.A. haar leden op tot *%{&
het bijwonen van de algemene teden-
vergadering die gehouden wordt op
dinsdag 19 november 1991 om 20.30
uur inzaai Maas-Caselli, Kerkstraat 88
te Übachsberq.. De Rabobank is een
VERKORTE AGENDA: coöperatieve bank.
-Opening Dus een bank met
- Notulen vorige vergadering leden. Leden, die
- Voorstel tot fusie met de Coöperatieve door het deelnemen

Rabobank B.A. gevestigd te Voerendaal en...■ aandeleden-
de Coöperatieve Rabobank B.A. gevestigd vergadering en het
te Klimmen (gem. Voerendaal)

kiezen van een
en in verband daarmede:■ bestuur invloed
a. ontbindingvan de vereniging; kunnen uitoefenen

b. overdracht van alle activa en passiva; op het beleid van
c. afwikkeling. hun plaatselijke

- Rondvraag en sluiting bank. Zo is

„ gegarandeerd dat
De volledige agenda en de notulen van de bij elk advies dat de
vorige vergadering liggenvanaf heden op Rabobank geeft, het
het hoofdkantoorvan de bank voor leden ter belang van de,eden
inzage. en cliënten zwaar

weegt.
Het bestuur; P. Beckers, voorzitter
~ ~H. Hamers, secretaris 04308
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Eén directeur voor vier verschillende stichtingen

Plan voor fusie van
welzijnsinstellingen
Van onze verslaggever

HEERLEN - In het Heerlense
Welzijnswereldje zijn veran-
deringen op komst. Er ligt een
plan om vier welzijnsinstellin-gen te laten fuseren. Het be-
treft het Centrum voor Maat-
schappelijk Werk, Zymose, deFederatie Welzijn Ouderen en
de Stichting Beheer Welzijns-
werk, een administratieve
stichting. De vier instellingen
zouden in 1993 moeten fuse-
ren. Aanleiding voor het fusie-
Plan is het voornemen van
minister Hedy d'Ancona om

PNL-plaatsen in het Welzijns-
werk te schrappen.

Nu nog functioneren er vier ver-
schillende Heerlense welzijnsinstel-
lingen, die allemaal een eigen direc-
teur hebben. Het zou natuurlijk veel
goedkoper zijn de vier instellingen
samen te voegen tot een overkoepe-
lend orgaan met eén directeur en
één administratief apparaat. De af-
zonderlijke taken van de instellin-
genzouden onder verantwoordelijk-
heid van vier hoofden van dienst,
uitgevoerd kunnen worden.

De directeurskwestie is momenteel
actueel omdat directeur Jan Tuin-

stra van Zymose afgelopen vrijdag
afscheid heeft genomen. Hij heeft
een functie aanvaard bij de gemeen-
te Maastricht. De directeur van de
Stichting Beheer Welzijnswerk is
kort geleden vertrokken en de di-
recteur van de Federatie Welzijns-
werk Ouderen, de heer Gijsen gaat
binnenkort met de vut.

Verder moet Heerlen zeer fors be-
zuinigen (omstreeks vier miljoen)
als WVC-minister d'Ancona de
PNL-arbeidsplaatsen in het Wel-
zijnswerk schrapt. De provincie en
een aantal gemeenten in Limburg
kost dat maar liefst 34 miljoen gul-
den. In totaal staan ongeveer 200
arbeidsplaatsen in deze provincie
op tocht.

In Heerlen zullen ook een groot
aantal arbeidsplaatsen in het wel-
zijnswerk moeten vervallen als de
minister voet bij stuk houdt en de
bezuinigingen per 1 januari 1993
laat ingaan. De provincie zal medio
deze maand proberen d'Ancona op
andere gedachten te brengen.

Het fusieplan heeft met name bij de
ouderen-organisaties in Heerlen
voor onrust gezorgd. De bejaarden
van Hoensbroek bijvoorbeeld vre-
zen dat zij hun ontmoetingscen-
trum De Koffiepot moeten afstaan
voor activiteiten van Zymose als de
fusie van de vier instellingen een
feit is. Ze houden op 15 november
een protesttocht naar het Heerlense
gemeentehuis.
„Die tocht kunnen ze zich rustig
sparen, want het is niet de bedoe-
ling dat Zymose het werkgebied
van de Federatie Ouderenwelzijn
overneemt. Er blijven, ook al zou er
één stichting komen, altijd vier ver-
schillende werkgebieden en iedere
werksoort moet zijn eigenheid be-
houden. Verder is het nog maar een
plan", aldus Peter van Zundert van
Zymose.

De Hoensbroekse bejaarden zijn
echter vast besloten te protesteren.
Ze vinden dat Hoensbroek groot
onrecht wordt aangedaan door
Heerlen en willen daar hun hart
over luchten. En dat doen ze op 15
november.

Automobilist
schept fietser

SCHIMMERT - Een 19-jarige
jongeman uit Schimmert is
vrijdagavond zwaar gewond
geraakt. Hij werd met zijn fiets
geschept door een auto op de
kruising van de Oensel met De
Kling.

De bestuurder van de personenwa-
gen, een 47-jarige man uit Vaals,
verleende geen voorrang aan de
fietser. De politie Beek/Nuth vraagt
getuigen van de aanrijding contact
op te nemen ©046-371555.

Oplichter
gepakt

BEEK - De Rijkspolitie
Beek/Nuth heeft een 47-jarige
"nan zonder vaste woon- of
verblijfplaats aangehouden.
Hij wordt ervan verdacht di-
verse personen te nebben be-
drogen.

man gafzich uit als medewerker
van een gerenomeerde Roermondse
firma. Op die manier wist hij veel
mensen geld afhandig te maken. Di-verse mensen hebben aangifte ge-
daan bij de Rijkspolitie. De groep
Beek/Nuth stelt een samen met de
Rijkspolitie Meerssen een onder-
zoek in.

Brand in
hooimijt

KERKRADE - Ruim 18.000kilo stro is zaterdagavond in
vlammen op gegaan in een
Weiland aan deVauputsweg in
Kerkrade. De brand brak uit
tegen half elf.

"e brandweer kon niet voorkomen
dat het grootste gedeelte van het
stro verloren ging. De eigenaar
schat de schade op enkele tiendui-
zenden guldens.

Meewarigheid over
accordeon onterecht

BRUNSSUM - Het accor-deon-weekeinde dat zater-
dag en zondag plaatsvond
in de muziekschool en dr
Brikke Oave in Brunssum
bestond uit twee moten. De
muziekuitvoeringen en de
(technische) uitleg over hetinstrument, dat door velen
nog steeds een beetje mee-warig bekeken wordt.

Want wie speelt er in déze snelletijd nog op een accordeon' Enwaarom? Die vragen trachtten lera-ren van de muziekscholen Bruns-sum en Maastricht te beantwoor-den.

Aan de muziekschool van Bruns-sum zijn volgens directeur Jan En-gelen twintig leerlingen die hopenop virtuositeit. Om daarvan alvasteen voorproefje te geven had demuziekschooldirecteur zaterdag-avond enkele accordeonorkestenuitgenodigd om in dr Brikke Oavete concerteren. „Ik mag wel zeggendit zijn de beste orkesten van Lim-burg", opende hij de avond vooreen redelijk gevulde zaal. Dit warenhoofdzakelijk familieleden van deuitvoerden, aangevuld met leerlin-gen en hun ouders. Aan bod kwa-men ondermeer de muziekvereni-gingen Accordia uit Eygelshoven
en het Accordeon Orkest Geleen

" Tijdens het accordeon-weekeinde konden de bezoekers al-
lerhande verschillende exemplaren van dit instrument be-
wonderen. Foto: CHRISTAHALBESMA

Openbaring
Eigenlijk een openbaring voor de-
genen die nooit verder gekomen
zijn dan het beluisteren van het in-
strument tussen de schuifdeuren
bij een huiskamerfeestje. Of in een
wat gedateerd café waar het duo
Piet en Mien een al even oude med-
ley uit de balg perste.

Een openbaring omdat zon orkest-
bezetting met accordeons, aange-
vuld met slagwerk gewoon aardige
en beluisterenswaardige muziek
maakt. Zeker als na een (klassieke)

uitvoering een afsluiting volgt met
bekende filmmelodieën van de mu-
zikanten uit Eyelshoven.

Parallel aan die concerten was er in
de muziekschool een tentoonstel-
ling ingericht met oude accordeons,
die door verzamelaar Piet Huis uit
Horst-Sevenum twee dagen ter be-
schikking waren gesteld. Tussen
die exemplaren lag een Schots me-
lodeon, gemaakt in 1918 te Glas-
gow. „Het uitzonderlijke aan dit.
instrument is dat de registerknop-
pen, die normaal aan de zijkant zit-
ten, bovenop gemonteerd zijn. De
speler bediende die met zijn kin",
aldus Engelen.

Nog meer uitleg gaven zondagmor-
gen Peter Janken en Jack Verberné
over de accordeon. Beter gezegd:
Janken hield een lezing over het
bandoneon en Verberné uit Hel-
mond nam de accordeon voor zijn
rekening.

Bandoneon
„Een bandoneon is in tegenstelling
tot een accordeon een geheel melo-
disch instrument. ledere knop
brengt maar één toon voort", liet
Janken zijn gehoor in de aula van
de muziekschool weten. De Duitser
Heinrich Band ontwikkelde het ap-
paraat oorspronkelijk voor kerkmu-
ziek. Duitse immigranten namen
het mee naar Argentinië waar het
grote bekendheid kreeg. „Vooral in
hoerenkasten te Buenos Aires.
Maar jullie kennen het schrijnende
geluid waarschijnlijk van de lamba-
da."

Verberné had een hele tafel vol met
instrumenten nodig, om stap voor
stap een technische uitleg te geven
over de accordeon. Hij haalde zelfs
één exemplaar helemaal uit elkaar
tot plezier van de muziekschoolleer-
lingen. Om aan het eind van het
verhaal subtiel te attenderen op een
eenvoudige accordeon waarvan hij
als handelaar een partijtje had inge-
kocht.

peter heusschen

oostelijke mijnstreek

Autokrakers
actief in

Mijnstreek

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Autodieven- en
krakers zijn dit weekeinde actief
geweest in de Oostelijke Mijn-
streek. De Heerlense politie be-
trapte vrijdag zes personen op
heterdaad tijdens extra controles
in verband met de vrije dag voor
onze oosterburen.

Drie mensen werden betrapt bij
het stelen van auto's, eenzelfde
aantal bij het openbreken van
personenwagens. In de loop van
zaterdag- en zondag werd nog

vijftienmaal aangifte gedaan
door gedupeerden. Het betrof
autoinbraken en diefstal van wa-
gens. Eén auto is teruggevonden
op de markt in Hoensbroek.

Een kraker, die zaterdagnacht
actief was op industrieterrein de
Beitel, werd door de eigenaar be-
trapt. De politie heeft de man
ingesloten.

Ook op diverse plaatsen in Sim-
pelveld werd achtmaal ingebro-
ken in personenauto's. De buit
betrof veelal autoradio's- en cas-
settespelers. In Kerkrade wer-
den een Volkswagen Golf en een
Duitse Mercedes ontvreemd.
Ook werden dit weekeinde zes
auto's opengebroken in die ge-
meente.

Boom gestolen
uit voortuin

KERKRADE - Onbekenden
hebben zondagnacht een laurier-
boom gestolen uit de voortuin
van een woning aan Op deKnip
in Kerkrade. De boom stond in
een sierpot.

De politie vermoedt dat de dief-
stal gepleegd is door meerdere
personen omdat de boom en de
sierpot vrij zwaar waren.

'Dire Straits lire net zo goed als op de plaat'

Fans trotseren
regen en wind

HEERLEN - Alleen de échte
fans hebben zich zaterdagmor-
gen in alle vroegte verzameld
voor het VVV-kantoor aan de
Honingmanstraat in Heerlen.
Om half zeven zijn de eerste lief-
hebbers present om kaartjes vei-
lig te stellen voor het vierde
extra concert van de Dire Straits
in Nederland, in juni 1992.

De jongeren kunnen de beste
plaats uitkiezen, pal voor de toe-
gangsdeuren. Koffie en een mat-
jevoor onder de bibs behoren tot
de 'kampeeruitrusting.

Een familie uit Nuth pakt het
handiger aan. Even na zeven uur
parkeert moeder Willems een
forse Mercedes op de stoep voor
de VVV. De Nuthse brengt aar-
dig wat leven in de brouwerij.
Eén autoportier gaat open, de ra-

dio aan. Ma klemt een tennisrac-
ket tussen de deur om die ook
open te houden, want er staat
een flinke wind. Met haar zoon
en twee dochters neemt ze plaats
op de trappen van het kantoor.
Intussen neemt het aantal men-
sen gestaag toe. Zeker vijftig
personen staan omstreeks acht
uur dicht opeengepakt tegen de
etalageruiten van de VVV. Niet
alleen om straks om negen uur
toch vooral vooraan te staan,
maar zeker ook tegen de regen
en de kou. Een temperatuur van
tien graden en een straffe wind
maken het wachten niet echt
aangenaam. Maar zoals het
spreekwoord zegt, voor wat
hoort wat.

De familie Willems doodt de tijd
met koffiedrinken en roken.
Voor het gezin gaat geen zee te

hoog. Het viertal is gek van de
Britse groep. Moeder Willems:
„De vorige maand zijn we naar
Frankfurt geweest, met de bus.

De Dire Straits zijn gewoon té
gek. De groep is live net zo goed
als op de plaat. Is dat niet ontzet-
tend knap?"

De Nuthse voorziet zichzelf nog
eens van koffie. „Bij het onder-
ste slokje is 'ie helemaal koud
gewaaid", grapt ze. De vrouw is
nog vrijwel de enige met een
goed humeur. De rest van de
menigte kan pas weer glimla-
chen als het personeel van de
WV eindelijk de deuren opent.

Kaartjes zijn er echter lang niet
voor allemaal. De enkeling die
daarop gegokt heeft komt bedro-
gen uit. Om tien over negen zijn
de plaatsbewijzen uitverkocht.
Wat rest is een plaatsje op de re-
servelijst...

Monique parren

" Fans van de Dire Straits in hart en nieren, defamilie Willems uit Nuth.
Foto: DRIESLINSSEN

Publiek niet veel ouder dan veertien jaar

Superdisco maakt
naam niet waar

GULPEN - 'Dé uitgaansgele-
genheid voor 'oudere' jongeren
uit het Mergelland en de Ooste-
lijke Mijnstreek. Toegang boven
de 18 jaar. Correcte kleding ge-
wenst', zo vermeldt een adver-
tentie. In de praktijk betekent
dit laatste niet veel meer dan
geen gympen. De werkelijkheid
is óók de harde gulden. Is die
klinkende munt de oorzaak van
de ontluisterende aanwezigheid
van horden hip-hoppende pu-
bers, niet veel ouder dan veer-
tien.

staan een kleine tweehonderd
mensen te koukleumen op de
stoep voor Palace. De belenden-
de friture pikt een graantje mee.

Eigenaar J. Verstegen is niet ge-
lukkig met deze gang van zaken.
„Vooral op zaterdagavond is de
stormloop niet te overzien", ver-
klaart hij, „maar het moet inder-
daad veel sneller kunnen. Ik ga
mijn personeel aan de deur nóg
betere instructies geven, óók wat
betreft de te hanteren leeftijds-
grens. Nu heeft de jeugddeover-
hand en dat is eigenlijk niet de
bedoeling."De 'ouderen', een klein aantal

daargelaten, hebben de weg naar
superdiscoLife Palace (nog) niet
gevonden. De beschamende ver-
toning voor de deuren van de
discotheek is daar misschien de-
bet aan. Argeloze 'stappers' ko-
men terecht in een opeenge-
hoopte mensenmassa. De om-
standers lijken veel op pitbulls.
Het ene ogenblik zijn ze nog
vriendelijk, het andere moment
vallen ze aan in de rug.

De portier van de superdisco-
theek - een lokale VIP beter be-
kend als de sterkste man van
Gulpen - laat hooguit vijf men-
sen tegelijk naar binnen. Een-
maal voet - mét blauwe tenen - in
de gang, gaat het circus verder.
'Klantvriendelijk' wordt de be-
zoeker van top tot teen bekeken.
Vooral bij de dames ligt de na-
druk iets meer op 'top.

Wachttijden van één uur zijn eer-
der regel dan uitzondering, in
deze derde openingsweek. Even
na negen uur zaterdagavond

" Tijdens de eerste ope-
ningsweken trekt disco Life
Palace vooral jeugd, in-
plaats van het beoogde
'oudere' publiek.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Blond
Een hoogblonde juffrouw in

rood-met-witte-stippen jurkje
vervolgt haar weg door de me-
taaldetector. Een eerste snufje
technisch vernuft, waarmee het
paleis is volgestopt. Hoewel de
indicator van hét- keurapparaat
helemaal uitslaat in het rode -dus 'foute' - gebied, kan de Maas-
trichtse ongestoord doorlopen.

Een volgende klant van het man-
nelijk geslacht heeft minder ge-
luk. Hoewel de detector slechts
een kleine afwijking naar oranje
laat zien moet de jongeman zijn
spijkerjack inleveren en nog-
maals door de metaaldetector
lopen. Autosleutels blijken de
boosdoener.

Verstegen hierover: „De detector
is scherp afgesteld, maar in ver-
schillende gradaties, zodat de
portier precies weet waarom het
apparaat uitslaat."

De superdisco oogt fraai. Het
pand is onderverdeeld in meer-
dere ruimtes, gemarkeerd met
'marmeren' zuilen. Om de niveau
verschillen te benadrukken zijn
de trappen naar bijvoorbeeld de
'Bierstube' verlicht. De praktijk
leert dat vooral de jeugdoverma-

tig gebruik maakt van de 'Stu-
be', waar buitenlandse bieren
verkrijgbaar zijn. Overigens, te-
gen een zeer redelijke prijs. Te-
gen middernacht heeft het hoge-
(re) alcoholpercentage van deze
dranken menig slachtoffer ge-
maakt.

Vals
De disejockey doet zijn uiterste -best om het eenieder naar de zin 3
te maken. Zijn optreden - veel "
gepraat en vals gezang - is soms \
wat te veel van het goede.

Onder de jeugdigen zit de sfeer *
er goed in. De dansvloer - 'té "
klein dat is zeker' meent eerder-" *
genoemde blondine - staat prop-i *
vol met hip-hOppers. De discjoc- '-key blijft het publiek aanmoedi- *
gen: „..Voor aan de dansvloer -
kunnen er nog wel een paar t
mensen bij..." Zelfs mét micro- Jfoon moet hij schreeuwen om "
boven de keiharde muziek uit te Z
komen. Een tweede dansvloer,»
een beetje achteraf gelegen in T
een hoek van de zaak, is vrijwel *
leeg. Kijken en bekeken worden; -dat is het motto

Met enige regelmaat demon- ",
streert de disejockeyde futuristi- j
sche laserverlichting. Ook het
speeltje dat grote stoomwolken .
ontwikkelt boven de dansvloer i

komt meerdere malen aan de *.
beurt.- De hele verbouwing van
Life Palace aan de Gulpense
Dorpstraat - voorheen Galouppe- heeft ruim 1,7 miljoen gulden "gekost.

Op het toilet aangekomen ver-
zucht onze blonde bezoeksters
dat 'het erop lijkt alsof ze in het
vliegtuig heeft gezeten, zon oor-
suizingen heeft ze.
De Maastrichtse gaat een drank- \
je nuttigen aan de 'meetingbar'
van de disco. De naam geeft de '.
indruk dat dit dé plaats is voor Jeen geanimeerd gesprekje met "
andere stappers. De tocht van de *

openstaande toegangsdeuren en
de drukte maken ook deze stek
niet écht gezellig. Juist aan deze
bar word je voortdurend lastig
gevallen door mensen die een
drankje willen bestellen.

Gelukkig moet je gezelligheid
zélf maken, en menigeen slaagt
daar dan ook aardig in. De lei-
ding van de superdisco kan de
inhoud van haar advertenties
echter niet helemaal waarmaken,
maar 'er wordt aan gewerkt.

Monique parren
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Duitsland 1
09.00 Tagesschau.
09.03 ML - Mona Lisa.
09.45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 18.
10.00 Tagesschau.
10.03 Weltspiegel.
10.45 Recht in Deutschland.
11.00 Tagesschau.
11.03 "" Wetten, dass...? Spelshow

met Thomas Gottschalk. Herh.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 (TT) Die Sendung mit der

Maus. Kinderprogramma.
14.30 Ebba und Didrik. 9-delige

Zweedse jeugdserie. Afl. 9.
15.00 Tagesschau.
15.03 ■ Ein schwerer Junge. Ameri-
l kaanse speelfilm uit 1934 van Ray
i Enright. Met: James Cagney, Patricia: Ellis, Harry Woods e.a.
16.10 Cartoons im Ersten: Abduhl,

der furchtlose Kampfer; Der hungrigeI Wolf.
16.30 Alles ist nicht möglich. Repor-

tage achter de schermen van de Bra-
ziliaanse televisiewereld.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.35 Diplomaten küsst man nicht.

Serie.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Novak. Serie. Afl.: Blutspur.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Die Baskenmütze. 6-delige tv-
i film van Alain Bonnot. Deel 5. -
21.04 Tagesthemen-Telegramm.
21.05 Comedy Club. Humor en sketc-
i hes.
21.30 Die Wiege des Draehen. Por-
i tret van een dorp in China waar de

bevolking langzaam de ideeën van
Marx en Mao inruilt voor de traditio-. nele confuciaanse regels.

22.00 Film-PALAST. Filmmagazine.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Shalom General. Speelfilm van

Andreas Gruber. Met: Dieter Nau-
| mann, Rainer Egger, Andrea Wolf

" e.a.
00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Herbsttage im
Tessin. Am Sec.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.
Afl.: Die geheimnisvolleKönigin.

14.10 (TT) Terra-K. Documentaire se-
rie. Afl.: DerTodeszug der Lanzenrei-
ter. Reconstructie van de reis van
Nikolaus Federmann in de 16e eeuw
door Venezuela a.d.h.v. zijn reisver-
slag dat in 1557 verscheen. Herh.

14.55 (TT) Diese Drombuschs. Se-
rie. Afl.: Der Prozess.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-

kenfilmserie. Afl.: Benjamin als De-
tektiv.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Das zweite Gesicht. 6-delige

kinderserie. Afl. 1: Das Geheimnis
von Wales.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal.

17.40 (TT) Ein Fall für zwei. Duitse
misdaadserie. Afl.: Elf Jahre danach.
Frauke Kuiper wendt zich tot dr. Renz
als na elf jaar de moordenaar van
haar man, Udo Lemke vrijgelaten
wordt. Deze werd destijds veroor-
deeld dankzij de getuigenis van haar
dochtertje, en ze vreest dat hij zich
wil wreken. Dr. Renz ontdekt dat
Lemke nooit bekend heeft. Aansl.
Programma-overzicht. (VPS 18.50)

19.00 Heute.
19.30 Pygmalion. Toneelstuk van

George Bernard Shaw door Harald
Mueller. Met: Karl-Heinz Vosgerau,
Fee von Reichlin, Hilde Volk e.a. To-
neelregie: Rolf von Sydow. Herh.

21.15 WlSO.Sociaal-wetenschappelijk
magazine.

21.45 Heute-journal.
22.10 Meine Bildergeschichte: Bar-

bel Bohley - Der Isenheimer Altar van
Matthias Grünewald. Serie over het
favoriete kunstwerk van mensen.

22.20 Marco Terzi gibt nicht auf. Tv-
film van Marco Risi. Met: Michele Pla-
cido, Maurizio Prollo, Claudio Amen-
dola e.a.

00.00 Das Welttheater Tizians. Do-
cumentaire over het leven van Titiaan
aan de hand van zijn schilderijen.

00.55 Heute.

TVFILMS VIDEO
Duitsland 1
15.03 St. Louis Kid. James Cag-
ney haalt zich als vrachtwagen-
chauffeur de nodige moeilijk
heden op de hals. Maar dan is ie
op zn best. In 1934 gemaakt
door Ray Enright.

Nederland 2
20.20 Soul man. Komedie uit
1986 van Steve Miner, met Tho-
mas Howell en Rae Dawn
Chong. Blanke jongen doet zich
voor als zwarte om in-aanmerking
te komen voor een minderheden-
beurs voor Harvard. Het basket-
ballen verloopt niet al te gladjes.
Dat niveau dus.

BRT 2
22.00 The second victory. Actie-
film van Gerald Thomas uit 1986,
over de jacht op een voormalig
nazi-arts. Met Max von Sydow,
Renee Soutendijk. " Clint Eastwood in 'Every which way but loose'. (RTL4-

22.05 uur).

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma met gedra-
matiseerde scènes. Afl.: De kleur van
vriendschap. Vandaag het verhaal
over vriendschap tussen mensen met
een verschillende huidskleur en de
hardnekkige vooroordelen die daarbij
komen kijken.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

17.00 (TT) Voyager. 26-delige docu-
mentaireserie over de wereld van
National Geographic. Af1.20.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Een
bosje bloemen, (herh.).

18.00 "" Journaal.
18.20 Club Veronica. Maandelijks

jongerenmagazine.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.15 Over m'n lijf. 16-delige medi-

sche info-show waarin de kijker ver-
trouwd gemaakt wordt met de wer-
king van een specifiek onderdeel van
of in het menselijk lichaam. Afl.6: Ver-
geet me niet.

19.50 "" Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Peg-
gy's eerste project. Peggy volgt een
cursus binnenhuisarchitectuur, tot
verdriet van Al. Als eerste project
neemtze debadkamer onderhanden.
Geen onverdeeld succes.

20.20 Soulman. Amerikaanse speel-
film uit 1986 van Steve Miner. Met:
C. Thomas Howell, Rae Dawn
Chong, Arye Gross e.a. Mark wordt
toegelaten tot Harvard universiteit
maar zijn vader vindt dat hij zelf voor
het studiegeld moet zorgen. Mark
ontdekt dat zwarte studenten in aan-
merking komen voor een beurs en hij
onderneemt met bruiningspillen een
geslaagde poging.

22.05 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek.
Presentatie: Hans Emans en Else-
mieke Havenga.

22.30 Veronica film & video. Filmma-
gazine met René Mioch.

23.00 RUR. Praatprogramma met Jan
Lenferink.

23.40 Erotica. Erotisch programma.
00.10-00.15 "" Journaal.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje. Les

31.
10.30 (TT) Schrijvers over vaders.
Les 3.

11.00 Zo maak je dat! Les 3.
11.30-12.00 Boeken kastje kijken.

Les 3.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00 The Guildford Gang. Les 2.
14.30-15.00 English spoken. Les 3.
16.40 Indonesië, taal en cultuur. Les

5.
17.25 Kalligraferen. Les 5.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" ï TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Russisch, taal en volk. Les 2.
19.49 Integraal management. Voor-

lichtingsprogramma.
20.00 "" Journaal.
20.25 Ischa. Praatprogramma.
21.00 Bezoek voor patiënt White.

Portret van een schizofrenie patiënt.
21.25 Culturele antropologie. Les

18.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 NOS-laat. Achtergrondinforma-

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
23.15 Geheugencursus. Les 5.
23.45-23.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Viviane Wallage in 'Over
mijn lijf. (Nederland 2 -19.15 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Telegym. Les 6. 09.10 This
week. 09.25 Actualités. 09.40 Cursus
bedrijfseconomie. Les 9. (herh.). 10.10
School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben, serie. Af1.16. 12.15
Landesspiegel: Fremde Nahe oder die
Ralgeber, doe. (herh.). 13.00 Ge-
schichte/Zeitgeschichte. Wir haben auf
Sic gewartet, Herr Graf, reportage.
13.45 Gott und die Welt. (herh.). 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.35 Hier und heute unterwegs. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
so spielt: Geschichten hinter der Statis-
tik, serie. Afl.s. 16.30 School-tv. 17.30
Cursus Duits. Les 49. 18.00 Aktuelle
Minute. 18.01 Babar, tekenfilmserie.
Afl.lo. 18.30 (TT) Lindenstrasse, serie.
Af 1.309. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde, met om 19.45
Raamprogramma's. 20.00 Landesspie-
gel: Spurensuche in Lemgo und Sten-
dal. Ein Fotograf zwischen zwei Wei-
ten. 20.30 Deutsche Risse: Mit Mvt hat
das wenig zu tun, reportage. 21.00
Pssst..., quiz. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 Signale. Wenn Frauen jüngere
Marmer lieben, reportage. 22.30 Ro-
bert Mitchum - Star wider Willen, doe.
23.30 Rimbaud und Verlaine - Eine
Zeit in der Holle, reportage. 00.15
Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. Afl.6. 08.30
Cursus Duits. Les 49. 09.00 School-tv.
10.20 This week. (herh.). 10.35-10.50
Actualités. 16.00 School-tv. 17.00 Cur-
sus Duits. Les 49. (herh.). 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Kinder-Verkehrss-
pot. 17.59 Die Curiosity-Show, amuse-
ment. 18.23 Philipp, kinderserie. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal. 19.00 Pssst..., spel.
19.30 Teleglobus. 20.00 ■ Die Mun-
sters, serie. 20.24 Auszeit. 20.30 Per-
spektiven. 21.00 Nieuws. 21.15 ■
Kurzfilm: Bravo Papa 2040. 21.20 De-
büt im Dritten: Engrazia, film van Ste-
fan Dahnert. Met: Patrizia Schwöbel,
Angela Buddecke, Peter Danseizen
e.a. 22.35 Eine Zeit in der Holle, doe.
23.20 Nieuws.

RTL4
06.55 RTL4nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 RTL4nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 RTL4nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap. (herh.).
08.30 RTL4nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 RTL4nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.05 As the world turns. Feuilleton.
10.50 Snow magazine. Actuele win-

tersportmogelijkheden. (herh.).
11.15 Channel E.
11.45 RTL4classique.
12.30 Fragile earth. Natuurserie.
13.25 Dallas. Serie. (herh.).
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models. Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 RTL4zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 RTL4avondnieuws.
19.50 RTL4weer.^
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 Klasgenoten. Vanavond: Karin

Bloemen.
22.05 Every which way but loose.

Amerikaanse speelfilm uit 1978, ge-
regisseerd door James Fargo. Rol-
verdeling: Philo Beddoe: Clint Easl-
wood. Lynn Halsey Taylor: Sondra
Locke. Orville: Geroffrey Lewis.
Echo: Beverly D'Angelo. Ma: Ruth
Gordon. Clyde de orang-oetan: Ma-
nis. - Maandag 11/11 de vervolgfilm:
Any which way you can.

00.05 RTL4laatste nieuws.
00.20 De wolfin. Franse film, geregis-

seerd door José Giovanni.
01.40 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
02.05 RTL4text.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin. Met om

08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-
gramma. Herh.

08.55 RTL aktuell.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Das Klassentreffen. Herh.
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Der Hauptgewinn. Herh.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.30 Die wilde Rosé. Serie. Afl. 63.

Herh.
12.10 Alias Smith & Jones. Western-

serie. Afl.: Bestechung mit Happy
End. Herh.

13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Afl. 8.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Nerven sind auch ein Kostüm.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Serie. Afl.: Bombena-

larm.

16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Janhsen.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Serie. Afl.: Der

Kronzeuge.
20.15 Sielmann 2000: Rückkehr in

dieZukunft. Natuurserie over de Ga-
lapagos-eilanden.

21.15 Gummibarchen küsst man
nicht. Duitse speelfilm uit 1989 van
Walter Bannert. Met: Christopher
Mitchum, Robby Rosa, John Hiller-
man e.a.

22.55 10 vor 11. Cultureel magazine.
Vandaag: Die Monty Cantsin-Show
1991.

23.25 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Reise zurück in der Zeit. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1987 van Ant-
hony Hickox. Met: Zach Galligan,
Deborah Foreman, David Warner
e.a.

01.30-01.55 Alfred Hitchcock zeigt:
Serie. Afl.: Tödliches Theater. Herh.

RTL4
22.05 Every which way but loose.
Matige komedie met nota bene
Clint Eastwood, die zich laat ver-
gezellen door zijn toenmalige
vriendin Sondra Locke en een
chimpansee. Vrachtwagens
chauffeur gaat achter country-
zangeres aan en ontmoet belha-
mels. Snel vergeten. In 1978
gemaakt door James Fargo.

Duitsland 2
22.20 Meri per sempre. Gevan-
genisleraar krijgt te maken met
jeugdige criminelen. Regie in
1989 van Marco Risi, met Miche-
le Placido (bekend van The Octo-
pus).

Super Channel
22.50 Mr. Wong in Chinatown.
Slechte griezelfilm met Boris Kar-
loff die de moord op een Chinese
prinses oplost. Uit 1939, van Wil-
liam Nigh.

RTL plus
24.00 Waxwork. Staat te boek als
komische horror: bezoekers van
een wassenbeeldenmuseum
worden zombies. Gemaakt door
Anthony Hickox in 1988, met
Zach Galligan, Deborah Fore-
man.

televisie en radio maandag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 (TT) Kanaal 1. Middagmagazi-

ne. Presentatie: Karin de Groot en
Patrick van Mil.

17.03 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-
■ rie. Afl.: Wensen zonder grenzen.
17.29 Ereprijs 17. Familieprogramma

met Minoesch Jorissen.
17.58 Boggle. Woordspel met Frank
Kramer.

18.26 NCRV Sport op 1. Sportmaga-
zine. Presentatie: Christiaan Scheen.

18.54 Natuurlijk genezen. Medisch
programma waarin klachten op ande-
re wijze worden benaderd. Presenta-
tie: Thomas Erdtsieck, homeopaat.

19.24 Prettig geregeld. Comedyserie.
Nicht Molly is op vakantie en Joris
past op Kareltje, de kat van Molly.
Kareltje gaat er van door en Joris or-
ganiseert een klopjacht, belandt als
verdachte op het politiebureau.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.26 (TT) De zomer van '45. Serie.

Afl.6. Het is februari 1966. Anna's
zoon Robert is inmiddels bijna twintig
jaar oud en zijn opvoeding bezorgt
Anna een hoop problemen. Ze vraagt
aan Jim of die Robert niet een tijdje in
Canada onder zijn hoede kan nemen.
Jim gaat akkoord, maar dit leidt tot
een heftige confrontatie tussen vader
en zoon. Irene, Maria's dochter, is
ook in Amerika. Ze is op zoek naar
haar vader, van wie ze niet weet dat
hij dood is.

21.37 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.11 De stoel. Rik Felderhof ontmoet

interessante mensen die in de stoel
hun verhaal vertellen.

22.54 Het Leger des HeiJs in het
nieuwe land. Verslag van de feeste-
lijk opening van het nieuwe hoofd-
kwartier in Almere. Presentatie: Joel
Batenburg.

23.32 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Woody interuptus. Wan-
neer Woody's vriendin Kelly terug-
keert uit Parijs is ze tot zijn schrik niet
alleen.

23.56 Miniatuur. Ester Mast danst het
thema Angst en vrijheid.

00.01-00.06 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Natuurkennis. Afl. 5.
15.00-15.30 Engels. Afl. 7.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Afl. 286.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 308.
18.05 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.

Afl. 44: De watersnood.
18.30 Duupje. Animatieserie. Afl.: De

nieuwe.
18.35 Kinderen van de Vuurberg.

Serie. Afl. 10: Helden.
19.00 Buren. Serie. Afl. 711.
19.20 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune.
19.30 Nieuws en Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Zeg 'ns AAA. Serie. Afl. 61.
20.30 TV 1 - Denksportkampioen.

Voorronde van dit spelprogramma.
21.10 Hercule Poirot. Engelse serie.

Afl. 26: Dubbele aanwijzing.
22.00 Op de koop toe. Consumenten-

magazine.
22.30 Kunst-zaken. Aansl. Kwislijn.
22.35 Vandaag/Sport en Boeken-

beursnieuws. Aansl. Baraka-uitsla-
gen.

23.00-23.05 Coda. Julia Tulkens leest
uit eigen werk. Vandaag: Mijn jonge
lijf plooit als een wisse.

België/TV 2
18.55 Journaal.
19.00 School-tv. Tv-tam-tam. Afl. 2.
19.30 Grensstad. Serie. Afl. 46: De
rechterhand van de duivel.

20.00 Artsen zonder grenzen. 3-deii-
ge serie. Deel 2.

20.45 A matter of interest. Documen-
taire over de schuldenlast van de 3e
wereld.

21.00 Ecologisch tuinieren. Serie.
Deel 11: November.

21.30 Journaal en sport. Aansl. Ba-
raka-uitslagen.

22.00-23.15 De tweede overwinning.
Australische speelfilm uit 1984 van
Gerald Thomas. Met: Anthony An-
drews, Max von Sydow, Renée Sou^
tendijk e.a.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Herh. 09.00 SAT.I BLICK.
09.05 General Hospital. 09.50 SAT.I
Teleshop. 10.05 SAT.I BLICK. 10.10
Zwei vom Affen gebissen. Italiaan-
Spaanse western uit 1967. Tussen-
door: beurstelegram. 12.05 Glücksrad.
12.45 Tele-Börse. 13.35 Auf Videose-
hen. 14.00Thundercats. 14.25 General
Hospital. Amerikaanse serie. 15.10
Nachbarn. 15.35 Teleshop. 15.50 Da-
niel Boone. westernserie. 16.45 Cag-
ney & Lacey, misdaadserie.l7-40
SAT.I BLICK. 17.45■ Addams Family,
misdaadserie.lB.Ts Bingo. 18.45 Gu-
ten Abend, Deutschland. 19.20 Glücks-
rad. 20.05 WetterNews. 20.15 Trapper
John, M.D. Artsenserie.2l.lo Sat.l
Bliek. 21.15 Der liebestolle Bauer. Blij-
spel in drie akten. 22.55 SAT.I BLICK.
23.05 News & Stories. 23.50 Kanal 4
Reportage. 00.05 Kanal 4 Wellenlange.
00.30 Kanal 4 kurz & gut. 00.50 So ge-
sehen. 00.55 Trapper John.
Herh.01.55 Vorschau.

Radio 1
radio7.07 NCRV's Hier en nu (7.30

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

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Thank you
for the music. 16.04 Open huis.
16.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 17.04 Het leeuwendeel.
18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo Neder-
land. 18.50 De grabbelton. 19.04
Waar waren we ook al weer. 19.20
De besten van orkesten. 19.35 He-
melsbreed. 20.04 Van U wil ik zin-
gen. 20.40 Ronduit radiaal.
21.00-7.00 Zie radio 1.

Radio 3
6.02 Een goed begin. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 11.04 Roulette.
12.04 Een broodje met.:. 14.04
Toppop radio. 16.04 Noord-, Zuid-,
Oost- en Westerweel. 18.04 De
avondspits. 19.04 Grote prijs-jour-
naal. 19.07 Het steenen tijdperk.
20.04 Muziek met Meta. 22.04
Candlelight. 23.04-24.00Rock City
Radio.

Radio 4
7 .00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws)- 9-30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek: Hagen Kwar-
tet. 12.00 In antwoord op uw schrij-
ven. 13.02 Nws. 13.02 KRO-Klas-
Siek: Mathis der Maler, opera van
Hindemith. Gr. Omroepkoor, Man-
nenkoor BRT en Radio Symf. Ork.
0 .1.v. Jan Latham-Koenig met sol.
-16.10 Zin in muziek. 17.00 NikolaiFtimski-Korsakov. 18.00 Nws.
18.02 De klassieken: Jean Sibe-
lius. 18.45 Uit de Middeleeuwen.
20.00 Nws. 20.02 De VARA-Mati-nee. Radio Kamerork. met viool.
21.25 Chopin: Etudes opus 25.
22.00 Jazz op vier - Aad Bos.
23.00-24.00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON-vroeg. 9.00
Nws. 902 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 Grens-gevallen. 10.00 Faktor 5. 12.00
Nws. HV: 12.05 Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 Faktor
5, met om 14.30 Gesproken por-
tret; 15.05 Faktor 5. 16.00 Andere
tijden. 16.30 Verhaal. 17.00 NOS-taal. 17.30 Start. 17.55 Mededelin-gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Even muziek. P.P.:
18.20 Uitzending van de PvdA.18.30 Het overzicht. KZG: 18.40
De kerk van JezusChristus van de
Heiligen der laatste dagen. 18.55
Nieuws en actualiteitenrubriek in

het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. IOS:
20.30 Een proces voor twee.
21.30-22.20 Scoop.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
09.30 Sentences. (herh.). 10.00 (TT) In
the know, info.serie. 10.10 School-tv-
-14.20 Forget-me-not-farm. (herh.)-
-14.35 Jimbo and the Jet-set. (herh.)-
-14.40 School-tv. (15.00 Nieuws). 15.15
Regionale programma's, (herh.). 15.45
In the garden, magazine. 16.00
Nieuws. Aansl.: (TT) Songs of praise-
(herh.). 16.40 Chris Series summer
season. (herh.). 16.50 Nieuws. 17.00
WK scrabble, samenv. 17.30 (TT) Tri-
vial pursuit, quiz. (herh.). 18.00 Relati-
vely speaking. 18.30 Dream gardens,
doe.serie. 19.00 Secret nature, (herh.)-
-19.35 The fresh prince of Bel Air, serie.
20.00 Def II: dance energy. 20.30 (TT)
Open space, doe.serie. 21.00 (TT) Na-
ture, magazine. 21.30 (TT) Quantum
leap, serie. 23.00 (TT) Naked video,
serie. 23.30 Newsnight. 00.15 The late
show. 00.55-01.05 Weerbericht.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.35 Gourman-
dises. Herh. 13.00 Nieuws. 13.35 Ma-
jor Dundee, Amerikaanse western uit
1964. Herh. 15.45 Télétourisme. Herh.
16.20 Autovision. Herh. 16.45 Nouba
nouba. 17.35 21 Jump Street, serie.
18.30 Le jeu des dictionnaires. 19.00
Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05 Jeu per-
vers, Italiaanse speelfilm uit 1988.
Aansl.: Debat. 22.55 Nieuws. 23.15
Bourse. 23.20-23.30 Baraka-trekking.

België/Télé 21
14.00-16.15 School-tv. 16.40 Porte ou-
verte: Stephen Brown, l'autre chez moi.
Herh. 17.10 Cursus Duits. Les 15 en
16. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Cursus
Nederlands. Les 8 en 9. 19.00 Clips.
19.10 Le jeu des dictionnaires. 19.30
Journaal. 20.00 Les moissons de fer,
doe. over WO I. D 1.2: Le théatre des
opérations. 20.55 Sindbad. Herh. 21.25
Nieuws. 22.00 L'homme a tout faire,
Amerikaanse speelfilm uit 1965. Met
Elvis Presley, e.a. 23.40-00.05 Ce soir.

TV5
07.00 Nws. 07.40 Canadees nws.
08.00 Eurojournal. 09.00 Nieuwsflits.
09.05 Cursus frans. 09.30 La nuit Bul-
gare, film. 11.00 Courts métrages et
video. (herh.). 11.30 Nws. 11.35-11.55
Sélection One world channel. 16.05
TVS infos. 16.15 Sept sur sept. (herh.).
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Cursus frans.
18.10 Le jeu des dictionnaires. 18.30
Nws. 18.50 Affiches en Clin d'oeil.
19.00 Carré vert 19.30 Nws. 20.00
Enjeux/le point. 21.00 Nws. 21.30 Tous
a la une. 23.00 Nws. 23.20-00.50
Bouillon de culture.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Bowlen. 09.30
Basketbal. 10.30 Eurobics. 11.00 W«
Rugby. 12.00 America college football-
-14.00 Autosport. 15.00 Eurobics. 15.30
Motorbootracen. 16.30 Paardesport-
-17.30 World sport special. 18.00 Bok-
sen. 19.00 Go. 20.00 Autosport. 20.30
Britse motorsport. 21.00 Kunstrijden-
-21.30 Rallysport. 22.00 Boksen. 23.30
Spaans voetbal. 90.00 Bowlen. 00.30
Rallysport. 01.30 Britse motorsport.

RAI UNO
06.00 L'ltalia chiamo. 06.55 Unomatti-
na. 10.00 TGI mattina. 10.05 Unomat-
tina economia. 10.25 L'albero azzuro.
11.00 TGI mattina. 11.05 Casa Ceci-
lia. 11.55 Piacere RaiUno. 12.30 TGI
flash. 12.35 Piacere RaiUno, d1.2.
13.25 Che tempo fa. 13.30 Telegiorna-
le. 13.55 TGI tre minuti di ... 14.00
Piacere RaiUno, d1.3. 14.30 Ritratti.
15.15 Cartoni animati. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 BIG! 17.30 Parola e vita.
18.00 TGI flash. 18.05 Fantastico Bis.
18.40 II mondo di Quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Un
bambimo in fuga. 22.15 Alfred Hitch-
cock presenta. 22.45 TGI linea notte.
23.00 Emporion. 23.15 Le scelte diffici-
li- 00.00 TGI notte - Che tempo fa.
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 Ap-
puntamento al cinema. 00.50 Mezza-
notte e dintorni. 01.10 Allegro fantas-
ma, film.

Eurosport
14.00 Golf. (herh.). 15.30 Judo. 16.00
Tennis. 18.00 Boksen. 19.00 Euro Fun-
-19.30 Rallyesport. 20.00 Boksen-
(herh.). 21.00 Wielrennen, live. 21.30
Eurosport nws. 22.00 Voetbal. 23.00
Kick boxing. 00.00 Wielrennen, live-
-00.30-01.00 Eurosport nws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report-
-23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Rock
block. 02.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC breakfastnews met o.a. Business breakfast(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays:
The why bird stop. (herh.). 11.25 The
family Ness, tekenfilm, (herh.). 11.35
Antiques roadshow gems, compilatie.
12.00 Nieuws. 12.05 No kidding withMike Smith, quiz. 12.30 People today.
(13.00 Nieuws). 13.20 Pebble Mill, talk-
show. 14.00 Nieuws. 14.30 (TT) Neigh-bours, serie. 14.50 Going for gold,
quiz. 15.15Knots Landing, serie. 16.00Better than new, serie. (herh.). 16.25The Hogan family, serie. 16.50 Penny
Crayon, animatie, (herh.). 17.00 HarumScarum, animatie. 17.10 The new ad-

ventures of Mighty Mouse, tekenfilm,
(herh.). 17.25 Pigsty, serie. 17.35 (TT)
Teenage mutant hero turtles, tekenfilm-
-17.55 Newsround. 18.05 (TT) Blue Pe-
ter. 18.35 (TT) Neighbours, serie,
(herh.). 19.00 Nieuws. 20.00 Wogan.
20.30 Watchdog. 21.00 Telly addicts,
quiz. 21.30 (TT) Sea trek, serie. 22.00
(TT) Nieuws. 23.10 Cop Rock, serie-
-00.00 (TT) The Victorian Kitchen.
(herh.). 00.30 Skillshop. (herh.).
01.00-01.05 Weerbericht.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
Morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour-
-23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today-
-01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire-
-02.00 Prime news. 03.00 Larry King-
-05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten. 8.30
Limburg op maandag. 9.00 Licht
Limburgs. 10.00 Blauwe maandag.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1 actualiteiten.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8.10 Het vliegend tapijt. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.50Hetkoekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10Pluche en plastiek. 14.00 De
eerste dag. 16.00 Vooruit achteruit.
17.00 Radio 2 Regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Hitrevue. 20.00
Slowtime. 21.00 Kriebels. 22.00
Nieuws 22.05 Manoeuvers in het
donker. 23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 07.15 Wun-
schkasten. (7.45 Agenda; 8.30

Besinnliche Worte). 9.10 Musikex-
press.ie.oo Gut aufgelegt. 12.00 iMusik bei Tisch (om 12.00 en '12.15 agenda). 13.00 Frischauf, '.
Volksmuziek. 14.05 Schul-
funk. 14.20 Musikzeit heute: Ope-
rette & Musical. 15.00 Nachmit- 'tagsstudio. 16.05 Spotlight: US-
charts. 17.05 Oldiekiste. 18.10
BRF Aktuell. 18.40-20.05 Jazz

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-land. 9.00 Radio-Shop. Muziek enactualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café. 16.00Feie-rabend. 18.00 Neues aus Kmo,
Video und Musik. 21.00 Je t'aime.
24.00-04.00 Radio-Nacht.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen). 14.00 Nachrichten.
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter).2o.oo Nachrichten.
20.05Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak-
-08.10-08.15 Europalia. 09.00 Nieuws-
-09.10 The mix. 10.00 Victory. 10.30
The mix. 11.50 Music news. 12.00 The
mix. 13.00 Japan business today-
-13.30 Wild America. 14.00 All mixed
up! 14.50 Music news. 15.00 Wanted-
-16.00 On the air. 17.50 Music news-
-18.00 Serie. 18.30 Wyatt Earp. 19.00
Comedy showcase. 19.30 Inside edi-
tion. 20.00 Prime sport. 21.00 Survival-
-21.30 France actualité. 22.00 Nieuws-
-22.30 USA market wrap. 22.45 Super-
sports news. 22.50 The Monday movie-
-00.05 Nieuws. 00.15 Europalia. 00.25
Music news. 00.35 Wanted. 01.35 Blue
night. 02.05 The mix all night.
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Golfoorlog
De toegenomen populariteit van
de globe is aan Arend Leffert, di-
recteur van de Eerste Nederland-
se Globe Industrie in Zwolle,
ook niet onopgemerkt voorbij
gegaan. Hij denkt tevens de aan-
leiding voor de groeiende vraag
naar het produkt te kennen: de
Golfoorlog. „In één oogopslag is
op debol het slagveld te lokalise-

ren en is - in het geval van de
Golfoorlog - te zien hoe ver Irak
en Israël van elkaar gescheiden
liggen."

Ook de toenemende behoefte
van mensen om verre reizen te
ondernemen, heeft de globe-
industrievolgens Leffert een sti-
mulans opgeleverd. Voor de rei-
ziger vormt de globe een
eeuwige prikkelingvan de fanta-
sie. Wordt het dit jaar Peru, Ca-
nada of Pakistan? Een zacht
duwtje tegen de bol en alle lan-
den flitsen in enkele seconden
voorbij.

De aanschafprijs van een globe
varieert van dertig tot gemiddeld
rond de duizend gulden. Opval-
lende uitschieter is een exem-
plaar van achttienduizend gul-
den. Voor dat laatste bedrag
krijg je een bol die bijna twee
meter hoog is. Volgens Arend
Leffert is dit model in Nederland
hooguit eens in de drie jaar te
verkopen. „Mijn laatste exem-
plaar heb ik twee jaar geleden
verkocht, aan iemand die in
Saoedi-Arabië werkte. Die wilde
de globe cadeau doen aan een lid
van het koningshuis."

Antiek
De echte wereldbol-enthou-
siasteling wil echter geen nieuw
exemplaar, maar een antieke.
Ook naar deze oude modellen is
de vraag de laatste jaren sterk
toegenomen. Een beetje mooi
gekleurde bol uit de 18e eeuw
brengt al gauw zes- tot zevendui-
zend gulden op. Drie jaar gele-
den was dat nog de helft. Eind
deze maand veilt Christie's in.
Londen een aardbol en een ster-
renbol uit de 16e eeuw, gemaakt
door de Vlaming Gerard Merca-
tor. Het veilinghuis verwacht dat
ze tussen de 1,5 en 2 miljoen gul-
den opbrengen. Voor dat geld
heb je twee unieke bollen, voor
zover bekend de twee enige ver-
gulde globes ter wereld.

Plastic
De wereldbollen die tegenwoor-
dig in de winkels staan zijn
meestal van plastic, en machi-
naal gefabriceerd. Handgemaak-
te bollen zijn steeds meer een

exclusief produkt aan het wor-
den. Ook de Eerste Nederlandse
Globe Industrie plakt sinds vijf-
tien jaar geen bollen meer. Lef-
fert importeert ze . alleen nog.
„Het procédé, waarbij twaalf
kaartsegmenten geplakt worden
op bollenvan bakeliet en daarna
verscheidene keren gelakt, is te
arbeidsintensief en daardoor te
duur geworden. Bovendien is
het risico te groot dat er met het
plakken iets fout gaat. Als dat
gebeurt, kun je de bol alleen nog
tegen een gereduceerde prijs
verkopen."

Italië, het voormalige Oost-
Duitsland, Engeland en Dene-
marken gelden als de belangrijk-
ste landen waar globes gemaakt
worden. Vooral de Italiaanse mo-
dellen vallen op door hun hard-
blauwe kleur en lage prijzen. Ze
hebben niet de voorkeur van
Lefferts, hij prefereert de Duitse.
Waarschijnlijk omdat daar nog
veel handgemaakte globes van-
daan komen, zachter van kleur
en nog steeds op een houten
voetje in plaats van gespiest op
een plastic standaard.

Computer
Inmiddels heeft de computer
ook zijn intrede gedaan in de
globe-industrie. Uit Duitsland
komt een model dat uitgerust is
met een toetsenbord. Wie een
plaats, streek, land of provincie
zoekt, tikt denaam ervan in. Een
klein lampje verlicht vervolgens
van binnen uit dieplek op de bol
waar de gevraagde plaats ligt.
Tik daarna een andere plaats in
en het lampje verschuift naar de
nieuwe plek. Vervolgens ver-
schijnt op het minuscule
schermpje onder de globe dé
juistetijd in beideplaatsen en de
afstand die de gebieden van el-
kaar scheidt.

Zon anderhalfduizend gulden
kost de computerglobe, maar
wie er een wil aanschaffen moet
ervoor naar Duitsland. Leffert
wil de electronische bol niet im-
porteren zonder Engelse ge-
bruiksaanwijzing. En die hebben
de Duitsers nog niet gemaakt.

"paul steinhoff

mens

Computergestuurd ofantiek: de globe rukt op

Bol op de boekenplank
Een echte bestseller zal
het vanwege de prijs
nooit worden, maar de;
globe rukt zichtbaar op
in de Nederlandse huis-
kamer. Het heeft iets
sjieks, zon blauw, zacht
groen of bruin gekleurde
bol naast de fruitschaal
pp de houten eettafel. Of
in de studeerkamer, inge-
klemd tussen een encyc-
lopedie en de Dikke van
Dale.

Vooral boekhandelaren hebben
het gat in de markt geroken, en
zijn daar op ingesprongen door
meer ruimte op de boekenplan-
ken in te ruimen voor de bollen.
In Utrecht heeft boekhandel In-
terglobe een dependance ge-
opend waar de globes duidelijk
overheersen. In Amsterdam en
Eindhoven zijn gelijksoortige
winkels en in Den Haag wordt er
momenteel een ingericht.

„In 1983 hadden we ook een paar
wereldbollen in de winkel staan,
maar die raakten we aan de
straatstenen niet kwijt. Uiteinde-
lijk hebben we de globes cadeau
gegeven aan vrienden en beken-
den," vertelt een woordvoerder
van Iriterglobe. „Het laatste jaar
is de vraag naar wereldbollen
echter opvallend toegenomen,
voor ons een reden om een uitge-
breide collectie in huis te halen."

Waar de toegenomen vraag naar
de globes vandaan komt, is de
woordvoerder van de Utrechtse
boekhandel niet bekend. „De
mensen hebben nu meer geld
dan acht jaar geleden," oppert
hij.

Hubertusfeest herleeft
in volgekalkte wijk

MAASTRICHT - „Het is een
historisch misverstand dat Sint-
Hubertus de bisschopszetel van
Maastricht heeft overgebracht
naar Luik. Dat heeft zijn voor-
ganger, bisschop Lambertus ge-
daan rond 682." Een historische
rechtzetting, gedaan door Bèr
Essers tijdens de Sint-Hubertus-
viering in de parochie Sint-
Hubertus in Bosserveld in Maas-
tricht.

In die kerk gaf Essers bij gele-
genheid van de gisteren gevierde
Sint Hubertusfeesten in Bo-
schpoort-Bosserveld een over-
zicht aan de hand van een bio-
grafie van de heilige Hubertus.

De mis, die werd geleid door de
huidige vicaris van Roermond
mgr R. Maessen, werd voorafge-
gaan door een feestelijke stoet.
De groepen, 'waaronder een tien-
tal paarden, Belgische vendel-
zwaaiers, een schutterij, fanfares,
dansmarietjes, voetballerijes en
twee doedelzakspelers, stelden
zich op in de Meutestraat. Een
groep jagers met valken en een
manege die met veertig paarden
zou komen, zegden af in verband
met de felle windstoten.

# Boy-scouts torsen een beeld van de heilige HuberXus tijdens de feestelijke, aan hem ge-
wijde optocht door de Maastrichtse wijkBosserveld. Foto: frits widdershoven

Cri de coeur
„De lange feestelijke stoet, gete-
kend door dankbaarheid," om in
de woorden van de oud-deken
van Maastricht Maessen te spre-
ken, trok rond in een strijdbare
wijk. Medio juli van dit jaar was
Boschpoort het toneel van acties
om de met sluiting bedreigde Je-
naplan-basisschool open te hou-
den.

'Red de wijk, red de school' staat
er te lezen op het gebouw bij het
oud voetbalveldje. Een veldje
dat, anders dan de school die
toch open bleef, een desolate
aanblik biedt. Waar eens de voet-
ballers triomfeerden, staat nu
opgeschoten gras tot kniehoogte
en zijn twee stenen dug-outs re-

likwieën van een sportief verle-
den.

Heeft in de buurt een kleine
schoolstrijd gewoed, de 'war-on-
drugs' rond de havenkom, het
voedingskanaal en het verbin-
dingskanaal lijkt gaande. 'Maak
van Boschpoort geen drug-
soord!' Het lijkt een hopeloze
kreet nu dagelijks vele honder-
den Belgische drugtoeristen de
grenspalen passeren. Al heeft de
coffeeshop 'Black Widow' de
deuren nog dicht op de vroege
zondagochtend.

En onder het affichevoor de Hu-
bertusfeesten achter een raam
naast de kerk, hangt een andere
'cri de coeur': 'Stop de stank,
maak Bosserveld weer leefbaar.

De kleurrijke stoet, waarin 'boy-
scouts' twee beelden van de hei-
lige Sint Hubertus dragen, moet
in deze buurt weer een traditie
worden. „Na vijftien, twintig jaar
stilte, hebben de samenwerken-
de verenigingen vorig jaar de
draad weer opgepakt," zegt een
van de begeleiders van de tocht.

Een groot aantal mensen schuift
de gordijnen opzij bij het horen
van de muziekgezelschappen en
knikt bemoedigend. Bo-
schpoort-Bosserveld ontwaakt.

Onder hen wellicht families met
de naam Houberichs, Houben,
Hupkens of Hupperts, niet we-
tende dat het Hubertusfeest
vooral hun naamsfeest is.

Want dat niet alleen voornamen
als Hub, Bèr of Tina zijn afgeleid
van de heilige Hubertus, maar
ookfamilienamen, leerde het bij-
wonen van de Sint Hubertusvie-
ring.

Essers: „Onze patroonheilige
kreeg van de Hemel de opdracht
om het corpus van de heilige
Lambertus, die in 708 de martel-
dood stierf, te verheffen en van
de begraafplaats Sint Pieter te-
rug te brengen naar Luik. Tij-
dens de tocht van die stoet van
Maastricht naar Luik, gebeurden
enkele wonderen: een blinde
kon weer zien en ook een kreu-
pele genas. Na deze overbren-
ging werd Hubertus een nog
vuriger geloofsverkondiger en
bouwde kerken in deze streek,
waar hij ook wonderen verricht-
te. Aangekomen bij een bran-
dend huis zou hij onder aanroe-
ping van God het vuur zonder
tussenkomst van de brandweer
doven zonder zelfs maar brands-
poren na te laten."

Hubertus zelf stierf in 727 en hij
werd begraven in de Sint Petrus-
kerk in Luik. De verheffing -
vergelijkbaar met een heiligver-
klaring - van zijn lichaam vond
plaats op 3 november 743. Een
eeuw later werden zijn beende-
ren overgebracht naar Sint Hu-
bert in de Ardennen. Later zijn
ze verdwenen.

„Maar het is Lambertus geweest
die de bisschopszetel naar Luik
bracht. Dankzij deze .geboren en
getogen Maastrichtenaar is Luik
van een onbetekenend plaatsje
uitgegroeid tot een grote stad.

Anderen groot maken en zelf
klein blijven: daar zijn Maas-
trichtenaren goed in, of niet
soms? Het is de eerste stap op
weg naar een heiligverklaring,"
weet de naar Hubertus vernoem-
de spreker.

maurice übags

] I 's anderendaags ]

Lelietje
Hé, wat doe je nou?

- Niet praten. Geniet er maar
van. Ik vind het heerlijk als jij
het lekker vindt.

- Maar ik vind het helemaal
niet lekker als je de hele tijd
m'n oorlelletje aait. Dat heb je
trouwens nog nooit gedaan,
m'n oorlelletje aaien.

- Nee, maar datkwam doordat
ik toen nog niet wist hoe
heerlijk jijdat vindt. Je hoeft je
er heus niet voor te schamen,
hoor! Waarvoor zou jeeen
oorlelletje hebben als het niet
geaaid zou mogen worden?

- Hou nou op, hetkriebelt. Ik
krijg jeukaan m'n lelietje. En
het begint trouwens nogal
lawaai te maken, dat
gekrabbelvlak bij m'n oor.

- Ik begrijp het wel, hoor. Het is
mijn eigen schuld. Ik zat zo
vastgeroest in m'n typisch
manlijke seksuele gewoonten
datje helemaal bent
vastgeroest in een
vrouw-onvriendelijke...

- Luister, als je nou toch niet
van m'n lelietje afkunt blijven,
doe het dan wat harder. Ik
word niet goedvan dat
slijmerige geaai.Knijp er eens
in ofvouw het eensflink dubbel
tussen je duim en jewijsvinger.

- Au. Niet doen!Ben je opeens
SM geworden, ofzo? Gaan we
vies doen? Je hebt blijkbaar de
laatste tijd geenkranten en tv
bijgehouden. 1k...

- Wat zitjenou weer aan m'n
neus tefriemelen? Dit begint op
ongewenste intimiteitente
lijken. Handen thuis of ik ga
niezen.

- Ongewenste intimiteiten, ha!
Volgens mij wordt het hoog tijd
dat jij je eens door een
seksuoloog laat nakijken.
Toevallig heb ik gisteren de
eerste uitzending gezien van
die nieuwe Postbus
51-campagne over wat
vrouwen lekkervinden, en
daarin...

.- Wat vrouwen lekker vinden?
Maar ze nebben het daar toch
steeds over watvrouwen juist
verschrikkelijkvinden?

- Ja, dat was een tijd geleden.
Maar dat was veel te eenzijdig.
Hoekunnen wij mannen nou
nog behoorlijkvrijen als we zo "maar in het wildeweg wat
aanrotzooien? Vrouwen zijnzo .'
teer, zo anders dan wij ons
kunnen voorstellen. Wacht, ik
zal jewat laten zien...

"- Pff, verrukkelijk. Wat voelt
zon lelietje en zon neus
heerlijk aan als er niemand
aan zit tefrunnïken. Ik word
er bijna opgewonden van. Kom,
eens gauw terug!

- Nee, blijf af. Dit zijn ernstige -zaken. Hier, de Volkskrant van '22 oktober. Dorien Pessers: Het
wordt tijd om te gaan werken
aan de bevordering van een
'Positieve seksualiteit'van
vrouwen. 'En dat is een door
vrouwen ontwikkeldeen door
deoverheid gesteunde
voorlichtingscampagneover
wat vrouwen lekkervinden op, "het seksuelevlak.

- En die campagne wordt nu
uitgezonden op Postbws 51? Wel.
een beetje laat op de avond,
hoop ik. Anders breng je
kinderen maar op een idee. Die
gaan dan met heel andere ogen
naar al die blote lelietjes
kijken. Nou ja, het is in elk
geval safe sex.

- Ja hoor, maaker maar.
geintjesover. Weet jewel wat
die Dorien Pessers van haar
vak is?Docente
vrouwenstudies! Wil jij soms
beweren datjebeter weet wat
je lekker vindt dan iemand die"ervoor heeft doorgeleerd?

- Weetje wat jijdoet? Ga jijdie
leüebelvan een Pessers maar
vervelen met je gehannes. Ach,
laat maar. Als ik haar
tegenkom geefik haarzelf wel ■een lel.

herman vuijsj e
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KI Bw fSÈf m_____ 'M
Sttk - fl Onlangs was ik in Groot-Brittannië en een van de
B « opmerkelijkhedenvan de Britten vond ik hun
B SJHJ voorkeur voor tatoeages. In een pub ontmoette ik een

jongeman die 'Love mum en dad" dwars over zn pols
\ Wlrn*:^1 had getatoeëerd, in plaats van het obligate 'Nancy

BA i % forever' of iets dergelijks. Een wijs besluit wantBB} \ j»Lf Nancy's komen en gaan, maar de 'tattoo' blijft.

Btj^^^ N. \ Onderzoek toont aan dat tatoeages al duizenden jaren
gPü^wflt^:- \ bestaan. Omdat het tatoeëren een bijzonder pijnlijk

V**^ n. proces was en nog gevaarlijk bovendien door het
É|t V \. gebruikvan onhygiënisch materiaal was hetvan
i. \ VS. \v oorsprong de manier
___^ \ \. \. om als man je

pR^ ____ S \. \ onversaagdheid te
Wf,- jlÊh Bink \^x tonen. De tatoeage is

Wy^_____W IÈK. Vsv\ dan°°^ a^Ü^ dankbaar ,By |gg Sim N^ gebruikt door dat deel
|^ TLrfß^m S^"^% r-^^s» van de mensneid dat
B^B V^^ \y^^ > C zyn e'gen stoerheid

'k^*^ i^ft^7 >s^ : wilde onderstrepen:'B^^ wp< - -~ Matrozen, soldaten,
H^^H^ ~\tf/*? punks en

>^ gedetineerden bijvoorbeeld. Zeerovers in deGouden
f Eeuw tatoeëerden graageen crucifix op hun rug uit

Ü K-ÉÊÊ / voorzorg. Als ze ooit voor het gerecht zouden worden
Bil W ■ geDrac'ht, zo dachten ze, zou toch niemand een
B4\ BF kruisbeeld durven afranselen. Een afbeelding van eenKm, W B/ meerdere vogels op de arm van een zeeman gaf aanA% BB7 /' hoeveelzeemijlen hij hadafgelegd. Een vlinder

Km BF' Jk kenmerkte de dief. De katholieke kerk heeft de
Bw ■■'.'■ /W tatoeage altijd afgekeurd. De mens was immers naar

B*Bw //T _ém God's beeld geschapen, dus verdere verfraaiingvan
■Sftk/'/ \ MM ' dat lichaam was ijdelheid. Nu was bovengenoemde
Bygk ( : ]' __M _. doelg.r°Ep ook niet bijzonder kerks en dus werd het

B kerkelijk verbod dan ook altijd met verve genegeerd.

B In veelAfrikaanse stammen, waar tatoeages een deelB van de inwijdingsriten van jongemannen vormen,
mjti jm weigeren steeds meer jongerenom dekentekenen

w van hunvoorvaderen op hun huid mee te dragen. In
KL B . het Westen daarentegen, begint de 'tattoo'zijn
|r\ YWÊ criminelekarakter meer en meer teverliezen enwint

Ef \ W daarmee aan populariteit. Het is in bepaalde kringen
■P A trendy om een kleine tattoo op een discrete plaats te
■ 1 B dragen,en dat geldt dan echt niet meer alleenvoor

WI _A stoere kerels. Ook vrouwen hebben de tattoo ontdekt.
W___mÊA I Toch blijft het zeerradicaal om je lichaam in eenB fl maatschappij als de onze, met zijnrazendsnel

B flj veranderendetrends, op dezewijze teversieren. Bij
I B fl sPiJt helpen alleen nog maar lange mouwen ofde

B operatiekamer.

_W'_f ___

W fl yerffU'ifyi'tc z**.£7_W. WK** 'IM _____ ' -
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/ v ADIA KESER UITZENDBURO I
PROFESSIONEEL
ACTIEF IN TIJDELIJK WERK.
iLOONADMINISTRATEUR ACOMMERCIEEL TECHNISCH AMACHINE-OPERATORS I

Voor een modern produktiebedrijf in Weert. Het betreft het MEDEWERKER Voor een uitlatenfabrikant in Roermond en Sittard. Het betref■
voeren van de loonadministratie. Er wordt gewerkt met een Voor de afddi klantenservice bij een bedrijf in de omgeving het instellen van. mach\"es> PunHassen van halffabrikaten, h*■
geautomatiseerd systeem. Voor deze verantwoordelijke baan yan Kerkrade. U bent contactueel goed onderlegd, treedt verzorgen van de eindcontrole en werkzaamheden op deM
zoeken wij een kandidaat met een opleiding op minimaal servjce. en klantgericht op en u draagt oplossingen aan. Een en demperafdeling. Een opleiding LTS-Metaal en/of ervann»
MEAO/MBA-niveau, goede contactuele eigenschappen en bij COmmerciële opfeiding op HBO-niveau en een goede monde- met puntlassen .s een must. De werkzaamheden z.,n m dag I
voorkeur ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking. „ en schriftelijke kennis van de Engelse, Franse en Duitse fn£ 2-ploegendienst en een vaste aanstelling is niet u<tgeslote|
Informatie: Josette van Winkel, Weert, 04950 - 35959. tJzjjn vereist. rj aarnaast heeft u eendrede technische kennis, n/ormat^ T,h,ea JefrS ' An%%r\ ????? Iopgedaan door opleiding en/of werkervaring. Mar9riet Heldens' R°«rmond' 04750 " 34441 ■ I
A NOTARIEEL JURIST lnformatie Jos Driessen Kerkrade 045 463700

A --.^cters/loksters IVoor een accountantskantoor in de omgeving van Roermond. m\\ü 11%9 18K9/ IiWIV9 IBK9 ■
U gaat notariële adviezen verstrekken aan de agrarische Jj^TECHNISCH ECONOMISCH Voor een relatie in Sittard en in de omgeving van Echt. ■
sector en het midden- en kleinbedrijf. Een gerichte opleiding MCnFWEDIfFD Ervaring opgedaan in de confectie-branche is een must. He|B
en commerciële kwaliteiten zijn noodzakelijk. r rf? i " . ■ j betreft een ful,"time Daan ' in dagdienst, met mogelijk uitzicWß
Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden, j Voor de afdeling technische zaken bij een onroerend goed op een vast dienstverband. B
Informatie- Yvonne Das Maastricht, 043 - 215162. (nakelaardi| in Heerlen. Naast werkvoorbereiding en calculatie Informatie: Thea Jegers, Sittard, 046 - 522279 of B

itelt u tevens budgetten samen. Een MTS/HTS-opleiding m de Margriet Heidens, Roermond, 04750 - 34441. B
richting Werktuigbouwkunde is vereist, evenals een gedegen B

ADIRECTIE-SECRETARESSE kennis van automatisering, met name Lotus 123 Een flexibele . uA#"UIMEDrmBMneM ITer ondersteuning van het management bij een internationaal klantgerichte instelling is een natuurlijke eigenschap. M_ JVIACHINeISeDIeNDeN B
bedrijf in Roermond. Deze veelomvattende baan bestaat U beschikt over rijbewijs B. Deze baan biedt bij gebleken Voor een textielverwerkend bedrijf in Kerkrade. B
onder andere uit het zelfstandig voeren van de internationale geschiktheid uitzicht op een vast dienstverband. U wordt afwisselend ingezet op een van de volgende afdelifl
correspondentie, postbehandeling en agendabeheer, het fnformatie: Maurice Lückers, Heerlen, 045 - 713120. gen: ververij, wasserij en drogerij. Deze banen bieden goed'B
boeken van reizen, het voorbereiden van vergaderingen en perspectieven en de mogelijkheid tot interne opleidingen. ■
het regelmatig onderhouden van in-en externe contacten. A UAMTEIIB BIIITEKiniCMCT Informatie: Dimphy Lenssen, Kerkrade, 045 - 463700. ■
Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een kandi- F* IWJWTEUK HUITENDIEN9 I ■
date met een secretariële opleiding en enkele jaren gerichte Voor een constructiebedrij in Weert. U gaat prodften .

BftftluiiriAfElfCDI IMEnEUTEDISCD I
werkervaring Leeftijd- vanaf 25 jaar. afleveren en monteren op locaties in Nederland. U heett een ML HOWIVIIvW eKEKIJiVIEIJEWeKKEKI
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met een afgeronde secretariële opleiding. Naast ervaring met met bij voorkeur een opleiding HTS Weg- & Waterbouw, aan- scholen en kantoren. I
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standig|kunnen werkeri z.|n noodzakeli|k. De werkti|den l.ggen bestaat uit het schrijven van ontwerpprogramma's. U beschikt I
tussen 08.30 en 17.00 uur. over het diploma HTS-Wtb met afstudeerrichting Mechatronica A NACHTSORTEERDERS IDeze baan kan leiden tot een vast dienstverband. „„ lon„ic«nn «.nWorunrinn motr A F nrawntimr >T I T n n 7TT , , . , I
m^ie: Pe,e, Been, Roeland, 04750 - ,6270. I^Xn^T^^S' verbond T^o^ttT^^O^trJ^^,

met het internationale karakter van deze relatie. Informatie: Mirjam Savelkoul, Geleen, 046 - 753000. Ij^ TELEFONISTE/RECEPTIONISTE Informatie: Marcel Roumen, Maastricht, 043 -218151. I
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Informatie. Jos Driessen, Kerkrade, 045 463700. """f "!? een pf9eronde opleiding MTS-Procestechn.ek |nformatie: christianne Brouwers, Sittard, 046 - 522279. Iof VAPRO-B. De werkzaamheden zijn in 3-ploegendienst en I
___. iMEADMATDirE er wordt een uitstekend salaris geboden. Een vast dienst- |miNrUKIVIATKItbE verband is niet uitgesloten. A VERKOOPSTERSVoor een bank in de nabi|he.d van Weert■ U gaa informatie informatie: René Raats, Sittard, 046 - 522279. Voor een aroot warenhuis in Kerkrade Eniae verkoooervarinöaan klanten verstrekken met betrekking tot de werking van voor een groor warennuis in Nerxraae. enige verKoopervam»

geldautomaten. Wij zoeken een jongekandidate met een 's.een voordeel. Deze banen zim op oproepbasis
klantgerichte instelling. Dit is een part-time baan. A INSTRUMENTATIETECHNICI lnformat.e: D.mphy Lenssen, Kerkrade, 045 - 463700.
Informatie: Brigitte Heijlighers, Weert, 04950 - 35959. Voor de afde|i ng engineering bij een bedrijf in de omgeving

van Geleen. U gaat instrumentatie en procesbesturingsinstal- A GRATIS CURSUS TYPEN
AADMINISTRATIEF i^Kr^n^ °p onze vesti9in9en biiu in de h^/T W weer,**>*<
er/'nrfADIECI MenEIAfEDVCTEDC en callPreren,- Een opleiding MTS-Elektroechniek aangevuld met Qtis cursussen om uw typevaardigheid op te frissen of
SevKeTAKIeeL MtütWtKIVMtKD met vakgerichte studies, bijv. SOM 1 en/of 2, is vereist. om fe |eren .
Voor diverse relaties in Limburg. Een afgeronde opleiding in Tevens beschikt u over ervaring in een soortgelijke functie en Informeer bij de voor u dichtstbijzijnde vestiging.
de administratief secretariële richting is een must. Kennis van heeft u een goed oog voor kwaliteit. In verband met het veel-
WordPerfect 5.0/5.1, WANG en/of Lotus 123 strekt tot aan- vuldig werken op locatie is een service- en klantgerichte instel-

#»«*<hh _mbeveling. Er zijn diverse mogelijkheden aanwezig. ling een must. De banen bieden goede toekomstperspectieven. A. TEKSTVERWERKINGSCURSUS
Informatie: Miriam Savelkoul, Geleen, 046 - 753000 of Informatie: Frits Sondeijker, Geleen, 046 - 753000. WANG OF WORDPERFECT 5. 1Marja van Kessel, Heerlen, 045 -713120 of Jos Driessen, kk . , . . ,

~,„,,,,_,-, „:„ Aj;*i7„c0rv \} A c\a^ AA'ivnn Met het volgen van een van deze cursussen via Adia Keserkerkrade, U4ö - 40J/UU. AAUTOMONTEUR vergroot u uw kansen op een (andere) baan in de admini-

▲ Voor een gerenommeerd garagebedrijf in Roermond. Ervaring stratieve sector.
PLANNER is vereist, een afgeronde opleiding MTS-Motorvoertuigentech- U kunt, zonodig, voorafgaand uw typevaard.gheid testen op

Voor een grondverzetbedrijf in deomgeving van Weert. U gaat niek strekt tot aanbeveling. Deze baan biedt perspectief. een van onze vestigingen. Deze cursussen worden gegeven
zelfstandig de planning verzorgen. Wij denken aan een kan- Informatie: Rob Derks, Roermond, 04750 - 34441. °P ons opleidingscentrum in Heerlen,

didaat metrelevante ervaring. Tevens denkt u mee en toont Informatie: alle vestigingen,
initiatieven. Deze baan biedt ruime doorgroeimogelijkheden. A jninAßAvrMDAiiiurn
Informatie: Brigitte Heijlighers, Weert, 04950 - 35959. *\APPARATENBOUWERa ' d Voor een machinefabriek in Kerkrade. Het bedrijf biedt een Neem voor informatie over deze en andere vacatures contaC
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mmmi gmm ,_ gedegen interne opleiding waarmee u uitgroeit tot een specia- op met de bij de vacature vermelde medewerk(st)ers.
A VERPLEEGKUNDIGEN A/B/Z list op het gebied van apparaten. Wij denken aan een jonge Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045 -7131 20
Voor diverse instellingen in Limburg. Er zijn zowel part-time als MTS-er Werktuigbouwkunde. Voor de juistekandidaat zijn er Hoensbroek, Kouvenderstraat ö I / 045-231680
full-time mogelijkheden. Deze banen zijn met name geschikt uitstekende mogelijkheden. Kerkrade Hoofdstraat 39, 045 - 463700
voor herintredende vrouwen. Informatie: Sylvia Otten, Kerkrade, 045 - 463700. Landgraaf, Streeperstraat 48 045 - 326595
Informatie: alle vestigingen. Geleen Rijksweg Centrum 12,046 -£53000

« . a b Sittard, Rosmolenstraat 13,046- 522279fiXS. ▲MAGAZIJNMEDEWERKER Maastricht, Stationsstraat 35, 043 -218151
l/£±S> AZIEKENVERZORGSTERS Voor een pharmaceutische groothandel in Maastricht. Deze Weert, Maaspoort 24, 04950 - 35959

Voor instellingen in Limburg. baan bestaat uit het gereed maken van orders aan de hand Roermond, Marktstraat 5 - 7, 04750 - 34441 (industrie)
A I^l A I^CCCD U kunt zowel volgens rooster werken als in losse diensten. van bestellijsten. Enige ervaring met heftruck rijden is een pré. Roermond, Kruisherenstraat 1, 04750-16270 (kantoorfuncties)

f\a\+Ja\§\ IVCOCl\. Informatie: alle vestigingen. Informatie: Torn Welzen, Maastricht, 043 -218151. Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren.
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Arrestaties bij
Fortuna-Vitesse

SITTARD - Tijdens en na de;
wedstrijd tussen Fortuna en Vi-
tesse heeft de Sittardse politie
Voor zover nu bekend: vijf Vi-
tesse-aanhangers gearresteerd.
Aanleiding van het incident was
een kaartcontrole bij Vitesse-
aanhangers die in een vak met.Fortuna-supporters zaten.
De geblesseerde Vitesse-verde-diger Edward Sturing zat tussende supporters toen het incident
Plaatsvond. Hij vertelde na af-
loop: „Er kwamen twee suppoos-
ten vergezeld van vier agenten
net vak in. Ze begonnen de j
kaartjes van onze supporters te
controleren, die dezelfde kaart-jes hadden als ik. Ze moesten
echter toch het vak uit. Dat wei-
gerden ze waarna er een vecht-
partij ontstond. Toen de rust
enigszins was teruggekeerd heb
ik de agenten gevraagd om weg
te gaan, want een agent werkt opzon supporter als een rode lapop een stier. Vervolgens is erniets-meer voorgevallen," aldusSturing.
Na een vechtpartij op de tribune
achtervolgden agenten een aan- ftal supporters, waarbij flinkeklappen vielen. Drie Vitesse-sup-
porters werden meteen afge-
voerd, twee anderen werden nade wedstrijd aangehouden.

Strafschop
Na ongeveer twintig minuten scoor-de De Jong 1-0, een kwartier laterBoogers uit een strafschop 2-0. Depunten in de knip en verder nietsom je druk over te maken, zou jezozeggen. Vooral omdat Fortuna hPt

eerste half uur Vitesse moeiteloos
wegzette. Zo gemakkelijk ligt het
echter al lang niet meer. De faal-
angst druipt de de Limburgse spe-
lers uit de oren en als het mogelijk
was geweest had penningmeester
Schmeitz, bij wijze van spreken,
met liefde drie ton neergeteld om
de wedstrijd onmiddellijk af te la-
ten fluiten. De eerste overwinning
was dat wel waard geweest.

Het ongelooflijke was echter waar.
Terwijl Fortuna de wpdstrüH u

heerste, met 2-0 voor stond, en Vi-
tesse zeker geen goede indruk
maakte, sloegen bij de ploeg de
bange bibbers toe. En niet zon klein
beetje ook. Voorn was vanaf dat
moment bijna constant langs de zij-
lijn te vinden. „Eruit, kom er nou
toch uit!!!," schreeuwde hij zijn
stem schor.
Het was aan dovemansoren gericht.
Zijn ploeg bleef op de zestien me-
terlijn hangen, met alle gevolgen
van dien. Vanuit die defensie wer-
den de ballen als vuurpijlen naar
voren geknald, waarna ze met de-
zelfde snelheid door Vitesse weer in
de Sittardse doelmond gepompt
werden. Van opbouw was geen en-
kele sprake meer, van overleg nog
minder. Een spelstijl waarmee je
misschien een laatste kwartier kunt

overleven, maar niet waarmee je
een uur lang boven water kunt blij-
ven.

Wat Voorn ongetwijfeld zag aanko-
men, gebeurde met een verbluffen-

.de vanzelfsprekendheid; Van Arum
en laatste verdediger Van der Brom
brachten Vitesse moeiteloos op ge-
lijke hoogte. „Het uitvallen van De
Jong was de ommekeer in de wed-
strijd," verklaarde Voorn na afloop.
De Jong kan een bal nog een beetje
vasthouden, en nadat hij eruit
moest, werd Van der Brom ook niet
meer werd afgestopt." De kritiek
aan het adres van Custers was dui-
delijk, zonder dat Voorn de naam
van de spits noemde.
Voor Vitesse een meevaller: de laat-
ste drie uitwedstriiden einsren allp-

maal verloren, terwijl in de afgelo-
pen vier duels slechts één keer
werd gescoord. „We hebben van-
daag een enorme veerkracht laten
zien," stelde Vitesse-trainer Bert Ja-
cobs. „Ik ben blij dat het weer wat
begint te lopen." Met wat geluk had
de Arnhemse ploeg tien minuten
voor tijd ook de overwinning nog
gepakt. Samuel trok vlak voor doel-
man Hesp Arnhemmer Van der
Brom onderuit. Het was een zeer
aanvaardbare strafschop geweest.
Van der Brom vroeg erom, maar
kreeg alleen een gele kaart. Op die
manier bleef het summum van na-
righeid Fortuna tenminste nog be-
spaard. Maar voor de gezondheid
van de begeleiding moet de ploeg
nu toch echt snel een overwinning
gaan behalen.

Jumping Amsterdam
op snelheid beslist

AJVISTERDAM - Eric Navetheeft gistermiddag in de RAI
ïïietQuito de Baussy, het paardwaarmee hij Europees kam-
pioen werd maar deze week ook
ln het nieuws kwam wegens
hogelijk gebruik van cortison,
üe Grote Prijs van Amsterdam,
ttieetellend voor de wereldbe-ker, gewonnen.De FranseruiterWeef in de tweede barrage netps de concurrentie niet fout-
loos, maar was daarin wel de
snelste. Jean Claude Vangeen-
oerghe eindigde als tweede en
franke Sloothaak werd derde.
Roger-Yves Bost gokte als laatstecombinatie in debarrage op het uit-

blijven van een fout. Gezien de capaciteiten van Norton de Rhuysheel normaal, maar zondag toch eenmisrekening. Bost werd vierde vóórThomas Frühmann.
Beste Nederlander was Eric Wil-
lemsz Geeroms uit Weert, die metB. Jonggor in de eerste barrage een
springfout maakte en met Otto Bec-
ker de zesde plaats deelde. Piet
Raymakers, éénvan de besteruitersvan het concours, eindigde ex ae-
quo als negende en verdiende daar-
mee ook een aantal wereldbeker-
punten.
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" Eric Navetheeft lak aan
concurrentie én roddels

" Eric Willemsz Geeroms tijdens de Grote Prijs van Amster-dam op zijn paard Jonggor.

Van der Luer
wil weg

bij Roda JC
Van onze sportredactie

KERKRADE - Eric van der Luer
ziet voor zichzelf geen toekomst
meer weggelegd bij Roda JC. De
middenvelder wil zo snel mogelijk
naar een andere club. „Ik heb het
idee dat de trainers het niet meer in
mij zien zitten. Ik train en speel nu
meer in het tweede team dan ooit
tevoren. Dat is fnuikend voor mij.
Op die manier kom ik niet hogerop.
Als de trainers het niet meer in mij
zien zitten, heb ik daar geen proble-
men mee. Maar ik denk dat het dan
wel voor alle partijen beter is dat ik
naar een andere club verhuis."

Van der Luer vindt het vreemd dat
afgelopen zomer zijn contract met
twee jaar werd verlengd. „Daaruit
sprak vertrouwen. Ik wist ook dat
ik zou moeten knokken voor een
basisplaats, maar als je vervolgens
telkens wordt gewisseld of niet eens
aan een invalbeurt toekomt, schiet
je niks op
Ik hoop dat ik van Roda JC een
kans krijg naar een andere club te
vertrekken." Algemeen directeur
Serve Kuijer wil best meewerken
aan een voortijdig vertrek: „Als er
interesse is voor Van der Luer, zul-
len we zeker rond de tafel gaan zit-
ten. Maar er hangt natuurüjk wel
een prijskaartje aan vast."

Nieuwe trainer
bij Racing Genk
GENK - Bij de Belgische eerste
klasser Racing Genk staat vanaf
vandaag een nieuwe trainer aan het
hoofd van de technische staf.
Pierre Janssen, oud-speler van Wa-
terschei, Waterschei en Winterslag
fuseerden enkele jaren geleden tot
Racing Genk, en tot donderdag-
avond nog speler bij Lokeren,
neemt de plaats in van Paul Theu-
nis, die vrijdagavond te horen kreeg
dat hij ontslagen zou worden.
Genk kende een fantastische start
in de competitie maar behaalde de
laatste zeven wedstrijden geen en-
kel punt meer.

Agu bewusteloos

GRONINGEN - Keeper Alloy
Agu van MVV is zondag tien mi-
nuten buiten kennis geweest tij-
dens het competitieduel met FC
Groningen (2-2) in het Ooster-
park. De 24-jarige Nigeriaanse
nationale doelman raakte in de
zeventigste minuut bewusteloos
nadat hij een schop onder het
oog kreeg van Hennie Meijer die
de bal probeerde te raken. Na
het treffen werd in het zièken-

huis in Groningen een hersen-
schudding geconstateerd. Agu
werd vervangen door Erik de
Haan.

De verzorgers van MVV poog-
den vergeefs de Nigeriaan op te
lappen. Hij kwam in de kleedka-
mer pas bij kennis. Agu kon
naderhand liggend -en met een
dichtgezwollen oog- de busreis
terug naar Maastricht maken.

Gisteravond werd de Nigeriaan
nog verpleegd bij MW-trainer
Vergoossen thuis.
„Hij mag in geen geval 's nachts
alleen blijven en moet ter contro-
le om de drie uur gewekt wor-
den," aldus Vergoossen.
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" MVV dwingt gelukaf

" Alloy Agu wordt na een botsing met Meijer op een brancard afgevoerd.

sport
Faalangst oorzaak van enorme terugval in duel tegen Vitesse

Fortuna laat winst weer vervliegen
DOOR BERT GROOTHAND

SITTARD - De begeleiding krijgt er wat van. Tegen FC Den■Haag liep Fortuna trainer/coach Georg Kessler in het Duitsvloekend en tierend langs de zijlijn. Zaterdag leek het wel ofde stoel van Koekie Voorn, de verantwoordelijke man bij ont-
stentenis van Kessler, onder stroom stond. Voorn sprong bij?e aanleiding als door een wesp gestoken op en was

'e **et liefst zelf het veld in gerend. Misschien nog niet eens zonchlgek idee: Voorn en Ruys gewoon maar op te stellen. Want za-terdag liep het, op het eerste halve uur na, weer voor geen
nieter bij Fortuna tegen Vitesse (2-2).

Na afloop wisten de beide trainers
eigenlijk niet meer of ze nu opge-ucht, tevreden of ontevreden moes-ten zijn. „Als je van te voren zegt
«at je één punt tegen Vitesse haalt,
\ren e daarvoor," gaf Voorn aan.

3||i »Nu ben je met die 2-2 niet helemaal
l tevreden, omdat je met 2-0 hebtvoor gestaan. Maar aan de andere
Kant had het ook nog eens 3-2 voor

Fortuna Sittard - Vitesse 2-2 (2-0). 21.
De Jong 1-0, 30. Boogers 2-0 (straf-
schop), 60. Van Arum 2-1, 79. Van den
Brom 2-2. Scheidsrechter: Van der En-
de. Toeschouwers: 3.000. Gele kaart:
Straal en Van den Brom (Vitesse).
Fortuna Sittard: Hesp; Maessen, Sa-
muel, Mordang en Paul Janssen; Bar-
mentloo, Driessen en Szalma; Boogers,
De Jong (30. Custers) en Sneekes (8o!
Doufikar).
Vitesse: Van der Gouw; Straal, Van den
Brom, Bos en Vermeulen; Krijgsman
(46. Van Arum), Laamers en Eijer; Latu-
heru, Loeffen en Cocu.

Vitesse kunnen worden als ze kort
voor tijd een strafschop hadden ge-
kregen." Gemengde gevoelens kort-
om bij de Sittardse club, waar de
donkere wolken boven de Baandert
nog wel even zullen blijven hangen.
Fortuna staat nu, na vijftien duels,
op acht punten. Om in ieder geval
de degradatie te ontlopen zal de
ploeg minstens 27 punten, zo heeft
de ervaring in afgelopen seizoenen
geleerd, moeten halen. In de over-
gebleven wedstijden moet dus een
gemiddelde gehaald worden van
één punten per duel. Een opgave
die voor het huidige Fortuna be-
paald geen sinecure zal worden.

Zaterdag leek het tij voor het eerst
wat tekeren. Op basis van een hart-
verwamende inzet werd het sullig
startende Vitesse op achterstand
gezet. Vooral de terugkomst vanFred de Jong in de basis deed won-
deren. De Jong mag dan geen bril-
jante voetballer zijn, hij knokt wel
voor iedere meter en is in de lucht
vrijwel onklopbaar. Ook de samen-werking met uitblinker Boogers
verliep prima.

" Fred de Jong scoort het eer-
ste doelpunt van Fortuna.

Foto: PETER ROOZEN

Fred de Jong
aan enkel
geopereerd

Van onze verslaggever

SITTARD -De ziekenboegvan For-
tuna blijft voorlopig^nog even goed
gevuld. Na Anton Janssen die vori-
ge week een meniscusoperatie
moest ondergaan, is gisteren pok
Fred de Jong geopereerd. De
Nieuwzeelandse spits moest tijdens
het duel tegen Vitesse uitvallen. „Ik
sprong voor een kopduel op, maar
kwam op het been van een tegen-
stander terecht," was de verklaring
van De Jong zaterdag. „Bij de lan-
ding klapte mijn enkel om." Na
onderzoek bleek De Jong zijn en-
kelbanden voor een groot deel te
hebben afgescheurd. Gisteren werd
de Fortunees in het Maasland-zie-
kenhuis geopereerd. Hij zal zeker
acht weken uit de roulatie zijn. An-
ton Janssen zal over zon drie we-
ken zijn rentree kunnen maken.

De gezondheid van trainer/coach
Georg Kessler ontwikkelt zich gun-
stig. Kessler die afgelopen vrijdag
een halsslagader-operatie onder-
ging, gaat goed vooruit. Ook zijn
gezichtsvermogen is duidelijk ver-
beterd. Manager Jacques Opge-
noord maakte bekend dat Kessler
over een week zal worden ontslagen
uit het ziekenhuis. Zoals bekend
hoopt de trainer over twee weken
zijn werkzaamheden te hervatten.

Rood voor
Van Basten

MILAAN - In de Italiaanse competi-
tie won AC Milan met 4-1 van AS
Roma, maar verloor in de 88ste mi-
nuut Marco van Basten. De Neder-
landse spits, die na een halfuur de
score had geopend voor de Milane-
zen, werd op advies van de grens-
rechter van het veld gestuurd.
Van Basten zou volgens deassistent
van de scheidsrechter Roma-speler
Di Marchi in het strafschopgebied
hebben geslagen. Zowel de Neder-
lander als zijn tegenstander ontken-
den dat sprake was geweest van
handtastelijkheden. Videobeelden
dienen voor de tuchtcommissie van
de Italiaanse voetbalbond uitsluit-
sel te bieden.

Voetbalfans
tegen racisme

HAMBURG - Supporters en be-
stuur van FC St. Pauli hebben zon-
dag voor de competitiewedstrijd
tegen FC Remscheid een vreedza-
me demonstratie gehouden tegen
meer en meer om zich heen grijpen-
de racisme in Duitsland. Aanleiding
daartoe waren de botsingen tussen
Duitse jongeren en buitenlanders
tijdens thuiswedstrijden van de
tweede Bundesligaclub. De fans
hadden spandoeken bij zich met
teksten waarmee ze hun afkeer te-
gen het fascisme en de buitenland-
haters duidelijk lieten blijken.

Surfer dobbert
urenlang op zee
MAUI - Olaf van Tol heeft urenlang
op de Grote Oceaan voor Hawaii
rondgedobberd. Op een smalle surf-
plank, zonder mast. Pas tegen het
vallen van de avond daagde er hulp
op van het eiland Maui, de aanleg-
plaats. Overstuur en rillend van de
kou stapte Van Tol op het strand.
Van Tol brak in de tweede manche
van de finale om de wereldtitel
windsurfen course-race zijn mast.
De organisatie zag de Nederlander
over het hoofd. Hij was te ver van
het strand verwijderd om op eigen
kracht tegen de stroom in terug te
peddelen.

Michael Stich
naar Rosmalen
ROSMALEN - Michael Stich is ge-
contracteerd voor de derde editie
van de Continental Grass Court
Championships, die van 8 tot 14
juni 1992 op de banen van het Auto-
tron in Rosmalen wordt gehouden.
De Duitser, die dit jaar Wimbledon
op zijn naam bracht, gaf andermaal
aan Rosmalen de voorkeur boven
het toernooi van Queens.

" BANGKOK - De terugkeer van
Erica van den Heuvel op het bad-
mintonveld is een succes geworden.
De Brabantse, maandenlang uitge-
schakeld door een knieblessure,
haalde bij de open titelstrijd van
Thailand met haar partner Eline
Coene de finale. Het Nederlandse
tweetal, nog vechtend voor een
Olympisch startbewijs, verloor in
de eindstrijd van het Zuidkoreaan-
se dubbel Hwang/Gil met 10-15 en
6-15. In Bangkok vormden de Ne-
derlandse dames de enige afvaardi-
ging 'uit Europa. De toppers uit
Denemarken, Engeland en Zweden
namen na de Open Deense titel-
strijd rust.
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sport

scorebord
eredivisie

Fortuna Sittard - Vitesse 2-2
Groningen - MVV 2-2
RKC - PSV 2-2
Sparta - VVV 1-1
Twente - SVV/Dordrecht '90 5-0
Utrecht - Volendam - 0-0
De Graafschap - Feyenoord 1-1
Den Haag - Ajax 0-0

PSV 12 9 3 021 30-12
Feyenoord 14 8 5 1 21 21- 9
FC Twente 14 8 3 3 19 28-13
Sparta 15 6 6 3 18 26-25
Vitesse 15 6 5 4 17 19-13
Ajax 11 7 2 2 16 29- 8
RKC 15 5 6 4 16 30-25
FC Utrecht 14 4 7 3 15 16-13
Roda JC 14 5 5 4 15 16-19
Groningen 13 4 6 3 14 18-14
MW 15 4 6 5 14 13-17
Volendam 14 5 3 6 13 15-16
SVV Dordrecht 15 5 3 713 25-37
Den Haag 13 2 5 6 9 11-27
Willem II 14 2 5 7 9 13-21
Fortuna Sittard 15 0 8 7 8 15-27
VW 13 1 4 8 6 12-27
Graafschap 14 2 2 10 6 14-28

Vrijdag, 20.00 uur
Roda JC - Den Haag
Zaterdag, 19.30 uur
PSV - Groningen
MVV - De Graafschap
SVV/Dordrecht'9o - Sparta
Zondag, 14.30uur
VW - Ajax
Vitesse - Twente
RKC - Willem II
Feyenoord - Utrecht
Volendam - Fortuna Sittard

eerste divisie
Eindhoven - NAC 3-1
Excelsior - Veendam 3-4
RBC - Haarlem 0-2
NEC - AZ 3-1
Wageningen - BW Den Bosch 0-2
Go Ahead Eagles - TOP 2-2
Telstar - Helmond Sport 5-1
Zeeland - Heerenveen 1-2
Cambuur L. - Heracles 2-0
Emmen - Zwolle 0-2

CambuurL 16 11 2 324 29-16
Heerenveen . 16 9 3 4 2131-20
Wageningen 15 8 4 320 19-10
Telstar 16 8 4 420 43-30
Den Bosch 16 9 2 520 29-19
Haarlem 16 8 4 420 25-22
NAC 16 6 6 4 18 26-21
NEC 16 7 4 5 18 26-21
Heracles 16 6 5 5 17 27-25
AZ 16 6 4 6 16 30-25
GA Eagles 16 6 4 6 16 26-23
FC Zwolle 15 5 5 5 15 23-22
RBC 16 5 5 6 15 26-24
Veendam 16 6 2 8 14 21-26
Excelsior 16 6 2 8 14 31-39
Eindhoven 16 4 5 7 13 20-28
Helmond Sport 16 4 3 9 1122-35
Emmen 16 3 5 8 11 15-32
TOP 16 3 4 9 10 19-33
Zeeland 16 1 3 12 5 17-34
Heracles en Cambuur periodekampioen

derde periode
Heerenveen 4 4 0 0 810-3
GA Eagles 4 3 10 7 8-2
Excelsior 4 3 0 1 6 14- 8
Veendam 4 3 0 1 6 10- 6
NEC 4 3 0 16 9-5
Haarlem 4 3 0 16 6-3
Telstar 4 2 1 15 8-7
CambuurL 4 2 1 15 5-4
FC Zwolle 3 1113 4-4
TOP 4 112 3 9-9
NAC 4 112 3 6-7
Den Bosch 4 112 3 4-5
RBC 4 112 3 5-7
Eindhoven 4 112 3 4-7
Helmond Sport 4 1 1 2 3 8-12
Heracles 4 112 3 4-8
Wageningen 3 10 2 2 3-4
AZ 4 0 2 2 2 4-8
Emmen 4 0 13 13-9
Zeeland 4 0 0 4 0 6-12
Dinsdag, 19.30 uur
Zwolle - Wageningen
Vrijdag, 19.30 uur
Zwolle - Cambuur Leeuwarden
Zaterdag, 19.30uur
BW Den Bosch - NEC
Haarlem - Emmen
Heracles - Zeeland
Heerenveen - Excelsior
Veendam - Telstar
Helmond Sport - Go Ahead Eagles
TOP - Eindhoven
NAC - Wageningen

scoreverloop
EREDIVISIE
Utrecht - Volendam 0-0. Scheidsrechter:
Wegereef. Toeschouwers: 4500.
Utrecht: Van Ede; Van der Net, Liesdek,
De Koek en Van der Meer; Verrips Roest,
Bijl en Plugboer; De Kruijff (71. Van der
Weert) en Smolarek.
Volendam: Zoetebier; Stuyt, Kromheer,
Pastoor en Kooistra (49. Guyt); Peters, Da-
man, Steur en De Leeuw; Burleson en Clay-
ton.
De Graafschap - Feyenoord 1-1 (1-0). 45.
Godee 1-0; 64. Fraser 1-1. Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 10.500 (uitver-
kocht).
De Graafschap: Olyslager; Vreman,
Brandts, Redeker en Van de Brink (73. Ro-
sendaal); Matthaei, Kraay, Van Kessel en
Godee; Hofstede en Koolhof.
Feyenoord: De Goey; Scholten, Metgod, De
Wolf en Heus; Bosz, Fraser en Witschge;
Taument, Damaschin (46. Van Gobbel) en
Blinker.
RKC - PSV 2-2 (1-1). 25. Decheiver 1-0; 36.
Kalusha 1-1; 78. Kieft 1-2; 86. Van Hoogda-
lem 2-2. Scheidsrechter: Van Vliet. Toe-
schouwers: 6200.
RKC: Teeuwen; Hutten, Van Hoogdalem,
Brands, Eikenhout en Richardson; Bee-
rens, Maas en Van Hintum; Decheiver en
André Hoekstra (87. De Wijs).
PSV: Van Breükelen; Gerets, Van Tiggelen,
Popescu en Heintze; Van Aerle enKoeman;
Schreuder (59. Ellerman), Kieft, Kalusha en
Peter Hoekstra (72. Valckx).
Twente - SVV/Dordrecht '90 5-0 (2-0). 23
De Boer 1-0 (strafschop); 40. Kool 2-0; 65.
Gaasbeek 3-0; 69. Mulder 4-0; 90.Paus 5-0.
Scheidsrechter: Lammers. Toeschouwers:
4200.
Twente: Boschker; Zwijnenberg, Rutten.
Paus en Karnebeek; Gaasbeek, Youri Mul
der en Kool; Schmidt (79. Van Rabens
waay). De Boer en Mrkela.
SVV/Dordrecht '90: Hiele; Boessen, Trust
full. Vonk en Jan Mulder; Gorré, Barendse
en Van Watturn; Jerry Simons, Wouden (68
Van der Laan) en Sion.
Den Haag - Ajax 0-0. Scheidsrechter: Bak
ker. Toeschouwers: 8.250.
Den Haag: Stam; Purvis, Adam, Van Oos
ten en Edmund Vriesde; Van der Laan
Lems en Kuzmanovic; Danen (63. Van Eij
keren), Otto en Torken (84. Hermes).
Ajax: Menzo; Blind, Wouters, Vink en Dt
Boer; Winter, Bergkamp en Groenendij)'
(70. Van Loen); Petersen, Pettersson en Da
vids (56. Kreek).

EERSTE DIVISIE
Excelsior - Veendam 3-4 (3-2). 12. Tammer
1-0; 17. Roos 2-0; 18.Koorman 2-1; 26. Tam-
mer 3-1; 34. Roode 3-2; 74. Brouwer 3-3; 89.
Brouwer 3-4. Scheidsrechter: Janssen. Toe-
schouwers: 800.
Zeeland - Heerenveen 1-2(0-0). 48. Schaap
0-1; 53. Borst 1-1; 85. Verbeek 1-2. Scheids-
rechter: Meijer. Toeschouwers: 1400.
Emmen - Zwolle 0-2 (0-1). 30. Van der Nooij
0-1; 85. Van der Nooij 0-2. Scheidsrechter:
Kloeg. Toeschouwers: 1820.
Cambuur L. - Heracles 2-0 (1-0). 31. Mols
1-0; 60. Hoogma 2-0. Scheidsrechter: Van
Haaften. Toeschouwers: 5500.
RBC - Haarlem 0-2 (0-1). 32. Van Ekens 0-1;

82. Van Galen 0-2. Scheidsrechter: Bettin-
ger. Toeschouwers: 1750.
NEC - AZ 3-1 (1-1). 30. Den Turk 0-1 (straf-
schop); 44. De Romijn 1-1; 49. Van der Lin-
den 2-1; 61. Van der Linden 3-1. Scheids-
rechter: Klootwijk. Toeschouwers: 1500.
Wageningen - BW Den Bosch 0-2. 16. Brus-
selers 0-1; 89. Van Schijndel 0-2. Scheids-
rechter: Van Dijk. Toeschouwers: 3750.
Go Ahead Eagles - TOP 2-2 (1-1). 1. Potho-
ven 1-0; 5. Wubben 1-1; 53. Van Outvorst
1-2; 61. Pothoven 2-2. Scheidsrechter: Van
de Herik. Toeschouwers: 4000.
Telstar - Helmond Sport 5-1 (3-1). 9. Hoop
1-0; 19. Regtop 2-0; 35. Vereijken 2-1; 42.
Hoop 3-1; 73. Oostrom 4-1; 88. Hoop 5-1.
Scheidsrechter: Schaap. Toeschouwers:
2400.
Eindhoven - NAC 3-1 (2-1). 6. Cornelissen
0-1 (strafschop); 7. Borrenbergs 1-1; 34.
Maas 2-1; 74. Goudmijn 3-1. Scheidsrechter:
Jol. Toeschouwers: 1250.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 12; 2. Decheiver (RKC)
11; 3. Mulder (Twente) 10; 4. Clayton (Vo-
lendam) 7; 5. Smolarek (Utrecht), Eller-
man (PSV), Koolhof (De Graafschap),
Brands (RKC), Boogers (Fortuna Sittard),
Meijer (Groningen), De Boer (Twente),
Kieft (PSV) 6.
EERSTE DIVISIE
1. Tammer(Excelsior) 19; 2. VanRoon (AZ),
De Roode (Telstar), Hoop (Telstar) 12; 5.
Velten (Heracles) 11; 6. Van Hooydonk
(NAC), De Gier (Cambuur Leeuwarden),
Wubben (TOP) 10; 9. Mutsaers (RBC), Lam-
mers (NAC) 9; 11. Camataru (Heerenveen),
Oostrom (Telstar) 8.

kaarten
Rood: Bij] (Utrecht), Blinker (Feyenoord),
Sas (NAC).
Geel: Slor (Veendam), Meerman en Eiken-
hout (Zeeland), Andone en De Jong Hee-
renveen), Haverkort en Bosch (Emmen),
Wijnings, Voets en Koot (RBC), Van Galen
(Haarlem), Van de Weerden, Paymans, Wa-
genaar en Stok (NEC), Den Turk, Hassel-
bainken Duif (AZ), Van Schijndel en Goos-
sens (BW Den Bosch), De Kruyf (Wagenin-
gen), Boere (Go Ahead Eagles), Arends
TOP), Heijster, Streppel en Boelaars (Hel-
mond Sport), Frijns, Maas, Schiffer en Tref-
fers (Eindhoven), Jaspers, Van Hooydonk
en Karelse (NAC); Straal en Van den Brom
(Vitesse), Kromheer en Kooistra ((Volen-
dam), Van de Brink, Kraay en Koolhof (De
Graafschap), Van Hoogdalem (RKC), Eller-
man en Gerets (PSV), Meijer, Delahaye en
Benneker (MVV), Otto en Lems (Den
Haag), De Boer (Ajax), Djurovski en Van
Dijk (Groningen).

buitenland
DUITSLAND
Düsseldorf - Bochum ( 3-0
Karlsruhe - Hamburg 4-1
Stuttgart - StuttgarterKickers '3-1
Leverkusen - Nürnberg 0-1
Mönchengladbach - Dortmund 1-1
Rostock-Köln 1-1
Schalke - Dresden 1-1
Duisburg - Frankfurt 3-6
Wattenscheid - München 0-0
Bremen - Kaiserslautern 0-2
Stand:Frankfurt 16-22; Stuttgart 16-20;Kai-
serslautern 16-20; Leverkusen 16-19; Dort-
mund 16-19; Nürnberg 16-18; Duisburg
16-18; Schalke 16-17; Rostock 16-16; Köln
16-16; Hamburg 16-16;Karlsruhe 16-16; Bre-
men 16-15; München 16-15; Dresden 16-13;
Stuttgarter Kickers 16-12; Düsseldorf 16-12;
Wattenscheid 16-12; Mönchengladbach
16-12; Bochum 16-12.

ENGELAND
Coventry - Chelsea 0-1
Arsenal - West Ham 0-1
Liverpool - Crystal Palace 1-2
Luton - Everton 0-1
Manchester United - Sheffield United 2-0
Norwich -Nottingham 0-0
Notts County - Oldham Athletic 2-0
Queen's Park Rangers - Aston Villa 0-1
Sheffield Wednesday - Tottenham Hotspur

0-0
Southampton - Manchester City 0-3
Wimbledon - Leeds United 0-0
Stand: Manchester United 14-31; Leeds
United 15-30; Manchester City 15-28;
BELGIË
Charleroi - Andarlecht 0-0
Mechelen - Kortrijk 1-0
Standard - Gent 4-2
Beveren - Club Brugge 0-0
Waregem - Lier 3-1
RWDM - Aalst 2-0
Cercle Brugge - Antwerp 3-1
Lokeren - Genk 0-0
Ekeren - Club Luik 0-0
Stand: Anderlecht 12-19; Mechelen 12-18;
Club Brugge 11-17; Standard 12-17; Cercle
Brugge 12-14; Antwerp 11-13; Waregem
12-13; Lier 12-13; Beveren 12-12;Gent 12-12;
Ekeren 12-11; Lokeren 12-10; Club Luik
12-10; Kortrijk 12-9; Genk 12-8; RWDM
12-8; Charleroi 12-5; Aalst 12-5.

ITALIË
Ascoli - Cremonese 1-0
Fiorentina - Cagliari 1-0
Foggia - Bari 4-1
Genoa - Atalanta 0-2
Lazio - Juventus 1-1
AC Milan - AS Roma 4-1
Napoli - Sampdoria 2-1
Parma - Verona 1-1
Torino - Inter Milan 0-0
Stand: AC Milan 8-14; Juventus 9-13: Napo-
li 9-12; Lazio 9-11; Torino 9-11; Inter Milan
9-11; Foggia 9-11; AS Roma 9-10;

FRANKRIJK
Sochaux - Paris Saint Germain 0-2
Nimes -Rennes 1-2
Toulouse - Lille 1-0
Caen - Toulon 4-1
Nantes - Le Havre 0-0
Marseille - Nancy 4-0
Metz - Lyon l-l
Lens - Cannes 1-1
Saint Etienne - Montpellier 1-1
Auxerre- Monaco . 1-1
Stand:Marseille 16-24; Monaco 16-21; Paris
S.G. 16-21; Caen 16-19; Metz 16-18:
SPANJE
La Coruna - Real Madrid 0-3
Atletico Madrid - Osasuna 1-0
Logrones - Barcelona 2-2
Albacete - Gijon 0-2
Burgos - Sevilla 1-0
Mallorca - Athletic Bilbao 1-2
Espanol - Valladolid 0-2
Real Sociedad - Cadiz 1 -0
Oviedo - Valencia 2-2
Zaragoza - Tenerife 3-0
Stand: Real Madrid 8-15; Atletico Madrid
8-14; Burgos 8-12; Gijon 8-11; Zaragoza 8-10;
Sevilla 8-8; Oviedo 8-8; Barcelona 8-8; Va-
lencia 8-8; Osasuna 8-8; Logrones 8-8; Valla-
dolid 8-6; Albacete 8-6; La Coruna 8-6;
Cadiz 8-6; Real Sociedad 8-6; Athletic Bil-
bao 8-6; Tenerife 8-5; Mallorca 8-5; Espanol
8-4.

toto/lotto
Lotto 44
Winnende getallen: 3-7-12-13-17-41.
Reservegetal: 22. Deelnemers: 528.681. Prij-
zengeld: f. 1.134.347,00.
Cijferspei 44
62 91 71. Vaste prijzen.
Toto 44
Juiste kolom: 3-3-3-3-3-1-3-3-1-2-
-2 - 1. Deelnemers: 22.664. Prijzengeld:
58.524,00.
Toto gelijk 44
Winnende wedstrijden: 5 - 21 - - 22 - 25 - 27.
Toegevoegd: 23. Deelnemers: 2313. Prijzen-
geld: 11.857,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 3 - 17 - 25 - 27 - 31 - 39.
Reservegetal: 16.
Joker
41 40 926
Duitse lotto
Winnende getallen: 4 - 18 - 23 - 24 - 32 - 45.
Spiel 77
52 37 855
(Onder voorbehoud).

Geleense ijslwckeyploeg maal te groot voor Assen

Eaters onderstreept
beker-aspiraties

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN/ASSEN - Moeiteloos be-
reikte Meetpoint/Eaters dit week-
einde de halve finale in de strijd om
de de nationale ijshockeybeker. As-
sen werd tweemaal fors onderuit
gehaald. In Geleen (zaterdagavond)
met 14-2 (4-1, 5-1, 5-0). In de Drentse
hoofdstad wonnen de Eaters zon-
dagmiddag onder de ogen van de
nieuwe coach Cliff Stewart met 9-3.
Periodestanden 3-1, 4-0, 2-2. De vol-
gende tegenstander van de Geleen-
denaren is Agpo Trappers. De Bra-
banders schakelden hun streekge-
noot Eindhoven uit. De Kempha-
nen, op de tweede plaats in de
tweede divisie, werd door de koplo-
per van de eerste divisie te kijk ge-
zet.

De ontknoping in het bekerduel
tussen landskampioen Utrecht en
bekerhouder Rotterdam was in het
voordeel van de Maastadbewoners.
Het verlies in Utrecht (6-4), werd in
eigen huis omgezet in een 8-2 zege.
Nijmegen, dat thuis Heerenveen
met 7-6 versloeg, gleed een dag later
uit op het Friese ijs en verloor met
10-6. De koppelingvoor de halvefi-
nales op 13, 14 en 15 december is:
Meetpoint/Eaters-Tilburg; Rotter-
dam-Heerenveen.

Assen was geen partij voor Meet-
point/Eaters. De koploper van de
tweede divisie,, versterkt met drie
buitenlanders, kon geen potten bre-
ken en maakte duidelijk dat het
klasseverschil tussen de twee divi-
sies enorm groot is. Ook was er in
het Eatersspel enige vooruitgang te
bespeuren. Combinaties wilden
vlotten en powerplaysituaties kwa-
men er goed uit. Een penaltyshot
werd verzilverd door Youngster
Bas de Jager.
De ruim vijfhonderd toeschouwers
moesten toch wachten tot de acht-
ste minuut alvorens zij konden jui-
chen toen Molen scoorde. Daarna
kwam de Eaters-trein goed opgang.
Simpel speelden de Geleendenaren
hun tegenstander naar een neder-
laag met dubbele cijfers. Vijf doel-
punten nam Chris Brant voor zijn
rekening. Boh (3), Strijbos (2) en De
Jager, Pellegrims, De Pont en Binie
(allen 1) zorgden voor de overige
treffers. Assen werd een herhaling.

Alhoewel de Drentenaren de score
openden, beheerste Meetpoint/
Eaters het spel de gehele wedstrij-
den. Alleen in de laatste periode,
toen de Eaters gas terug namen,
konden de Assenaren iets terug
doen.

Maar de Eaters zijn er ook na de be-
kersuccessen nog lang niet. Alle
hoop is gevestigd op de nieuwe
coach Cliff Stewart om van de ploeg
een eenheid te smeden. In de voor-
bije week heeft de Eatersleiding
met de spelers nogmaals de puntjes
op de i gezet. De magere resultaten
gaven daar aanleiding toe. Mede
daardoor valt het aantal toeschou-
wers iets tegen, hetgeen niet strookt
met de gemaakte seizoensbegro-
ting.

Van der Pluijm
in EK-selectie

MAASTRICHT - De Maastrichtse
squasher Erik van der Pluijm is
door de Nederlandse squashbond
geselecteerd voor het EK-landen-
teams, dat van 8 tot 19 november in
Helsinki wordt gehouden. Behalve
Van der Pluijm zijn geselecteerd:
Lucas Buit (Tilburg, lid van squash-
club Maastricht), Mikel Vertogen
(Alphen aan de Rijn) en Nederlands
kampioen Raymond Scheffer (Til-
burg).

Marathonpeloton weer
gebukt onder bewind
Richard van Kempen
HAARLEM - Het
peloton marathon-
schaatsers gaat weer
gebukt onder het be-
wind van Richard
van Kempen. Het
rijk van de drievou-
dige KNSB-cuphou-
der leek de laatste
twee jaren aan slijta-
ge onderhevig. De
hegemonie werd op-
geëist door ploegge-
noot Yep Kramer.
Dit seizoen kende
Van Kempen een
slechte start. In Am-
sterdam wist hij
zelfs geen klasse-
ment op zijn conto te
schrijven. De re-
vanche kwam in As-
sen, waar hij de
concurrentie een les-
je gaf. Ook zaterdag
in Haarlem heeft
Van Kempen zijn
topvorm niet langer
kunnen camoufle-
ren. Als vanouds
troefde hij in de
eindsprint zijn veer-
tien metgezellen af.

Het selecte gezel-
schap, waarvan An-
dries Kasper en
Arnold Stam respec-
tievelijk op een
tweede en derde
plaats eindigden,
had twee ronden
voorsprong op het
peloton. Opvallend
in het waterballet

van Haarlem was dat
klassementsleider
Frans de Ronde zich
niet in de top wist te
handhaven. De 21-ja-
rige boom-chirurg
uit Amsterdam

kwam duidelijk te
kort. Met de slakke-
gang van een gemid-
delde veteraan
kroop hij in de slot-
fase over de ovale
piste.

" Richard van Kempen, terug van
weggeweest.

Drinkebroers en dopingfraudeur geven Jumping Amsterdam klew

Eric Navet heeft lak aan
roddels én concurrentie

Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Drinke-
broers met houten koppen en
een oprechte dopingfraudeur
gaven dit weekeinde Jumping
Amsterdam kleur. De Britse
broers Whitaker raakten na
een vrolijk drinkgelag verzeild
in een knokpartij en hun hoof-
den werden gistermiddag bij
elke sprong door een moker
getroffen. Michael Whitaker,
lijkbleek na het nachtelijk
avontuur, kreeg voor straf de
gele kaart. „Stomme vergis-
sing", zei ie zwakjes. Eric Na-
vet, wiens ruiterloopbaan over
titels gaat, moest pas na zijn
gelukkige zege in de Wereld-
bekerwedstrijd zwaar in het
defensief. Wel of geen doping?
„Ik weet het niet", sprak hij
keihard. Om af te sluiten met:
„Maar het zou kunnen".
Eric Navet was natuurlijk een win-
naar om van te smullen bij het over-
dekte paardengala in Amsterdam,
nu op een Oranje succes niet kon
worden gerekend zonder kopman
Jos Lansink. Navet brak in 1990 in-
ternationaal door als wereldkam-
pioen. Dit jaar deed de Franse
hengstenboer het dunnetjes over
door zich in zijn vaderland tot ko-
ning van Europa te laten kronen. In
Amsterdam werd Navets troon ech-
ter aan het wankelen gebracht door
een storm van geruchten en on-
waarschijnlijkheden. Het paard van
de kampioen, Quito de Baussy, zou
met een pijnstillend middel in het
lijf door de piste zijn gesprongen.
Diskwalificatie is in dat geval wel
de minste straf.

Met zijn immer bokkende hengst,
die pas voor 7000 gulden een merrie
wil dekken, stuurde Navet gister-
middag echter door de RAI alsof er
geen vuiltje aan de lucht was. Het
gespreksthema na zijn eerste we-
reldbekerzege, - hoezo bliksemcar-
rière? - was echter eenzijdig: do-
ping.
Navet, koeltjes: „Natuurlijk vind ik
dit heel onplezierig. Begin deze
week hoorde ook ik de geruchten.
Ik besefte dat het door de FEI (de
internationale bond) achter mijn
rug om kon zijn doorgespeeld naar
de Franse federatie. Daar wist men
van niets. Maar... misschien wilde
men mij niet ongerust maken", zo
zwakte de 32-jarige engel zijn stelli-
ge onschuld af. Waarna Navet met
een leuk verhaal kwam over een an-
der concours, waar hetzelfde paard
op een onschuldig middel was be-
trapt. Waardoor de boel wat door
elkaar werd gehaald. Een hilarisch
vervolg op de vele roddels.

Of de affaire slechts een verzinsel is,
mag worden betwijfeld. Navet ver-
schoot van kleur op de vraag of
Quito misschien toevallig toch niet
een middeltje nodig had gehad in
La Baule. „Ik heb alle vertrouwen

in mijn veterinair, dokter Lepage",
zei Navet. „Hij behandelt mijn
paard en hij heeft me niets verteld
over het gebruik van welk middel
dan ook". En: „Ook hem heb ik ge-
beld. Hj zei: geen paniek". Waarna
Navet alle moed bijeen schraapte en
sprak: „Geloof me, deze week wil ik
precies achterhalen wat er mis is".

Enfin, de paardesport stond er weer
gekleurd op in Amsterdam. Niet in
het minst omdat de Britse prijs-
vechters eens ouderwets uit de
band sprongen. De Whitakers raak-
ten zaterdagnacht na ettelijke whis-
keys de weg kwijt in hun hotelloun-

ge. Nadat de lerse kroegtijger E<W
Macken een sigaret in Micha*
drankje had laten vallen, liep t
feestje uit de hand. De Whitak'
werden door de politie op straat f
zet en sliepen hun roes uit in 'vrachtwagen.
De Nederlanders lieten ondertusS
niets van zich horen. Zonder La
sink, de winnaar van vorig jaar i
goed geneest van een zware bee
breuk, mochten mannen als Ra
makers, Voorn, Hendrix of Tops irood-wit-blauwe vlag in ere houd*
Dat lukte alleen subtopper Eric Vf
lemsz Geeroms, die beslag legde "de zesde plaats. L

" Piet Raymakers kon met Ratina Z de hoge verwachtingen
in de Grote Prijs van Amsterdam niet inlossen.

Rothenberger
onnavolgbaar

in kür
AMSTERDAM - De Duitse
dressuurruiter Sven Rothenber-
ger heeft bij Jumping Amster-
dam de wereldbekerwedstrijd
gewonnen. In de kür op muziek
was de 25-jarige rijder uit Bad
Homburg onnavolgbaar op het
in Nederland gefokte paard
Ideaal.
Monica Theodorescu bleef vol-

_________«v^_-^^_^t_mm_mmmmat^_^_^_^_^_^t^i_++

gens de jury het best in Rothen-1'bergs spoor. Het verschil tussen
de overige concurrenten was be- 1
duidend kleiner. Anni Hall werd !
als de prettigste verschijning in I
de piste beoordeeld met Floria- I
no, waarop ze nog maar sinds l
heel kort zit. Ze verwees Tineke
Bartels-De Vries met Olympic
Courage onder het zadel naar de
vierde plaats. De Brabantse ama-1
zone heeft tot nu toe aan de
meeste kwalificatiewedstrijden i
voor de wereldbeker meegedaan *en voert het klassement aan met ,
26 punten, twee meer dan de .
Duitse Gina Lytkemeier, die in
Amsterdam ontbrak. 1I

Indoor Sittard blijft, problemen de baas

Luc Steeghs grossiert
in overwinningen

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

SITTARD - De zesde editie van In-
door Sittard, dat PC en LRV Sittard
in manege Klipper organiseerde,
was sportief gezien een bijzonder
geslaagde wedstrijd. Voorzitter
Schrijen: „De wedstrijd verliep pre-
cies volgens schema. Vergeet niet
dat we enorm veel inschrijvingen
hadden. Ik geloof, dat wij geprofi-
teerd hebben van het feit dat Jum-
ping lndoor Maastricht niet samen-
viel met ons evenement, maar pas
komende donderdag begint."

Toch kende de organisatie meerde-
re tegenslagen. Zo viel op vrijdag-
avond een half uur lang een gedeel-
te van de stroom uit, moest tijdens
de wedstrijddagen twee keer de am-
bulance worden gebeld en moest op
zondagmorgen door de opgestoken
storm de grote losrijtent afgebroken
worden. Door een scheur in het ten-

tendak werd het laten staan te
vaarlijk.

Gelukkig voor de organisatie viel
in sportief opzicht bijzonder veei
genieten. Met name de finales
zondag boden het talrijke publ
goede springsport. Springsp
waarin Heldenaar Luc Steehgs i
blonk. Steeghs, springend in die:
van Emiel Hendrix, behaalde
dens lndoor Sittard maar liefst v
overwinningen, waaronder de z<
in de finales van de klasse Midc
en Zwaar 1. Maar ook de jeugd
Angelique Brentjens en NKB-ka
pioen Ben Boessen konden r
twee overwinningen terugzien
een geslaagde wedstrijd.
Het hoofdnummer van de drieda;
se springwedstrijd, de finale klaf
ZZ, ging op overtuigendewijze n<
Xavier Schulkens die tot aan d<
finale weinig gelukkigwas gewee
Hij versloeg de Duitse Destree
Louis Joppen uit Maasbree.

Chiel Bos klasse apart
in Zuiderzee-rally
Van onze medewerker

FLOR SCHILTE

ASSEN - Met bijna vier minuten
voorsprong legden' Chiel Bos en
Ton Hillen met hun Lancia Delta
beslag op de eerste plaats in de Zui-
derzee-rally. Aan hun pechreeks op
weg naar de titel kwam hiermee een
einde. Het kampioenschap wordt
echter pas over drie weken beslist
in Hellendoórn, aangezien Opel-rij-
der Erwin Doctor een resultaat
méér heeft dan de titelgegadigden
Jan van derMarel en Chiel Bos.

Van der Marel was Bos tot op vier
seconden genaderd toen hij tegen
een trottoir knalde en twee lekke
banden kreeg. Hij verloor ruim vier
minuten in de 23 kilometer lange
klassementsproef op het TT-circuit.

Henk Vossen klaagde over het com-
pacte systeem van de rally. „We zijn
hier drie dagen bezig om een rally-
sprint te rijden. Onderweg vroeg ik
me af of dit wel representatief is
voor een internationaaj rallykam-
pioenschap. In ieder gevalreden we
een probleemloze rally met de
BMW", aldus derijder uit Tegelen.

TheoKnoop en Paul Boesten kwa-
men goed voor de daf totdat de
Peugeot op een paal klapte en de
radiator en oliekoeler werden be-
schadigd. Na reparatie bleek, dat
ook de motor schade had opgelo-
pen. Hierdoor moest de equipe op-
geven.

John Bosch figureerde slechts in
Assen. Op het onverhard deel van
de route gaven de vierwiel aange-
dreven rallywagens hem het nakij-
ken. Op de lange klassementsproef
op het circuit kon hij veel tijd goed-
maken met de BMW M3. Hier brak
echter de pook van de versnellings-
bak. Daarmee gingen zijn zegekan-
sen in rook op.

Michel Oprey had vrijdagavond
problemen met omgewaaide hek-
ken en een zieke navigator waar-
door zijn resultaat niet zo glansrijk
was.

In de klasse nationalenverspeeld 2'
Eddy van den Hoorn en JohaJFindhammer hun Ford Sierra to®
ze tegen een huisje en enkele b{
men crashten waardoor het in H^
lendoorn voor hun voor de nationS

(le titel alles of niets is. MauHc
Bergsteyn en René Smeets red^Jeen regelmatige wedstrijd.met h"'
Opel Kadett. Door een tiende plaa*
pakten ze weer de overwinning *Jde merkencup van de importeur e
staan nu weer tweede in het nati"
naai Nederlands rallykampioe''
schap.

(ADVERTENTIE)

vanAmsterdam
tot DrUSSGI én
Berlijn
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sport

Otto moet door schorsing duel tegen Roda JC missen

Puntverlies EC-deelnemers
HEERLEN - De beslissendeduels van de tweede schifting inde drie Europese bekertoer-
nooien (woensdag) wierp zijnschaduw in de eredivisie vooruit.JJe Nederlandse Europacup-
aeelnemers bleven op een remi-se steken. PSV leverde onnodigeen punt in bij RKC: 2-2.FC DenWaag en Ajax kwamen in het

niet tot scoren. Ooknet duel tussen FC Utrecht envolendam eindigde zonder doel-
punten. Feyenoord ontsnapte bij
nekkesluiter De Graafschap aaneen nederlaag, 1-1

Zowel in Utrecht als in Doetinc-hem werd een rode kaart getrok-ken. Middenvelder Bijl van dethuisploeg werd weggezonden'
nadat hij een slaande bewegingnaar Pastoor had gemaakt. Feye-
noorder Blinker werd uit het
veld gestuurd na het geven vaneen kopstoot aan Matthaei.

PSV trad in Waalwijk aan in een
gewijzigdeformatie. Gerets nam
ten koste van De Jong zijn ver-
trouwde positie in de defensie
in. De jongelingen Schreuder en
Hoekstra waren de vleugelspit-
sen. Ellerman en Scheepers kon-
den door blessures niet starten.
De landskampioen speelde voor
6200 toeschouwers gemakzuch-
tig. De Eindhovenaren wisten
zich geen raad met de behouden-
de speelwijze van RKC. In de
25ste minuut opende topschutter
Decheiver met zijn elfde compe-
titietreffer de score. Negen mi-
nuten voor de rust maakte Ka-
lusha gelijk. Na het doelpunt van
Kieft, met Heintze en invaller
Valckx als aangevers, viel PSV
stil. Het wilskrachtige RKC pro-
fiteerde drie minuten voor tijd
van de verslapping. Van Hoog-
dalem bezorgde zijn ploeg een
verdiend punt.
Ajax was in het Zuiderpark op-'

permachtig, maar verzuimde het
grote overwicht in de score tot
uitdrukking te brengen. De Am-
sterdamse formatie had met mi-
nimaal vijf doelpunten verschil
van het povere FC Den Haag
moeten winnen. Zelfs topschut-
ter Bergkamp liet het afweten.
Ajax wacr/t nog altijd op de eer-
ste zege in een uitwedstrijd. De
Haagse degradatiekandidaat
heeft op eigen grond nog niet ge-
wonnen.

Bij PC Den Haag kreeg oudge-
diende Otto zijn derde gelekaart
van arbiter Bakker. Hij moet in
de uitwedstrijd vrijdag tegen Ro-
da JC aan de kant blijven. Zijn
recordserie van 221 duels in de
Nederlandse competitie, zonder
één minuut te missen, wordt
daarmee onderbroken.

FC Utrecht-Volendam werd een
saaie wedstrijd. Utrecht speelde

het grootste deel van de tweede
helft met tien man, maar kwam
niet echt in de problemen. Trai-
ner Fafié toonde zich na afloop
ontevreden met de achtste posi-
tie, met vijftien punten uit veer-
tien duels.

Feyenoord moest op de uitver-
kochte Vijverberg tegen De
Graafschap tot het uiterste gaan.
Op slag van rust hielp Godee de^
thuisploeg aan een voorsprong.,
Na ruim een uur verzorgde Fra-
ser met een fraai schot de gelijk-
maker.

De grootste overwinning kwam
dit weekeinde op naam van FC
Twente, dat zonder spelmaker
Numan (uitgeschakeld door een
gebroken middenvoetsbeetje)
aantrad. De Tukkers deklasseer-
den SVV Dordrecht'9o met 5-0.
De Boer, Kool, Gaasbeek, Mul-
der en Paus namen de doelpun-
ten voor hun rekening.

Lanckohr schiet Maastrichtenaren in blessuretijd naast Groningen

MVV dwingt geluk af
Van onze sportredactie

GRONINGEN - Het motto van MVV-trainer Sef Vergoossengeloven in eigen kracht', begint steeds meer op te leveren"oor de Maastrichtse ploeg. Woensdag in Eindhoven tegen, öv ging MVV al met een punt aan de haal, gisteren in Gro-
bÓ *eU bleef MVV Weer tot het bittere einde geloven in een
bph i5fl°°P" En met succes' want het team van Vergoossen

enaalde weer een punt in een moeilijk uitduel. Dit maal
knho een strafschop in de laatste minuut van Roberto Lanc-*onr, 2-2. „Voor het eerst dit seizoen hadden we eens geluk ind! van een wedstrijd, eerder kregen wij al drie keer in«e laatste minuten een onverdiende tegentreffer," aldus Ver-goossen.

MVV had niet alleen het geluk aannaar zijde. Ook de improduktiviteit
!an FC Groningen droeg bij aan hetMicces. De Groningers lieten maarnetst elfkansen onbenut en werden'Vlak voor tijd gestraft voor hun;s.chotloosheid. De Maastrichtse ge-lijkmaker viel in blessuretijd. Wil-len trok de doorgebroken Hofman
onderuit. Invaller Roberto Lanc-tKohr schoot de strafschop via de[Onderkant van de lat en recht dooriftet midden in. Ook al een tekenvoor het gegroeide geloof in eigenKunnen aan Maastrichtse zijde Na«en slechte eerste helft zijn we wat«leer risico's gaan nemen en scoor-den we al heel snel de gelijkmaker,
«at was ons geluk," aldus Vergoos-

FC Groningen - MVV 2-2 (1-0)- 27. Hen-
We Meijer 1-0, 46. Erik Meijer 1-1, 72Hennie Meijer 2-1, 90. Lanckohr 2-2(strafschop). Scheidsrechter: Schuur-mans. Toeschouwers: 13.404. Gelekaart: Djurovski en Van Dijk (beiden
*C Groningen), Erik Meijer, Delahaye,
Benneker (allen MVV).
FC Groningen: Lodewijks; Holband,Van Dijk, Wilson en Boekweg; Van Du-ren, Olde Riekerink, Zigmantovitsj en
noossien; Hennie Meijer en Djurovski(80. Van Buuren).
MVV: Agu (72. De Haan); Benneker en{■■rik Meijer; Verhoeven, Joordens, Li-bregts (68. Lanckohr), Delahaye, Reij-ners en Hofman; Bucan en Visser.

Vooral voor rust lag een grote over-winning van FC Groningen binnen9 Dereik. De thuisclub was opper-[ jachtig ondanks het feit dat MVV

■' met dr je spitsen speelde. De: ~-Toningers speelden permanent op£e Maastrichtse helft en zagen de'"oekschoppenverhouding tot 10-0tPPlopen. Het aantal doelpunten
D|eef in de eerste helft beperkt tot

t een- Van Hennie Meijer. De schut-er liet verder twee kansen onbenut.
\ an Duren maakte het nog bonteroor vijf kansen op rij te missen,

hoefde slechts drie keer red-end op te treden. Bij de overige
Jansen vuurden Meijer en Van Du-en in de verkeerde richting.

Mv\ferste ëeslaaSde aanval van
ru " zesenveertig seconden na
Q
Ust> leverde zowaar de gelijkmaker
P- De vanuit de verdediging naare voorhoede verhuisde Erik Meijer

" EIJSDEN - Het Nigeriaans da-
[" esvoetbalteam, dat zich momen-
wtr in LimDurg voorbereid op het
/"K- dat in China plaatsvindt, zal■norgen een oefenwedstrijd in Eijs-en tegen het plaatselijk dames-eam spelen. De wedstrijd begint
0I» 19-30 uur.

gaf Lodewijks het nakijken en re-
vancheerde zich aldus voor de eer-
dere treffer van zijn naamgenoot die
hij in de eerste helft moest bewa-
ken.

" Armand Benneker (links) was één van de Maatrichtenaren die gewond het einde van het duel haalde
De verdediger speelde met een speciale haarspeld om zijn hoofdwond te beschermen.

De Haan
Nadat Agu eerst Olde Riekerink envervolgens Hennie Meijer van 2-1
had afgehouden, kreeg de thuisclub
te maken met een inzinking. MVV
kwam daardoor iets beter in de
wedstrijd. In de slotfase veerde FC
Groningen ineens weer op. HennieMeijer maakte toch nog 2-1. Net alsbij de eerste treffer was Djurovski
de aangever. Agu botste bij datdoelpunt op Groningen-aanvaller
Meijer en moest vervangen wordendoor Erik de Haan. Hennie Meijer
kwam korte tijd later twee maal invrije positie voor de vervanger vande Nigeriaanse doelman, maar hijplaatste de bal telkens in de handen
"de doelman. Uiteindelijk kreegMVV nog waar het voor was geko-men, één punt, door de strafschopvan Lanckohr.

Wonden
Voor dat punt moesten de Maas-trichtenaren diep gaan. Naast bles-sures van Libregts (spierverrek-king) en de weer opengesprongenhoofdwond van Benneker en hetdichtgeschopte oog van Agu liepenmaar liefst drie MVV'ers een gelekaart op. Delahaye, Benneker enMeijer. Voor beide laatstgenoemde
spelers betekent dat een schorsing
van een duel. „Ik heb respect voorde strijdlust van mijn spelers," al-dus Vergoossen. „We hebben nueen week tijd om onze wonden tehkken voor we zaterdag tegen DeGraafschap spelen."

Italië
In de Italiaanse competitie ver-
stevigde AC Milan door de 4-1
zege op AS Roma (bij wie Rudi
Voller ontbrak) en het gelijke 1-1
spel van Juventus tegen Lazio,
de koppositie. AC Milan heeft
één punt voorsprong op Juven-
tus, maar ook een wedstrijd min-
der gespeeld. Napoli behield de
derde plaats door een overwin-
ning van 2-1 tegen landskam-
pioen Sampdoria die steeds
verder wegzakt op de ranglijst.

Niet alleen Van Basten speelde
een hoofdrol, ook Rijkaard en
Gullit blonken uit tegen de met
44 miljoen gulden best betaalde
spelersgroep in de Italiaanse Se-
rie A. Gullit lag aan de basis van
de openingstreffer Van Basten,
de vijfde dit seizoen, en het der-
de doelpunt van Rijkaard. Kort
daarvoor had Gullit in kansrijke
positie net over doel geschoten.
De twee andere doelpunten wer-
den gemaakt door Massaro en
Costacurta. Voor AS Roma, dat
in het San Siro-stadion zijn eer-
ste nederlaag in een uitwedstrijd
leed, maakte Bonacina de tegen-
treffer.

Spanje
Na acht speeldagen in de Spaan-

se competitie heeft Barcelona
zeven punten achterstand op
Real Madrid en zes op Atletico
Madrid. Ondanks de overmacht
in de uitwedstrijd tegen Logro-
nes, speelde Barcelona 2-2. De
clubs uit de hoofdstad wonnen.

Drie dagen voor de Europese
wedstrijd tegen Kaiserslautern
was vooral de tweede helft van
Barcelona goed. Maar als vaker
dit seizoen schortte het in de af-
werking. Bij rust stond de lands-
kampioen met 2-1 achter door,
doelpunten van Poyatos en Itur-
rino voor de thuisclub en Amor
voor Barcelona. Vier minuten na
de pauze maakte Ronald Koe-

man gelijk uit een strafschop

Vanaf dat moment was de Cata-
laanse overmacht verpletterend.
De grootste kans was voor de
Bulgaar Stojtskov.

Real, dat woensdag FC Utrecht
ontvangt in de tweede ronde van
het UEFA-bekertoernooi, won
bij La Coruna met 3-0, dankzij
Hierro, Michel en Butragueno,
allemaal in de tweede helft.
Guus Hiddink, wiens positie als
trainer bij Valencia niet hele-
maal onomstreden is, haalde te-
nauwernood een punt bij Ovie-
do: 2-2. Tomas en Boro werkten
in de slotfase een achterstand
weg. Afgelopen week was, naar
aanleiding van de thuisnederlaag
tegen Zaragoza, door het bestuur
gesproken met en over Hiddink.

Voorzitter Tuzon en Hiddink
spraken het vertrouwen in el-
kaar uit.

Barcelona niet verder dan gelijkspel Cruciale week Anderlecht

Stuttgart blijft in
buurt van Eintracht

STUTTGART - Vfß Stuttgarten Kaïserslautern zijn overgebleven als belager van lijstaanvoer-der Eintracht Frankfurt in deDuitse Bundesliga. Bayer Lever-kusen viel, na de nederlaag oneigen veld tegen FC Nürnberg
van de tweede na de vierdeplaats.

Chnstian Wück, achttien-jarig talent van FC Nürnberg, heeft ook
inLeverkusen zijn waarde bewe-zen. Wuck werd twintig minutenvoor tijd in het veld gebracht ze-ven minuten later scoorde hij'het
enige doelpunt van de wedstrijdHet was de vierde treffer dit sei-zoen van de Neurenbergse jo-ker", die ook zijn vorige driedoelpunten in invalbeurten hadgemaakt.

Bayern München en Werder Bre-men bleven kleine middenmo-
ters. Werder verloor vrijdag op
eigen veld met 0-2 van Kaiser-slautern, Bayern strandde op 0-0
bij degradatiekandidaat Watten-
scheid. In de staartgroep won
Fortuna Düsseldorf met 3-0 van
Bochum door doelpunten van
Büsken, Schreier en Carracedo.
Doordat Borussia Mönchenglad-
bach (1-1 tegen Dortmund, dat
acht minuten vor tijd Schmidt
met een rode kaart kwijtraakte)

en Wattenscheid gelijk speelden,
zakte Bochum naar de laatste
plaats. Bochum heeft net als
Düsseldorf, Wattenscheid, Stutt-
garter Kickers en Mönchenglad-
bach twaalf uit zestien.

Belgë
Anderlecht staat voor een crucia-
le week. Woensdag staat de be-
slissende Europese bekerwed-
strijd tegen PSV op het pro-
gramma. Zaterdag volgt de
topper tegen KV Mechelen, dat
in het weekeinde de achterstand
op de Belgische koploper door
een treffer van Eykelkamp tegen
Kortrijk tot één punt verkleinde.
Club Brugge, met een wedstrijd
minder, en het in goede vorm
verkerende Standard Luik vol-
gen de leider op twee punten.

Standard Luik-AA Gent (4-2)
werd door Nederlandse spitsen
beheerst. Bij de thuisclub, onder
leiding van Arie Haan weer naar
de top geslopen, was Henk Vos
drie keer succesvol. Hij profi-
teerde twee keer van het voorbe-
reidende werk van Frans van
Rooy. Bij de tegenstander was
Eric Viscaaltwee keer succesvol.
Hij bracht Gent bij een achter-
stand van 0-3 terug in de wed-
strijd. Vos, met zijn derdetreffer,
stelde een minuut voor het einde
de overwinning van Standard
veilig.

Sparta-verdediger Faber bezorgt Venlonaren toch nog punt

VVV kiest de aanval
Van onze medewerker

HENK HAFMANS

ROTTERDAM - De halve
winst (1-1) die zij behaalden in
de uitwedstrijd tegen Sparta
werd door de VVV'ers met ge-
juich begroet. In feite moch-
ten de Venlonaren zich de
morele winnaar noemen. Het
positief spelende team had im-
mers vanaf de eerste balom-
wentelingen het accent op de
aanval gelegd, wist zich ook
veel meer mogelijkheden dan
Sparta te scheppen, maar
keek uiteindelijk tot in de laat-
ste minuut tegen een achter-
stand aan. Vlak voor het eind-
signaal had men dan toch
succes. Sparta-verdediger Fa-
ber, in het nauw gebracht door
Maurice Graef, stak de helpen-

Sparta-VW 1-1 (1-0. Score: 27. v.d.Berg
1-0, 90. Faber (eigen doel) 1-1. Toeschou-
wers 3250. Scheidsrechter Blanken-
stein.

Sparta: Metgod, Faber, v.d.Gaag, Veld-
man, G.de Nooyer, Sandel. Valke, v.d.
Berg, Vurens, Houtman, D.de Nooyer
(61. Helder)
VVV: Roox, Smits, Polman, Verberné,
Rutten. Driessen, Vanderbroeck (61.
Langerak), Spee, Venetiaan (80. Gere-
stein), Graef, v.d.Kaay

de hand toe en verschalkte
zijn eigen doelman.
VVV-trainer Henk Rayer ziet het
blijkbaar niet zitten in een puur de-
fensieve ploeg, en had 'brutaal' een
driemans-voorhoede opgesteld. Het
voetballende middenveld met
Driessen, Vanderbroeck en de in-
schuivende libero Verberné moest
voor de toevoer zorgen naar de
frontlijn, waar Rob van derKaay als
hangende linksbuiten voor het
meeste gevaar moest zorgen. Bo-
vendien kreeg Stefan Venetiaan
weer een basisplaats toebedeeld en
hij boezemt door zijn unieke sprint-
snelheid zoveel ontzag in bij de te-
genstander, dat een extra verdedi-
ger als rugdekker noodzakelijk
wordt geacht. v
Sparta was door Rayers concept
blijkbaar verrast, want VVV deelde
de lakens uit. De thuisclub mocht
doelman Edward Metgod bedanken
dat VVV niet binnen vijftien minu-
ten een 0-2 voorsprong had ver-

overd. Tweemaal blokkeerde de
Sparta-keeper inzetten van de door-
gebroken Werner Smits en Maurice
Graef door attent uitlopen.
Toch kwam Sparta tegen de veld-
verhoudingen in aan de leiding.
Michel Valke deponeerde de bal in
een vrije richting paal, waar de inlo-
pende Ron v.d. Berg tussen drie
stilstaande VVV-ers, via de handen
van JohnRoox, van dichtbijkon in-
koppen: 1-0. Nog geen minuut later
had Maurice Graef de stand bijna
weer in evenwicht gebracht: zijn
voile schot uit een voorzet van Ve-
netiaan zeilde langs de paal. Henk
Rayer: „Na de rust heb ik Erwin
Vandebroeck, die in het centrum
van het middenveld speelde, op de
links-half positie geposteerd en zijn
stek laten overnemen door Dries-
sen. Erwin Vandebroeck leed op
kritieke momenten meer dan eens
onnodig balverlies en dat had fataal
kunnen zijn. Ik denk aan die kans
voor Valke die alleen op Roox kon
afgaan na zulk een fout. Hij moet
zijn verdedigende taken ook in de
gaten houden. Vandaar dat ik hem
na een kwartier in de tweede helft
heb gewisseld." Langerak kwam
hem vervangen en VVV ging vanaf
dat moment alles of niets spelen.
Schoten van Driessen en Graef
brachten Metgod echter niet van de
wijs. De thuisclub zag zich beperkt
tot een sporadische uitval, zoals een
solo van Vurens, wiens schot de
paal trof. VW leek een onverdien-
de nederlaag te moeten incasseren.
Hoe men ook aandrong, de 1-0 bleef
op het scorebord, maar op de val-
reep kreeg het Venlose team loon
naar arbeid toen de bal na een voor-
zet van Roger Polman tussen Faber
en Graef in de bovenhoek krulde:
1-1.
VVV-trainer Henk Rayer: „De ploeg
heeft karakter getoond. Dat geeft
vertrouwen." Een tegenslag is wel-
licht de blessure van doelman John
Roox. Hij ondervindt al geruime
tijd hinder van een pijnlijke knie.
Henk Rayer ontziet hem op de trai-
ningen. Toch kiest de VVV-doel-
man voor zekerheid en vandaag
(maandag) gaat Roox naar het Ven-
lose ziekenhuis om foto's van het
'kniegewricht te laten maken. Enke-
le Sparta-supporters konden de
matige prestatie van hun favorieten
blijkbaar niet waarderen en gooi-
den een ruit van de Venlose suppor-
tersbus aan diggelen.

Rookbommen
in San Siro

MILAAN - De politie heeft giste-
ren in Milaan charges uitgevoerd
onder de supporters van AS Roma.
De Romeinse aanhangers smeten in
het San Siro-stadion met rookbom-
men en stookten vuur op de tribu-
nes uit onvrede over de nederlaag
van 1-4 tegen AC Milan. Twee toe-
schouwers moesten ter observatie
in het ziekenhuis worden opgeno-
men. De fans van AS Roma werden
na afloop in het stadion vastgehou-
den totdat het leeg was. De politie
wilde verhinderen dat het tot een
confrontatie met het Milanese le-
gioen zou komen.

PSV zonder
Romario

naar Brussel
WAALWIJK - PSV neemt acht-
tien spelers mee naar Brussel
voor de tweede wedstrijd uit de
tweede ronde van het toernooi
om de Europese beker voor
landskampioenen tegen Ander-
lecht. Bij die achttien ontbreekt
Romario en natuurlijk Vanen-
burg. Robson vult de groep van
zestien, die voor de wedstrijd te-
gen RKC was aangewezen, aan
met Scheepers en de Belg Van
Mol.

AUTOTELEFOON
nu tijdelijk... 1950,-excl. antenne, montage en BTW
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Gert Jakobs
weer als
schaatser

UTRECHT - Profwielrenner Gert
Jakobs gaat vanaf zaterdag zijn
tweede favoriete sport, het marat-
honschaatsen, weer beoefenen. Ja-
kobs start zijn schaatsseizoen in
Utrecht en blijfttot en met het kam-
pioenschap van Nederland actief in
de marathon. De 27-jarige Jakobs
wordt niet ondergebracht in een
een gesponsorde ploeg. Hij verde-
digt de kleuren van zijn wielerbaas
PDM.

In 1989reed Jakobs zijn laatste ma-
rathon. Hij heeft van de LTC-marat-
hon dispensatie gekregen voor de
A-licentie.. „Tijdens de natuurijspe-
riode van afgelopen winter kreeg ik
de kriebels. Zag ik voor de tv die
malle Dries van Wijhe Nederlands
kampioen worden. Ik wilde toen
ook wedstrijden schaatsen, maar
had geen licentie. Ik dacht: dat
overkomt me niet weer.

Nijssen in
hoofdtoernooi

Van onze tennismedewerker
BIRMINGHAM - In de Diet Pepsi
Challenge in Birmingham heeft
Torn Nijssen zich dankzij drie over-
winningen in het hoofdschema het
enkelspel weten te plaatsen. Drie
twee-sets zeges waren voldoende
voor de Sittardenaar.
De Brit Andrew Richardson was
het eerste slachtoffer met de cijfers
6-4, 6-3. Vervolgens moest deTsjech
David Raki met 6-4, 6-1 de kracht
van Nijssen ondervinden. In de be-
slissende partij tegen de Zweed
Henrik Holm kwam ook de score
6-4, 6-1 in het voordeel van Nijssen
op het scorebord.
Nijssen zal een zware week krijgen.
Behalve een goede prestatie in het
enkelspel moet hij ook trachten de
halve finale van het dubbelspel te
bereiken om niet afhankelijk van
anderen te zijn om bij de ATP Dou-
bles Championships in Johannes-
burg aanwezig te mogen zijn.

Eindzege Beneke
PORT ELIZABETH - Mark Be-
neke heeft zaterdag de Rapport-
tour, de eerste wielerwedstrijd in
Zuid-Afrika met buitenlandse
deelneming. Beneke won niet
één van de veertien etappes.
Beste buitenlander was de Itali-
aan Canzonieri, als vierde.

Nieuwe aanval
Jeannie Longo

GRENOBLE - Jeannie Longo
doet vandaag opnieuw een aan-
val op een wereldrecord. De
33-jarige Francaise probeert op
de wielerbaan in Grenoble het
record over drie kilometer te ver-
beteren. Het record staat sinds
1986 (Bercy) op haar naam met
3.43,490. Vrijdag reed Longo een
nieuw record op de vijf kilome-
ter: 6.17;608.

Cross-winst
voor Smeets

NUTH - JuniorwielrennerRoger
Smeets heeft in Nuth de eerste
van een reeks interclubveldrit-
ten gewonnen. De organisatoren
hadden alle categorieën in een
en dezelfde cyclo-cross van start
laten gaan. Smeets ging na 45
minuten en 1 ronde uiteindelijk
professional Danny Nelissen
vooraf. In totaal verschenen 40
renners aan de startlijn.

sport incijfers
PAARDESPORT
Amsterdam. Grote Prijs voor sprin-
gruiters, tabel A, 1,60 m, na twee bar-
rages: 1. Navet, met Quito de Baussy
4-35,16, 2. Vangeenberghe, Queen
4-35,93, 3. Sloothaak, Gina 4-39,97, 4.
Bost, Norton de Rhuys 4-45,50, 5. Früh-
mann, Grandeur 16-37,95; na eerste
barrage: 6. Willemsz Geeroms, B. Jong-
gor en Becker, Leandra beiden 4, 8.
Marcus Fuchs, Shandor 8; na eerste
omloop: 9. e.a. Raymakers, Ratina Z;
Bril, Olympic Ahorn; Robert, Nonix en
Alvarez, Cervera Let's Go allen 4.
Stand wereldbeker: 1. Navet 21, 2.
Todd 20, 3. Durand , Willemsz Geeroms,
Vangeenberghe 17, 6. Letter 16, 7. Sloot-
haak 15, 8. Bost, Hedin 13, 10. Simon ,
Frühmann 12; Nederlanders: 14. Van
der Vleuten 10, 17. Raymakers 8, 19. Bril
7, 24. Voorn 1. Springconcours Topsco-
re, 1,40 m: 1. Sloothaak, Pater 1460 pun-
ten, 2. Robert, Olban de Malves 1360, 3.
Raymakers, Rinnetou Z 1310, 4. Ehrens,
Investment 1240, 5. Marie Edgar, Uni-
que 1230, 6. Hendrix, Romina 1210, 7.
Nelson Pessoa, B Queen 1200, 8. Philip-
paerts, Flinte en Michael Whitaker, Didi
1190, 10. Becker, Polly Royal 1170.
CSI-W:: Masters-springconcours, afval-
wedstrijd voor zeven ruiters over vijf
hindernissen met zes sprongen met con-
tinue verhoging, na derde barrage: 1.
Bost, President Papilion 0 strafpunten
(winstpremie 35.000 gulden), 2. Gretzer,
Marcoville en Macken, Welfenkrone, 4.
Gravemeier, Ganymed, 5. Navet, Roxa-
ne de Gruchy;Romp, Waldo E; Skelton,
Werra. Springconcours in twee fasen,
tabel A, 1,40m: 1. Raymakers, Rinnetou
Z 0-23,96, 2. Skelton, Florida 0-24,26, 3.
Blaton, Conny 0-24,88, 4. Michael Whita-
ker, Didi 0-27,07, 5. Romp, Arizona
0-27,15, 6. Ehrens, Macho KB 0-28,08, 7.
Van der Vleuten, Olympic Concorde
0-29,09, 8. Bril, Olympic Rad Boy
0-31,34, 9. Beerbaum Piaffe 0-37,62.
Knock-out springconcours, tabel C,
1,40 m: 1. Gretzer, Sino, 2. Ehrens, In-
vestment, 3. Vangeenberghe, Rapide en
Hafemeister, Galileo, 5. Robert Smith,
Silver Dust; Romp, Safari; Raymakers,
Riviera Z; Robert, Prospert. Dressuur
Finalekür Dressagecup 1991, klasse Z2
(nationaal): 1. Van de Schaft/Diva 70,95
procent, 2. Sponselee/Barbria 66,78, 3.
Strijk/Bossanova Boy 65,52, 4. De Kok/
Calypso 65,02, 5. Coomans/Tristan C
62,62. Dressuur, Grand Prix: 1. Rothen-
berger, Ideaal 1664, 2. Monica Theodo-
*escu, Grunox 1626, 3. Bartels-De Vries,
Olympic Courage 1506, 4. Haazen, Us-
hin en Otto-Crepin, Maritim 1489, 6.
MacDonald-Hall, Floriario 1483, 7. Rut-
ten, Clavecimbel 1474. Kür op muziek
voor wereldbeker: 1. Rothenberger,
Ideaal 77,61 procent, 2. Monica Theodo-
rescu, Grunox 72,56, 3. MacDonald-Hall,
Floriano 69,92, 4. Bartels-De Vries,
Olympic Courage 69,24, 5. Otto-Crepin,
Maritim 69,16, 6. Reiner Klimke, Barin
68,89, 7. Haazen, Ushin 68,33. Stand: 1.
Bartels 26, 2. Lytkemeier Ampère 24, 3.
Törnblad-Jensen Ravel 21, 4. Reiner
Klimke 18, 5. Rothenberger, Van Gruns-
ven Olympic Bonfire, Wels Drukit en
Loriston-Clarke Dutch Gold allen 12, 9.
Dallos 10, 10. Werth Weingart en Monica
Theodorescu beiden 9, 12. Haazen 8.

lndoor Sittard. BEGINNERS: 1. M.
Willems met Funny Boy 2. I. Weyers
met Elastique 3. L. Jorissen met Funny
Girl. LICHT (groep 1): 1. A. Brentjens
met Aram 2. J. Hellebrekers met Sele-
des Gamble 3. H. Meyers met Josefien
W. LICHT (groep 2): 1. B. Boessen met
Royal Fantasy 2. W. Brentjens met Plu-
co 3. H. v. d. Ven met Dunja. MIDDEN
(groep 1): 1. H. Engelen met Dualist 2.
F. Eekert met I dohot Know 3. N. De-
stree (BRD) met Romantika. MIDDEN
(groep 2): 1. L. Steeghs met Elstar 2. M.
Boes (BRD) met Bonny 3. W. Pullens
met Oriënt. ZWAAR 1: 1. W. Bettinger
(BRD) met Fair Lady 2. M. v. Gerwen
met Übelinda 3. L. Steeghs met Disc-
overy. ZWAAR 2: 1. L. Joppen met Ca-
let for Ever 2. W. Brentjens met Zoliac
3. N. Destree (BRD) met Fantastique.
FINALES. BEGINNERS: 1. I. Weyers
met Elastique 2. C. Rehaen met Ana-
konda 3. E. Kapel met Paloma. LICHT:
1.A. Brentjens met Aram 2. D. Maarsen
met Whiskey 3. J. Hellebrekers met So-
ledes Gamble. MIDDEN: 1. L. Steeghs
met Elstar 2. M. Bettinger (BRD) met
Dorine 3. I. Wennekers met Alberto.
ZWAAR: 1.L. Steeghs met Discovery 2.
G. Poels met Sandor 3. C. Aben met
Devils Kiss. ZZ: 1. X. Schulkens met
Cavallio 2. N. Destree (BRD) met Fan-
tastique 3. L. Joppen met Calet for
Ever.

RUGBY
Londen, wereldbeker, finale: Engeland -Australië 6-12 (0-9). Toeschouwers:
62.000.
Gdansk. EK groep B. Polen - Duitsland
6-10. Stand: 1. 1. Duitsland 4-5, 2. Polen
5-5, 3. België 4-4, 4. Nederland 3-2.

WIELRENNEN
Pilzen, Superprestige veldrijden, eerste
wedstrijd: 1. Simunek 1.00.23, 2. Ponto-
ni, 3. Elsnic, 4. Fort allen z.t. als Simu-
nek, 5. De Bic 0.21, 6. Van Bakel 0.33, 7.
Karel Camrda z.t., 8. Baars 1.15, 9. Fri-
schknecht z.t, 10. Pavel Cmarda z.t., 12,
Hendriks 1.21, 29. Kools 3.45.
Pistoia, tijdrit Florence - Pistoia (slot
Italiaans wegseizoen): 1. Rominger, 33
km in 39.20, gem. 50,338 km/u, 2. Chiu-
rato 0.50, 3. Ballerini 1.02, 4. Fondriest
1.04, 5. Sciandri 1.21.
Son, nationale veldrit: 1. Kuijper (Til-
burg) 50 minuten en één ronde, 2. Der
Kinderen 0.07, 3. Luppes 0.26, 4. Bijnen
0.58, 5. Van Korven 1.05.
Nuth, interclubwedstrijd: algemeen
winnaar: 1. Roger Smeets (junior). Per
categorie: Profs en Amateurs A: 1. D.
Nelissen, 2. R. Vranken, 3. T. Cuypers,
4. H. Schneiders, 5. B. Adriaans, 6. R.
Görtzen, 7. M. Meulenberg, 8. P. Kleine,
9. R. Schreurs. Amateurs B: 1. H. Mei-
jers, 2. H. Heynen, 3. P. Beenkens, 4. W.
Deguelle, 5. J. Pennadz, 6. P. Timmer-
mans, 7. T. Meijers, 8. J. Meijers, 9. A.
Meijers, 10. J. Bouwens, 11. R. Clement,
12. I. Vinken, 13. A. van der Leeuw.
Nieuwelingen: 1. T. Heemskerk, 2. J.
Linders, 3. A. Vos, 4. R. van de Wall.

AUTOSPORT
Assen, Zuiderzeeralty: 1. Bos-Hillen
met een Lancia Delta 6.326 sec; 2. Van
der Marel-Reurings met een Ford Sierra
Cosworth 4x4 op 229 sec; 3. Mortensen-
Mogensen met een Ford Sierra Cos-

worth op 3.13 sec; 4. Stacey-van de
Brand met een Mitsubishi Galant Four
op 368 sec; 5. Nielsen-Johansen met
een Opel Kadett GSI 16V op 400 sec; 6.
Doctor-Badenberg met een Opel Kadett
GSI 16V op 493 sec; 7. Birbeck-Harris
met een Vauxhall Astra GTE op 577
sec; 8. Vossen-Lekkerkerker met een
BMW M3op 599 sec; 9. Van Schie-Brui-
nes met een Ford Sierra Cosworth op
777 sec; 10. Bergsteyn-Smeets met een
Opel Kadett GSI 16V op 827 sec; 32.
Oprey-Van de Beek met een Mitsubishi
Galant Four op 1.426 sec; 36. Pöttgens-
Lemmens met een Toyota Corolla op
1.469 sec.
Stand internationaal open Nederlands
rallykampioenschap: 1. Doctor 360 pun-
ten; 2. Vossen 320; 3. Bos 293 (vier resul-
taten); 4. Van der Marel 285 (vier resul-
taten); 5. Vink 270 (vier resultaten); 6.
Knoop 254 (vier resultaten).
Stand nationaal Nederlands rallykam-
pioenschap: 1. Stacey 277 punten; 2.
Bergsteyn 267; 3. Gros 249.

Adelaide. Grote Prijs van Australië For-
mule 1, laatste (ingekorte) race in we-
reldtitelstrijd: 1. Senna McLaren 14
ronden (52,920 km) in 24 minuten 34,899
seconden (129,17 km/u), 2. Mansell Wil-
liams 1,259, 3. Berger McLaren 5,120, 4.
Piquet Benetton 30,103, 5. Patrese Wil-
liams 50,537, 6. Morbidello Ferrari
51,069, 7. Pirro Dallara 52,361, 8. De Ce-
saris Jordan 1.00,431, 9. Zanardi Jordan
1.15,567, 10. Modena Tyrrell 1.20,370, 11.
Herbert Lotus 1.20,370, 12. Lehto Dalla-
ra 1.38,519, 13. Alboreto Footwork
1.39,303, 14. Gugelmin Leyton House 1
ronde, 15. Caffi Footwork 1 ronde. Snel-
ste ronde: Berger 1.41,141 (134,545
km/u). Eindstand WK: 1. Senna 96 pun-
ten, 2. Mansell 72, 3. Patrese 53, 4. Ber-
ger 43, 5. Prost Ferrari 34, 6. Piquet 25,6,
7. Alesi Ferrari 21, 8. Modena 10, 9. De
Cesaris 9, 10. Moreno Minardi 8. Eind-
stand renstallen: 1. McLaren 139 pun-
ten, 2. Williams 125, 3. Ferrari 55,5, 4.
Benetton 38,5, 5. Jordan 13.

TENNIS
Parijs. Mannen, 4 miljoen gulden: Hal-
ve finales: Sampras - Chang 2-6 6-4 6-3,
Forget - Svensson 7-5 6-4. Finale: Forget
- Sampras 7-6 4-6 5-7 6-4 6-4.
Aken, Kuppers Kolsch Cup: 1/2 fin:
Mronz - Antonitsch 7-6, 7-6; Strelba -Gunnarsson 6-4, 6-4; fin Mronz - Strelba
6-4, 6-4.
Dubbelspel, finale: Keil/Talbot - Gun-
narsson/Larsson 6-3 3-6 6-3.
Phoenix . Vrouwen, 300.000 gulden:
Kwartfinales: Appelmans - Provis 7-6
6-4, Habsudova - Po 4-6 6-1 6-3, Rubin -
Helgeson 6-3 7-5, Halard - Fendick 4-6
6-4 6-1. Halve finales: Rubin - Habsudo-
va 6-2 6-4, Appelmans - Halard 3-6 6-3
6-3.
Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie: 3e klasse: afd. A: Ativu - Bruns-
sum 4 4-4; SLTC 3 - Voerendaal 2 7-1;
stand na twee rondes: 1 SLTC 3 14; 2
Brunssum 4 11,5; 3 ATIVU 5; 4 Voeren-
daal 2 1,5; afd. B: Blerick 3 - Rapid 5-3;
GTR 2 - Kimbria 3 8-0; stand: 1 GTR 2
11,5; 2 Blerick 3 9,5; 3 Kimbria 3 6,5; 4
Rapid 4,5.
Almere, Audi wintercircuit: jongens t/m
16 jaar; le ronde Wassen - Sluyter 6-0,
6-1; Boesten - Standaart 1-6, 3-6; Drentje- v.d.Heide 2-6, 3-6; 2e ronde Wassen -

Husal 6-2, 6-2; 3e ronde Wassen - Gode-
rus 6-0, 6-2; 1/2 fin Wassen - Standaart
6-4, 6-3; fin Wassen - van Lottum 6-1,
6-2; meisjes t/m 16 jaar: le ronde Mos-
tard - de Jonghe 3-6, 4-6; jongens t/m 14
jaar: le ronde Neuhaus - Folkers 4-6,
6-0, 4-6; Reijnders - Pondman 6-5, 6-1;
Ricker - Strik 1-6, 1-6; 2e ronde Reijn-
ders - Hoefnagel 2-6, 0-6; meisjes t/m 14
jaar: Doppen - Huizinga 6-3, 6-5; 2e ron-
de Doppen - Verbeet 1-6, 2-6; jongens
't/m 12 jaar: lë ronde Oonk - Standaart
4-6, 6-4, 2-6; Pelt - Topper 6-1, 6-2; Rei-
jans - Fox 1-6, 3-6; 2e ronde Pelt - Hun-
ting 4-6, 5-6; meisjes t/m 12 jaar: le
ronde: Bruis - Heeremans 6-2, 6-2; Groe-
neveld - Fransman 6-4, 6-2; 2e ronde
Bruis - Bierak 6-4, 6-4; Groeneveld -Hoeks 6-4, 6-2; 1/4 fin Bruis - Wild 4-6,
4-6; Groeneveld - Schopman 4-6, 6-5,
6-2; 1/2 fin Groeneveld - Hogendoorn
2-6, 2-6.

SCHAKEN
Tilburg. Interpolistoernooi: Dertiende
ronde: Barejev - Kortsjnoi 1/2-1/2, Short
- Kasparov 1/2-1/2, Timman - Kamski
1-0, Karpov - Anand 1-0. Afgebroken
partijen elfde ronde: Timman - Short
1/2-1/2 zonder verder spelen, Kamski -Anand 1-0. Stand: 1.Kasparov 9 punten,
2. Anand, Karpov en Short allen 7 1/2,
5. Kamski 7, 6. Timman 6 1/2, 7. Kortsj-
noi 4 1/2, 8. Barejev 2 1/2.

JUDO
Den Bosch. NK mannen: tot 60 kg: 1.
Pocorni, 2. Hendriks, 3. Caspari en Bos-
man, tot 65 kg: 1. Van Buren, 2. Pruim,
3. Van de Ven en Van Loon. tot 71 kg:
1. Cees Wurth, 2. Leeflang, 3. Maij en
Gevers, tot 78kg: 1. De Vries, 2. Arends,
3. Wijdenbosch en Van der Veer. tot 86
kg: 1. Spijkers, 2. Smeets, 3. Ebbers en
De Korte, tot 95 kg: 1. Den Hoedt, 2.
Brouwels, 3. Theunisse en Swart. boven
95 kg: 1. Raven, 2. Smit, 3. Koppe en
Catsburg.

WATERSPORT
Maui (Hawaii). Finale wereldtitel be-
roepssurfers, course race. Mannen,
stand na drie manches: 1. Dunkerbeck
2. Bringdal 3. McGain 4. Naish ,5. Kris-
tensen , Nederlanders: 38. Boersma, 48
Van Tol, 49. Bourgonje, 50. Jongh
Vrouwen, stan na twee manches: 1
Dunkerbeck , 2. Muller , 3. Kendall 4.
Seeger , 5. Neuburger .
BOKSEN
St. Truiden, EG-kampioenschappen
amateurs, halve finales: weltergewicht:
Peterson wint op punten (5-0) van Ver-
haegen . middengewicht: Houblon w.
o.p. (5-0) van Dillewaard .
SCHERMEN
Doorn, zilveren-florettoernooi van de
K.0.0.5.: Vrouwen: finale: Liebrand -Van Es (Visser, Amsterdam) - Oskamp
(Van den Berg, Amsterdam) 5-3 6-5; om
derde plaats: Van der Veen (Les Fau-
cons, Rotterdam) - Gage (Hazes, Am-
sterdam) 5-6 5-3 6-4. Mannen: finale:
Sanders (PSV, Eindhoven) - Oostveen
(Scaramouche, Arnhem) 5-3 5-2, Korze-
lius (Visser) - Dievendal (Ter Weer, Den
Haag) 6-4 6-4.

sport

Frank van Bakel beste Nederlander

Simunek opent winnend
Super Prestige-reeks

PILZEN - Radomir Simunek
kon het parkoers van de vel-
drit in Pilzen vanaf zijn balkon
verkennen. Het was dan ook
niet verwonderlijk dat de Tsje-
chische wereldkampioen de
eerste wedstrijd voor de Super
Prestige Trofee won.

Simunek versloeg na een uur de Ita-
liaanse coming-man Pontoni en zijn
landgenoten Elsnic en Fort in de
sprint. De Belg Danny de Bic werd
op 21 seconden vijfde. Frank van
Bakel was de beste Nederlander.
Hij versloeg de Tsjech Camrda in de
sprint voor de zesde plaats.
Voor eigen publiek hebben de Tsje-
chische veldrijders de eerste SP-
wedstrijd, van een serie van elf, ge-
domineerd. Het parkoers was zeer
snel. Per ronde hoefden decoureurs
slechts drie keer, voor eventjes, van
de fiets. Onmiddellijk na de start
vormden de Tsjechen Simunek, El-
snic en Fort een kopgroep. De Bic
was de enige, die kon aanhaken, al
was hij niet in staat ook maar een
metertje aan de kop te rijden. De
Belg voerde een nauwelijks over-
wonnen griep als reden aan.
De Italiaan Daniël Pontoni was de
enige die tijdens de koers de aan-
sluiting nog kon volbrengen. In de
sprint was hij de zwaarste concur-
rent van Simunek. Op de eindstreep
bedroeg het verschil slechts een
halfwiel.

Wereldbeker golf
voor Zweden

ROME - Het Zweedse golfteam
heeft op de baan van La Querce
bij Rome de wereldbeker voor
landenteams gewonnen. Anders
Forsbrand en Per-Ulrik Johans-
son hadden na vier ronden één
slag voorsprong op Wales:
563-564.
Vorige maand won Zweden op
de Old Course van St Andrews
reeds de Dunhill Cup, het we-
reldkampioenschap voor landen-
teams met drie spelers. Lanner
was toen derde man naast Fors-

brand en Johansson, die in
Rome ieder een kwart miljoen
gulden opstreken.
Met 585 slagen eindigde het Ne-
derlandse team, bestaande uit
Chris van der Velde en Willem
Swart, in de middenmoot: 20ste.

De Welshman lan Woosnam won
de individuele titel met drie sla-
gen voorsprong op de Duitser
Bernhard Langer. Woosnam
pakte daarmee anderhalve ton
extra bovenop zijn tweede plaats
in de landenrangschikking van
ruim een ton. Een week luieren
op het strand van Barbados had
hem goed gedaan.

Tenniscup Aken voor Mronz
van onze tennismedewerker

AKEN - Alexander Mronz heeft
in Aken de eerste Kuppers
Kolsch Cup in ontvangst mogen
nemen. De broer van organisator
Michael Mronz was evenals vorig
jaar in het Noorse Bergen, waar-

voor Aken in de plaats gekomen
is, de beste tennisser.

Vanaf de eerste ronde heeft
Mronz het moeilijk gehad. In de
halve finale won hij de tiebreaks
van de twee sets tegen de Oos-
tenrijker Alex Antonitsch. In de

finale kreeg hij met de Tsjech
Martin Strelba te maken. Deze
won verrassend van Mronz'
ploeggenoot in de Duitse compe-
titie Jan Gunnarsson. In deze
eindstrijd was Mronz met twee-
maal 6-4 de winnaar.

In het dubbelspel werd de Ne-
derlander Ton Kernpers met de
Deen Michael Mortensen in de
kwartfinale uitgeschakeld. DeDuitsers Patrick Kuhnen enAlexander Mronz versloegen de
Nederlands/Deens combinatie
met 6-2, 6-7, 6-4.

" Sfeerbeeld van het tennistoernooi in Aken. Het publiek volgt aandachtig de verrichtingen van Jan Gunnarsson.
Foto: CHRISTA HALBESMA

TRIATHLON
Assen. NK wintertriathlon (20 km lo-
pen, 100 km fietsen en 40 km schaat-
sen): Mannen: 1. Koole (Middelburg)
5.20.31, 2. Boonstra 5.23.30, 3. De Graaf
5.29.46, 4. Koenders 5.31.25, 5. Habraken
"5.33.46, 6. Van Baar 5.35.03, 7. Van der
Ark 5.36.18, 8. Van Soest .40.21, 9. Harm
Kuper 5.40.44, 10 Übo Kuper 5.42.19.
Vrouwen: 1. Wiltenburg (Den Helder)
6.14.44.

SCHAATSEN
Haarlem. Marathon, mannen, derde
wedstrijd: 1. Van Kempen (Nieuwveen),
2. Kasper 3. Stam 4. Pieterse 5. Marreros
6. Botzjev , 7. Takken 8. René Ruiten-
berg 9. Albert Bakker 10. Pronk. Stand:
1. Pieterse 72, 2. Kasper 70, 3. Stam 66,
4. Marreros 60, 5. Albert Bakker 51, 6.
Van Kempen 56,2.
Utrecht. Internationale sprintwedstrij-
den: Mannen: 500 m (zaterdag) 1- Loef
38,66, 2. Boelsma 38,70, 3. Bizuk 38,95.
500 m (zondag): 1. Boelsma 38,93, 2. Bi-
ziuk 38,99, 3. Loef 39,08. Vrouwen 500 m
(zaterdag): 1. Aaftink 42,30, 2. Stam
42,50, 3. Loorbach 42,58. 500 m (zondag):
1. Aaftink 42,01, 2. Loorbach 42,21, 3.
Martinova 42,55.

GOLF
Roma, La Querce, Wereldbeker landen-
teams, 2 miljoen gulden: Eindstand: 1.
Zweden (Forsbrand 73 73 65 68 en Jo-
hansson 69 75 69 71) 563 slagen 2. Wales
(Woosnam 70 69 67 67 en Price' 72 75 72
72) 564, 3. Schotland (Torrance/Montgo-
merie) 567, 4. Engeland (Faldo/Richard-
son) en Duitsland (Langer/Giedeon) 570,
6. Nieuw-Zeeland (Nobilo/Turner) en
Spanje(Ballesteros/Rivero) 571, 8. Cana-
da (Barr/Haldorson), lerland' (Darcy/
Rafferty) en Japan (Serizawa/Higasni'
574, 20. Nederland (Van der Velde 73 69
69 75 en Swart 74 75 76 74). Individueel
eindklassement: 1. Woosnam 273 -IS (70
69 67 67), 2. Langer 276 (69 69 71 67), 3.
Forsbrand 279 (73 73 65 68), 4. Bossert
en Ballesteros beiden 280, 6 Torrance
281, 15. Van der Velde 286 -2 (73 69 69
75).T0ky0. Lark Cup, 3.000.000 gulden:
Eindstand: 1. Yokoshima 280 slagen (70
71 69 70), 2. MacKay 282, 3. Suzuki Oza-
ki 283, 5. Gilder , Nakajima Kase Mori
en Lane 284.

TAEKWONDO
Athene. WK. Mannen. Tot 55 kg: *" Sa'
lim , 2. Chang 3. Rezaei en Kang Tot 64
kg: 1. Chang 2. Tapilatu , 3. Goncalves
en Elmonem. Vrouwen. Tot 43 kg: 1-
Delgado , 2. Gülnür3. Wu Shan-Chen en
Kim. Tot 55 kg: 1. Tung Ya-Ling 2- Ay-
segül 3. Lopez en Azaa Adel.
Vrouwen: tot 60 kg: 1. Jeong 2. Chen 3.
Thielman ,Knoll. Tot 70 kg: 1. Love , 2.
Franssen ,3. Widenow , Hipp Mannen:
tot 70 kg: 1.Yang 2. Abratique 3. Collin-
son Hiang. Boven 83 kg: 1. Sörensen , 2.
Schane , 3. Jordan ,Mnairy (Egy)-

BADMINTON
Bangkok, kampioenschappen van Thai-
land, finale: damesdubbel: Hwang Hyo
Young/Gil Young Ah - Coene/Van den
Heuvel 15-10 15-6.

AMERICAN FOOTBALL
Nederland play-offs bekercompetitie:Halve finales: Zoetermeer Black Angels- Amsterdam Crusaders 30-26, TilburgSteelers - Zaandam Giants 30-6

BILJART
Gent. Wereldbeker driebanden, eerste
toernooi: Om de derde plaats: Bitalis -Diens 3-1 (12-15 15-13 15-6 15-13). Finale:Blomdahl - Sang Lee 3-2 (12-15 15-7 15-1
7-15 15-3). Eindstand: 1. Blomdahl 60punten, 2. Sang Lee 45, 3. Bitalis 30, 4.
Dielis 24, 5. Zanetti 21, 6. Jaspers 18, 7.
Comon 15, 8. Caudron 12.
Hengelo. NK bandstoten. Eerste ronde:
Adrichem - Bergsma 2-0 (50-30 50-25),
Koorevaar - Van Peer 2-0 (50-19 50-47),
Khjn - Ottenhof 2-0 (50-25 50-45), Van de
Boogaard " - Kleinpènning 2-0 (50-27
50-34), De Bruijn - Van Beek 2-1 (50-4
16-50 50-24), Boer - Berends 2-1 (3-50
50-2 50-45), Tilleman - Te Braak 2-0
(50-27 50-16), Bongers - Polman 2-0
(50-12 50-7). Tweede ronde: Koorevaar -Adrichem 2-0 (50-14 50-31), Van de Boo-
gaard - Klijn 2-1 (50-31 46-50 50-20), De
Bruijn - Boer 2-0 (50-21 50-34), Bongers -Tilleman 2-1 (34-50 50-33 50-41). Halvefinales: Van de Boogaard - Koorevaar
2-1 (35-50 50-33 50-19), De Bruijn - Bon-gers 2-0 (50-17 50-48). Derde plaats: Bon-
gers - Koorevaar 2-0 (50-39 50-26). Fina-
le: Van de Boogaard - De Bruijn 2-0
(50-41 50-13).

ATLETIEK
Den Haag, 10 E.M : 1. Tootell 47.55. 2.
Dirks 48.00, 3. Marko 48.09, 4. Ngunzu
48.25, 5. Bereczki 48.26, 6. Stigter '36)
48.28, 7. Lambregts (Unitas) 48.30, 8.
Zoltan 48.40, 9. Roden 48.46, 10. Jones
48.47, 11. De Maat 49.17, 12. Kraaijeveld
'34) 49.23, 13. Weijst 49.30, 14. Van Rooy
50.10, 15. Aardenberg 50.21. Vrouwen: 1.
Toonstra (ADA Amsterdam) 55.29, 2.
Milo 56.14, 3. Harms 56.29, 4. Van
Schuppen 56.43, 5. Hombergen 58,26, 6.
Valentin 58.54.
Elspeet, halve marathon: 1. L. Mulder
(AV '34 Apeldoorn) 1.08.37, 2. T. Mulder
1.12.02, 3. De Boer 1.12.28, 4. Liefers113.07, 5. Wintermans 1.13.13, 6. Van
Ommen '34) 1.14.29. Vrouwen: 1. Frerik-sen (AV Goor '75) 1.24.48, 2. Moerman
1.29.20.
Echt, 10.55km. heren: 1. Paumen 32.55;2. Hamers 32.57; 3. Swennen 33.20; 4.
Verhiel 34.26; 5. Nelemans 35.38.
40-plussers: 1. Visschers 35.56; 2. H. van
Zantvoort 36.37; 3. Tummers 36.50; 4.
Cock 37.33; 5. Snijders 38.36.
Dames: 1. Ruijters 42.43; 2. Hendries
45.03; 3. Janssen 45.08; 4. Fermans
45.30; 5. A. Hannen 45.49.
35-plus: 1. Knooren 42.54; 2. Wartmann
44.38; 3. N. Hannen 46.10; 4. Smooren-
burg 47.05; 5. Logge 47.46.

21.1 km. heren: 1. Kurvers 1.28; 2. Pe-
pels 1.08.30; 3. Schuurman 1.08.55; 4.
Hoven 1.10.30; 5. Pallant 1.12.54.
40-plus: 1. Pollen 1.12.35; 2. Van der
Eerden 1.14.09; 3. Kroontje 1.15.57; 4.
Drenth 1.16.03; 5. Van Vlierden 1.17.18.
Dames: 1. Rusman 1.19.13; 2. Servayge
1.24.21; 3. Caris 1.31.41; 4. Hendrikx
1.50.38; 5. Schulpen 2.00.42.
35-plus: 1. Pater 1.33.51; 2. Frenken
1.33.56; 3. Opgenort 1.39.21; 4. Gulpen
1.43.01; 5. Sikkens 1.45.02.

Rolstoelers: 1. Orens 59.12; 2. Van de
Broeck 59.12.

Tegelen, 9.500m.: 1. M. Gielen (AV Te-
gelen) 32.29, 2. Franssen (Swift Roer-
mond) 33.15, 3. Tummers (Unitas) 34.10,
4. R. Gielen (AV Tegelen) 34.29, 5. Pee-
ters (AV Tegelen) 34.56, 6. Lemaars
(Swift) 35.09. Vrouwen 3.200m.: 1. Vul-
lings (Triathlonverg. Venray) 12.33, 2.
Hofmans (De Keien) 12.45, 3. Van de
Ven (LOGO Geldrop) 13.02. Drunen,
8.000m.: 1. Onnink (Spirit Oud-Beijer-
land) 27.51, 2. Kruithof (Energie Baren-
drecht) 27.52, 3. Van Nunen (De Keien)
27.57, 4. Van der Heijde (GM Best) 28.20,
5. Weert (Altis Amersfoort) 28.28, 6. De
Jong (Scorpio Oosterhout) 28.32. Vrou-
wen 2.750m.: 1. Schreuder (Attila Til-burg) 10.30, 2. Van Aken (AVR '69
Reusel) 10.37, 3. Venmans (GM) 11.35.
Steenbergen, 7.600m.: 1.Klasen 24.08, 2.
Van de Wansem (Phoenix) 24.26, 3. Re-vers (THOR) 24.33, 4. Lievens (THOR)
24.49, 5. Drere (Achilles Etten-Leur)
25.03, 6. Van Ryen (Sprint Breda) 25.16.
Hilversum, 9.000m.: 1. Van Wegen (AV
Triathlon Amersfoort) 30.56, 2. Hilberts
(GAC Hilversum) 31.29, 3. Bode (Zui-
dwal) 31.30, 4. Bader (Phoenix Utrecht)
31.51, 5. Verweij (Hellas) 32.35, 6. Land-man (BAV Baarn) 32.36. Vrouwen: 1.
Vranken (ATOS Amsterdam) 36.44.
Snelwandelen, Rotterdam 10 km.: 1-
Van Beek (RWV Rotterdam) 46.38, 2. D.
Nicque46.56, 3. L. Nicque 48.11, 4. Hun-
tjens (Unitas Sittard) 48.42, 5. Koenis
(De Lat Amsterdam) 48.52, 6. Van Wake-
ren (Unitas) 50.59. Vrouwen: 1. Williams
53.33, 2. Dewolf 58.02.

New Vork. Marathon Mannen: 1. Garcia
(Mcx) 2.09.28, 2. Espinoza (Mcx) 2.10.00,
3. Hussein 2.11.07, 4. Maher 2.11.55 5.
Rico (Mcx) 2.11.58, 6. Wilson (NwZ)
2.12.04, 7. Boltz 2.14.36, 8. Protais
2.14.54, 9. Treacy 2.15.09, 10. Renner
(NwZ) 2.15.45, 11. Risjov 2.15.47, 12. Si-
dorov 2.17.05, 13. Ikangaa (Tan) 2.17.19,
14. Vera (Ecu) 2.17.21, 15. Halvarson
(Noo) 2.17.47, 16. Ten Kate 2.18.18, 17.
Lavisse 2.18.25, 18. Burra (Tan) 2.18.58,
19. Allebrondt (Bra) 2.19.15, 20. Eng-
holm 2.19.42, 21. Petersen 2.20.29, 22.
Barbi 2.21.02, 23. Marczak 2.21.03, 24.
Van Rijthoven 2.22.36, 25. Pocau (Bra)
2.22.45. Vrouwen: 1. McColgan 2.27.23,
2. Markova 2.28.18, 3. Ondieki (Aus)
2.28.53, 4. Peterkova 2.30.27, 5. Boeran-
goelova 2.31.46, 6. Samuelson-Benoit
2.33.40, 7. Semjonova 2.36.45, 8. Murgoci
2.39.40, 9. Striuli 2.40.06, 10. De Oliveira
(Bra) 2.40.57.

Forget stelt
eigen publiek

schadeloos
PARIJS - Guy Forget heeft het ft
rijse publiek met de eindoventfj
ning in het toernooi van Pan
ruimschoots schadeloos geste
voor het vroegtijdig uitvallen vl
de favorieten. In een thriller o*
vijf sets versloeg de als vijfde i
plaatste Fransman de één pla'
hoger ingeschatte Pete Sampr»
7-6 (11-9) 4-6 5-7 6-4 6-4.
Het was Forgets zesde toernC
overwinning van het jaar en ven
de meest lucratieve. Hij incasseef?
voor deze generale repetitie van(
op 29 november beginnende DaV
cupfinale in Lyon ruim een b|
miljoen gulden.

Bartok slaat
plank mis
Van onze medewerker

EDDY BUDE
AMSTERDAM/BORN - De teleD
stelling viel van de gezichten af!lezen. Chen Sung, Richard Aart
Frank Boute en Pieke Franss'
werden door landskampioen Te'
po Team met minder dan een hal'
neuslengte verschil de toegang tf
de finale versperd. Na het 6-4 thU*
verlies zaterdag sloeg NMS/Bart'
gisteren met een 6-4 winst in het IJ
van de leeuw op knappe wijze f
rug. Het aantal gewonnen garfl'
moest de doorslag geven en dj
bleek met minimaal verschil (24-2 j
in het nadeel uit te pakken van.
Bornenaren.
Dat NMB/Bartok, die volgend
week in de strijd om de derde <
vierde plaats tegen het Groning*
VSB de Europacup-deelname.mö'
veiligstellen, over een van de sten
ste Nederlandse ploegen beschiji
was in de herfstcompetitie duideli)
geworden. Met veel durf en enthO'
siasme sloeg de ploeg van de tl*
ners Paul van der Laar en 3o\
Dubislav zich voor de eerste keer'
haar geschiedenis een weg naar »
top van de eredivisie. Een det{
plaats gaf recht op een plaatsje'
de halve finales van de play offs <*tegenstander Tempo Team was
iswaar met de internationals He1,

ter, Mol en Vriesekoop zeker faVj
riet, maar een stunt kon zeker tot
mogelijkheden behoren. In e**
bomvol Baanhoes afgelopen zato
dag, verzamelde de thuisploeg ni
meer dan vier punten. Chen Sul»
was met 2 nederlagen een opvalle1*negatieve factor in de zwaarbelad^wedstrijd. Over het feit dat Fra"1
Boute tegen Danny Heister *j
winst in de eerste set en een Vm
voorsprong in het tweede bedrijft
partij nog om zeep wist te help*
raakt men in Bom niet uitgepra?
Tempo Team leek het karwei *Amsterdam daags erna probleel*
loos te kunnen afmaken. Nie"
bleek echter minder waar.
Bartok verzamelde alle moed v*
de wereld en perste op vreemde W.
dem een verbazingwekkende 6
overwinning uit de strijd. Tem?
Team wankelde even en een gro'
nederlaag en uitschakeling hing6l
in de lucht. Het was aan de doorta'
tendheid van Bettine Vriesekoop "
danken dat de Amsterdammers °hektische strijd zonder kleersChe"
ren overleefden.

VOLLEYBAL
Europacup eerste ronde, eerste wed-strijd: Mannen: Europa Cup I: Kungalv
VBK - Dynamo Apeldoorn 1-3 (12-15
13-15 15-13 13-15). Europa Cup II: Spor-
ting Lisboa - ZVH Zevenhuizen 3-0 (15-9
15-9 15-8). Europa Cup III: VC Geldrop- Wuppertal 0-3 (12-15 9-15 4-15).
Vrouwen: Europa Cup II: Sandviken
Bergen - Martinus Amstelveen 0-3 (11-15
1-15 12-15). Europa Cup III: Brevok Bre-
da - Saint-Raphael 1-3 (8-15 9-15 15-11
12-15).

SQUASH
Maastricht. Tweede satelliet-toernooi
finales, vrouwen: Beumer - Van Hoorn
3-1, mannen: Watt - Vertogen 3-0.

Limburgs dagblad j

yaanaag 4 hüvëiiiüer i»yi m14



Profcontract
voor Haagmans

LANDGRAAF - Na afloop
van de bokswedstrijden in
Hoensbroek maakte de 30-jari-
ge Landgraaf-bokser Math
Haagmans bekend dat hij zijn
laatste wedstrijd als amateur-
bokser achter de rug had. Hij
zal binnenkort een profcon-
tract tekenen bij het Belgische
Atlas in Luik.

Bijna acht jaar geleden wilde
Haagmans ook een profcar-
rière beginnen. Hij koos toen
echter voor de zekerheid van
een vaste baan. Nu wil hij het
alsnog proberen. Haagmans
heeft in zijn startboekje 73
amateurwedstrijden staan.

Na John van Elteren is Haag-
mans de tweede Limburgse
bokser die zijn geluk in de pro-
fessionele bokssport wil be-
proeven. Het is nog niet be-
kend wanneer Haagmans zijn
eerste profgevecht zal boksen.

SCHAKEN - Na drie rondenheeft Knoppert als enige schaker inde halve finales van de strijd om de
nationale titel nog een score vanhonderd procent. Hij wordt gevolgddoor Bosboom, Hoeksema, Nijboeren Klarenbeek, die een half puntachterstand hebben.

" SCHERMEN - De Hongaar
Boros heeft tijdens de we-reldtitelstrijd schermen voor junio-ren in Istanbul het onderdeel sabelgewonnen. In de finale won hij van«e Sovjetrus Vadim Goetzait.

Goud en zilver
Limburgse judoka's
DEN BOSCH - Bij de heren judo-
kampioenschappen in Den Bosch
was er voor de Limburgse judoka's
een gouden en een zilveren medail-
le.
In de klasse tot 95 kilo was de Ven-
radenaar Peter den Hoet zonder
meer de beste judoka. De onbeken-
de, maar zeer sterke Tilburgenaar
Brouwers moest in de finale al vrij
snel zijn meerdere in den Hoet er-
kennen. Een door den Hoet ges-
coorde ipon maakte al snel een
einde aan de titelaspiraties van
Brouwers.
Alex Smeets (Tegelen) sneuvelde in
de finale van de klasse tot 86 kilo
tegen Nederlands beste judoka Ben
Spijkers.

Karpov helpt
Kasparov

TILBURG - Anatoli Karpov heeft
Gari Kasparov over een diepe inzin-
king heen getild en de wereldkam-
pioen tegen alle verwachtingen nog
voor de laatste ronde van het Inter-
polisschaaktoernooi in Tilburg aan
de eindzege - en de hoofdprijs van
25.000 gulden - geholpen. Terwijl
Kasparov na de k.o. van de dag te-
voren enigszins aangeslagen op zijn
stoel zat en blij mocht zijn dat hij
tegen Short niet vanuit de opening
verloor, kreeg Karpov de jonge
Anand eronder.

Het was een schlemielig verlies. De
Indiase speler had lange tijd beter

gestaan, maar beging tegen de tijd-
controle een paar onkarakteristieke
strategische fouten. De gevolgen
waren ronduit dramatisch.

Anand probeerde zondag in het be-
ter staande eindspelvan de afgebro-
ken partij uit de elfde ronde tegen
Kamski na grondige voorbereiding
g4-g3 door te zetten. Hij hield echter
geen rekening met de geringe bewe-
gingsvrijheidvan zijn koning en gaf
na 101 zetten op.

Die anti-climax had tot gevolg dat
Anand op 7 1/2 punten bleef staan
(evenveel alsKarpov en Short trou-
wens) op anderhalfpunt van Kaspa-
rov en men op zoek moest naar de
wereldkampioen om hem te felicite-
ren met de eindzege. lets waarvoor
hij Karpov wel innig dankbaar mag
zijn.

Paumen houdt het
bij kwart marathon

Van onze medewerker
ECHT - Jean-Pierre Paumen was
eigenlijk naar Echt gekomen om
zijn eigen record op de halve marat-
hon te verbeteren en daarmee twee
Premies van 100 gulden toe te voe-
gen aan de hem toegedachte hoofd-
Prijs van 150 piek. Vanwege het
extreem slechte weer wilde hij zich
sparen en koos hij voor de kwart-
fnarathon.

Onder het motto van 'je kunt niet

elke week voluit gaan' liet de Belghet zware kopwerk in de eerstehelft over aan Nico Hamers DeAVON-atleet deed dat graag, wanthrj wilde bewijzen dat zijn vierdeplek in de sterk bezette TV-torenloop geen toeval was. Het was danook vooral de verdienste van Ha-mers dat de rest op grote achter-stand werd gezet.
Een tussensprint van Hamers na ze-ven kilometer werd zelfs fataal voorMaurice Swennen, de vaste trai-ningspartner van Paumen. Paumenhoelde zich opnieuw niet al te druktemaken nadat hij vorige week deTV-torenloop al op vrij simpele wij-ze had gewonnen. Hij ging nu ge-woon naast Hamers lopen om tevoorkomen dat deze vals tempo zougaan maken en hem zou verrassenin de spurt. Zo bleven Paumen enHamers samen tot het einde Devroegere kampioen van België hadmet Hamers minder moeite dan hetverschil van twee tellen doet ver-moeden.
Hoewel veel atleten net als Paumenop het laatste moment voor dekwartmarathon kozen en de drieaangekondigdePolen verstek lietengaan, was de halve marathon niet
slecht bezet. Het drietal Huub Kur-
vers (Caesar, 1.08.20), Wil Pepels
(Caesar, 1.08.30) en Kees-Jan
Schuurman (Unitas, 1.08.55) kwam
ondanks de storm tot prima tijden.
Wilma Rusman liep bij de dames
een tijd van 1.19.13. Ook deze Uni-
tas-atlete zou bij goed weer kans
hebben gemaakt op een parkoersre-
cord en de daaraan verbonden pre-
mies.

" Start van de halve marathon in Echt. Foto: JEROENKUlr

BSW op de
weg terug

WEERT - Selex BSW heeft met de
verrassende 79-76 zege op Craydon<-anadians zijn stijgende lijn van deafgelopen weken bevestigd. Na een
zwakke beginperiode die met aller-lei problemen gepaard ging, staatcje Limburgse eredivisionist nu nadrie gewonnen wedstrijden op rij°P een gedeelde zesde plaats.
Aan de Amsterdamse zijde bestonder eigenlijk maar een gevaar: de

Spreadley. Deze angelwerd verdedigd door de Weertse
Marehal Wilsón, goed

4n,ttrak verdediêd. De ruststand
gaf de thuisclub genoeg ver-bouwen voor het vervolg. Tochwerd het in de slotfase weer onge-kend spannend. Twee vrije worpenwerden door Akkermans benut,waarmee de overwinning een feitwas.

sport

Eerste nederlaag V&L-heren
Van onze medewerker

SITTARD - Terwijl V&L in de
vaderlandse handbalcompetitie
tegen de eerste nederlaag aan-
liep (24-19 bij Hermes), sleepte
Blauw Wit een verdienstelijk ge-
lijkspel (19-19) weg bij Aalsmeer,
won Sittardia op zijn sloffenvan
Olympia (26-16) en leedBevo een
onverwacht hoge thuisnederlaag
tegen ESCA (19-24). Hoewel de
stand wordt vertekend door het
achterstallige duel van V&L en
E&O mag de koppositie van Sit-
tardia als verrassend worden
omschreven en weet Blauw Wit
zich te handhavenin detop vier.

De medische staf van V&L had
de afgelopen week de handen
vol met blessures van Vlijm,

Portengen, Louwers en Jacobs,
waarvan overigens alleen de eer-
ste niet kon spelen. Maar ook de
anderen waren verre van fit. Een
handicap tegen een uiterst ge-
motiveerd Hermes, dat thuis dit
seizoen nog niet verloor en ook
tegenV&L veel kracht wenste te
investeren. Over de middelen die
daarbij werden gebruikt liepen
de meningen nogal uiteen en
vooral tussen de opvattingen aan
Geleense zijde en de regeluitleg
van het scheidsrechterskoppel
Slump en Tito gaapte een kloof.

In de beginfase hielden de ploe-
gen elkaar nog aardig in even-
wicht, waarbij in beide kampen
de nadruk op de defensie werd
gelegd. Op het moment dat V&L
kansen ging missen en daardoor

de druk op de verdediging als-
maar groter werd slaagde de
thuisclub erin een voorsprong te
nemen (11^6) die van beslissende
betekenis bleek. In de eerste
helft konden de gasten in ieder
geval niet meer dichterbij ko-
men (rust 12-8) en toen Hermes
na de verfrissing de marge ver-
grootte tot maximaal acht doel-
punten (19-11) was duidelijk dat
V&L op weg was naar de eerste
nederlaag van dit seizoen: 24-19.

Sittardia werkte de ontmoeting
niet Olympia Hengelo als een
verplicht nummertje af. Na zes
minuten leidden de Sittardena-
ren al met 5-1 en was duidelijk
dat de gasten niet bij machte wa-
ren opnieuw te stunten zoals
enkele weken geleden toen zij

kampioen E&O op een neder-
laag trakteerden. De eerste tien
minuten waren, zoals later zou
"blijken, het beste deel van de
eenzijdige partij. Sittardia voer-
de de score op, waarbij Mirek
Benda nog eens bewees te be-
schikken over een goed oog voor
de situatie aan de cirkel. Bij 10-4,
na een kwartier spelen, verslapte
Sittardia's aandacht al en was de
offensieve dekking van Olympia
nog slechts bedoeld om de ne-
derlaag zo klein mogelijk te hou-
den. Schuurs (6) en Consten (5)
waren Sittardias belangrijkste
schutters. -
Blauw Wit dwong, na een goede
en spannende wedstrijd, Aals-
meer in eigen huis een verras-
send gelijkspel af: 19-19. Minder

dan dertig seconden voor het
eindsignaal zorgde uitblinker en
topscorer aan Blauw Wit-zijde,
Harold Nusser, voor de gelijkma-
kende treffer. Blauw Wit was
sterk begonnen en leidde na tien
minuten met 1-4, maar de thuis
club werkte het verschil weg en
benutte een vrije worp in de laat-
ste seconde om de 9-7 ruststand
te realiseren.
De gebruikelijke inzinking aan
Blauw Wit-zijde bleef ditmaal
achterwege, zodat het verschil
niet groter groeide dan twee of
drie doelpunten. Maar de Lim-
burgers slaagden er evenmin in
om dichterbij te komen. Pas in
de slotfase minimaliseerdeRem-
co Jongen het verschil, maar
toen Kooy, minder dan drie mi-
nuten voor het einde, voor 19-17
zorgde leek de wedstrijd gelo-
pen. Een solo-actie van Ray-
mond Cremers, dwars door de
nog juichende Aalsmeer-defen-
sie, zorgde voor 19-18, waarna
Nusser in de slotseconden de
verdiende gelijkmaker scoorde.

Limburgse bokser imponeert bij wedstrijden in Hoensbroek

Revanche Math Haagmans
Van onze medewerker

HOENSBROEK - Mede door het aantrekken van een sterkeDeense combinatie zijn de door BC Landgraaf en Olympia
Hoensbroek gehouden bokswedstrijden in het uitverkochteHoensbroekse Multifunctionele Centrum geslaagd. De show
werd echter gestolen door Landgraaf-bokser Math Haagmans.
Een week na zijn voortijdige uitschakeling in het Nederlandskampioenschap, pakte hij in Hoensbroek zijn revanche. Zel-den heeft hij een gevecht zo gedomineerd en taktisch gevoch-
ten als tegen de Nederlandse coming-man in het lichtgewichtSimon Siepmans.

Met zijn optreden won Math Haag-
mans de Henri Frijters-wisseltrofee.
Een prestatie van formaat, gezien
de vele nationale kampioenen die
tijdens deze meeting op het canvas
kwamen. „Het publiek heeft nu
eens kunnen zien wat de echte Mat-
je Haagmans kan", grijnsde hij na
afloop van de partij toen hij onder
vele complimentjes bedolven werd.
„Die Siepmans is een bijzonder
sterke jongen. Toch heeft hij van
minuut tot minuut moeten doen
wat ik wilde".
Haagmans doelde vooral op het be-
gin van de derde ronde. Hij nam,
nadat hij in de eerste twee ronden
door enorme inzet en hoog tempo
een grote puntenvoorsprong had
opgebouwd, bewust gas terug.
Siepmans werd uit zijnverdediging
gelokt. Hij scoorde zelfs vier keer
via een direkte. Na een teken uit
zijn hoek kwam locomotief Haag-
mans weer naar voren en Siepmans
zelfs op de rand van een k.o. „Het
was pure tactiek dat ik hem tweeminuten heb laten komen. Maar ishet ook opgevallen hoe makkelijkik de stoten verwerkte?"

Ex-Nederlands kampioen Reinovan de Hoek stond slechts een mi-nuut op het canvas. Na een rechtsedirekte kreeg zijn opponent, deDeense kampioen Kim Pedersenacht tellen rust waarna hij opgaf'
Hoensbroek-bokser Math Rama-kers werd in zijn duel tegen deDeen Rodell ondergewaardeerd Af-gezien van de eerste minuut, wasRamakers vaak de betere bokserToch behaalde de Deen een niptepuntenzege.

Limburgia-bokser Wim Hager ver-loor zijn duel van Gestasi. Hagerbokste te statisch door te weinig be-weging met het bovenlichaam Bo-vendien maakte hij praktisch geengebruikvan zijn sterke linkse direk-te.

" Ouali (links) van BC Landgraaf ontwijkt een aanval van de Duitser Reindorf.
Foto: KLAUS TUMMERS

Mexicaans succes in New York
NEW VORK - De Mexicaan Sal-
vador Garcia en de Schotse Liz
McColgan werden zondag in het
Central Park gekroond als win-
naars van de marathon van New
Vork. Het grootste en meest
commerciële marathonspectakel
ter wereld kreeg met het duo uit-
stekende nummers een. Garcia
legde de 42 kilometer en 195 me-
ter af in 2.09.28. Liz McColgan

maakte, ruim twee maanden na
het veroveren van de wereldtitel
op de 10.000 meter in Tokyo, met
2.27.23 het snelste debuut op de
marathon.

Marti ten Kate, die in de Ameri-
kaanse pers was aangekondigd
als de 'schrik van de halve ma-
rathon', was de beste van de
bijna 800 Nederlanders, die in

New Vork onder redelijke om-
standigheden (12 graden en een
lichte wind) liepen. De Twent
eindigde als zestiende in 2.18.18.
Jan van Rijthoven werd in
2.22.36 24ste. Gerard Nijboer be-
reikte Central Park niet. De
Drent, met 2.09.01 sedert 1980
nationaal recordhouder, staakte
na 16 mijl (ruim 25 kilometer) de
strijd.

Swift en V&L
blijven imponeren

Van onze sportredactie

ROERMOND - V&L en Swift
Roermond blijven imponeren in de
eredivisie zaalhandbal bij de dames.
Beide ploegen zijn, als enige, nog
ongeslagen en voeren dan ook de
ranglijst aan. De Roermondse da-
mes wonnen, vooral door de in-
breng van de Hongaarse topspeel-
ster Katalin Szilagyi, met 23-16 van
SEW. De Geleense ploeg blijft door
een ruime 18-12 overwinning tegen
Bollenstreek koploper.

Swift Roermond en SEW lieten de
400 bezoekers in de Jo Gerrishal
niet het handbal zien dat op grond
van de op papier aanwezige klasse
verwacht mocht worden. Beide
ploegen blijken te zeer afhankelijk,
en hebben hun spel daar bewust of
onbewust ook te veel op afgestemd,
van de individuele klasse van Kata-
lin Szilagyi bij de thuisclub en Ma-
rianne Bult aan Noordhollandse
zijde. „We Zullen ervoor moeten op-
passen dat de ploeg niet te zeer af-
hankelijk wordt van Szilagyi",
onderkende Swift-trainer Gabri
Rietbroek het probleem. „Dat zou te.
veel leiden tot gemakzucht bij de
andere speelsters".

Omdat dc weer bij Oranje in genade
genomen Bult gisteren geen deuk
in een pakje boter schoot en dc
Hongaarse hoekspeelster bij dc
thuisclub wel haar klasse ten toon
kon spreiden, kwam dc overwin-
ning van Swift alleen kort voor rust
(11-9)en meteen na dc hervatting
even in gevaar. Bij 13-12 na zeven

minuten in de tweede helft stonden
de cijfers 13-12 op het scorebord,
maar enkele fraaie stops van Laura
Robben voorkwamen in deze fase
dat SEW langszij kwam. Onder aan-
voering van Sziïagyi, als eerste rij-
speelsters zonder kniebeschermers
(!) spelend, werd het verschil daarna
geleidelijk opgevoerd tot de 23-16
eindscore. Dat de Hongaarse ster-
speelster elf keer doel kon treffen,
kon voor een groot deel op conto
van SEW-trainer Dekeling worden
geschreven. Hij had gekozen voor
een korte dekking, maar de Hon-
gaarse is in de persoonlijke duels
waarschijnlijk door niemand in ons
land af te stoppen.

V&L blijft verrassen. Gisteren zette
de Geleensee ploeg het vooraf als
lastig te bestrijden geachte Bollen-
streek met ruime cijfers (18-12) op-
zij. Na een moeilijk begin, 1-2 na
acht minuten, nam V&L het heft in
handen en liep snel uit naar een 5-2
voorsprong. Vooral het sterk verde-
digende werk van Suzanne Paulis-
sen voorkwam dat Bollenstreeks
beste schutster, Christa Thorsen, in
haar spel kwam. Na de 8-5 ruststand
en een 11-6 voorsprong tien minu-
ten na de pauze, maakte V&L het
zichzelf onnodig moeilijk. Slecht af-
ronden (Pisters en Hillen) aan Ge-
leense zijde bracht de Zuidholland-
se ploeg terug in de race (11-10).
Daarna nam V&L de goede draad
weer op. Via 14-10 en 18-11 werd de
eindstand van 18-12 bereikt. Carla
Kleintjens was met tien doelpunten
(drie strafworpen) succesvolste
schutter bij V&L.

Bandstoottitel
naar Limburg

HENGELO - „Mijn naam is
Harry van de Boogaard, 29
jaar, getrouwd en vader van
twee kinderen". En ik ben,
had hij er zo aan toe kunnen
voegen, tot ieders verrassing
vandaag Nederlands kam-
pioen bandstoten geworden.
De volsterkte outsider groeide
gistermiddag in de finale van
het NK bandstoten in Hengelo
ver boven zichzelf uit en ver-
wees favoriet Jean Paul De
Bruyn, die in de halve finale
Jos Bongers had verslagen,
naar de tweede plaats.

Van de Boogaard wist nauwelijks
wat hem overkwam. Hij reisde vrij-
dag naar Hengelo met als doel om
de eerste ronde te overleven. „In dat
geval zou ik dit tenminste behou-
den", zei hij wijzend naar zijn
KNBB-badge die alleen aan ere-
klassers wordt uitgedeeld. De
bandstoter, die in de topteam-com-
petitie uitkomt voor Tegelen, be-
reikte zijn doel tegenKleinpenning.

Vanaf dat moment begon voor Van
den Boogaard een lang op een
mooie droom gelijkend avontuur
dat eindigde op de hoogste trede
van het ereschavot. Daar ook pas
ontdooide hij. Bij het horen van het
Wilhelmus viel er zelfs een ltlein
traantje in zijn ooghoek te ontdek-
ken.

„Dit was hem nooit gelukt als ze
hier de partijen over de normale
lengte van 150 caramboles hadden
laten gaan. Het set-systeem is in
voordeel van de zwakkere speler",
meende verliezend finalist Jean
Paul de Bruyn. „Dat moet ik bea-
men", vond Van de Boogaard, die
vorig jaar bij het NK niet verder
kwam dan de achtste plaats. „Toen
speelden we voor het eerst met set-
jes. Voor iedereen was dat een hele
omschakeling.

In een partij over 150 caramboles
kun je nog wel eens wat risico ne-
men, maar bij die setjes komt het
puur aan op verdedigen. Dat komt
het spel op zich niet ten goede,
maar verhoogt wel de spanning".
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bulletin
res. dlassen

Res. le Klasse
Volharding 2-SVN 2 0- 0
VVV'O3 2-Almania 2 0- 2
FC Oda 2-Panningen 2 1- 4
Sittard 2-RKMSV 2 1- 2
EHC2-Rapid2 0- 0
RKVVL 2-Venray 2 0- 5
Stand:
Parmingen 2 8-15
Almania 2 9-15
Venray 2 9-13
Volharding 2 8-12
SVN 2 8-11
RKMSV 2 9-10
VW'O3 2 9- 8
FC Oda 2 9- 6
EHC2 8- 4
RKVVL 2 9- 4
Rapid 2 9- 4
Sittard 2 9- 2

Res. 2e Klasse A
Standaard 2 -Scharn 2 1-0
gest.
Schimmert2 -Leonidas 1- 4
2
Eijsden 2-SCG 2 1- 0
Heerlen 3 -Meerssen 2 2-2
Caesar 2 -RKVCL 2 0- 1
Heer 2-Haslou 2 0- 0
Stand:
Meerssen 2 8-12
RKVCL 2 9-12
Standaard 2 8-11
Heer 2 8-10
Haslou 2 7-10
Eijsden 2 9-10
Scharn2 9- 8
Leonidas 2 9- 7
SCG 2 9- 6
Heerlen 3 7- 4
Schimmert 2 7-4
Caesar 2 6- 2

Res. 2e Klasse B
Gr. Ster 2-Bekkerv. 2 1- 1
Limburgia 2-Waubach 2 0- 0

Minor 2 -Chevremont 2 3-1
RKONS 2-Heksenb. 2 3- 1
VKC 2-Heerlen 2 2- 0
Stand:
VKC 2 7-11
Waubach 2 7-11
Bekkerv. 2 6-10
Chevremont 2 7-10
Gr. Ster 2 7- 7
RKONS 2 7- 6
Minor 2 7- 5
Heerlen 2 7- 5
Kolonia 2 5- 4
RKBSV2 6- 4
Limburgia 2 7-4
Heksenb. 2 7- 3
Res. 2e Klasse C
Eindse B. 2-Susteren 2 0- 2
Merefeldia 2-W'mina 3 2- 2
SC Irene 3-L'heuvel 2 2- 2
Moesel 2 -Veritas 2 gest. 0- 1
SVM 2-Blerick 3 3- 1
De Ster2-Kluis 2 0- 0
Stand:
Merefeldia 2 9-15
Wmina 3 9-13
De Ster 2 8-12
Veritas 2 9-12
Susteren 2 9-10
Kluis 2 9- 9
SVM 2 9- 9
Moesel 2 9- 7
SC Irene 3 8- 7
L'heuvel 2 9- 7
Blerick 3 9- 4
Eindse B. 2 9- 1
Res. 2e Klasse D
Blerick 2-Wittenh. 2 1- 1
Sparta 2-Meterik 2 5- 2
Helden 2-RKMSV 3 0- 2
SC Irene 2-Venl. B. 2 0- 0
gest.
IVO 2-Belfeldia 2 4- 1
W'mina 2-Venray 3 1- 1
Stand:
Wittenh. 2 9-13
Blerick 2 9-12
RKMSV 3 9-11
IVO 2 9-11
W'mina 2 8-10
Meterik 2 8- 9
Venl. B. 2 8- 9
Venray 3 9- 8
SC Irene 2 9- 8
Sparta 2 9- 8
Helden 2 9- 4
Belfeldia 2 8- 1

afd. Limburg J|
Eerste Klasse A
Bunde 2 -lason 2 4- 2
Vinkensl. 2 -Biesland 5- 1
Caberg-RKBFC 1- 1
Amelie -Maastr. B. 1- 3
RHC-White Star 2- 2
Willem I 2-DBSV 2- 3
Stand:
Vinkensl. 2 8-14
Caberg 8-12
RKBFC 8-12
White Star 8-10
Bunde 2 8-10
Amelie 8- 8
RHC 8- 8
Maastr.B. 8- 7
Willem 12 8- 6
DBSV 8- 6
lason 2 8-2
Biesland 8- 1
Eerste Klasse B
Wylre-Slenaken 1- 5
WDZ-VNB 1- 1
Valk. 8.-RKSVG 1- 3
Huls -Lemirsia 1- 4
Wahlwiller-Nyswiller 2- 1
Itteren-Daalhof 0- 1
Stand:
Daalhof 8-14
Slenaken , 7-12
Lemirsia 8-12
WDZ 8-10
RKSVG 7- 9
VNB 7- 8
Nyswiller 7- 6
Wylre 7- 6
Wahlwiller 7- 5
Valk. B. 8- 5
Itteren 8- 2
Huls 8- 1
Eerste Klasse C
Weltania 2-Sylvia 1- 3
N. Einde-RKSNE 2- 0
RKHBS-Rimburg 2- 1
Hrln. Sp. 2-SCKR 1- 2
RKTSV-Wijnandia 0- 0
Kakertse 8.-Coriovall. 2 4- 1

Stand:
SCKR 6- 9
N. Einde 7- 9
Kakertse B. 5- 8
RKTSV 7- 8
Wijnandia 6- 8
Sylvia 6- 7
Coriovall. 2 6- 5
Hrhi. Sp. 2 7- 5
RKSNE 6- 5
Weltania 2 7- 5
RKHBS 6- 4
Rimburg 5- 1
Eerste Klasse D
De Leeuw -Schinnen 0- 3
Havantia -Spaubeek 0- 0
Egge-Sittardia'Bo 5- 1
Adveo-S.V. Treebeek 2- 2
BVC-DVO 3- 3
Sweikh. B. -Amstenrade 2- 3

Stand:
Schinnen 7-11
Spaubeek 8-10
DVO 7- 8
Amstenrade 7-. 8
S.V. Treebeek 7- 7
Sweikh. B. 7- 7
Havantia 7- 7
Adveo 5- 5
Egge 6- 5
BVC 6- 5
De Leeuw 5- 4
Sittardia '80 8- 3
Eerste Klasse E
FCRia-RKSNA 1- 1
JulianaK-Susterse B. 2- 1
Roosteren 2-GVCG 1- 6
Slekker 8.-Holturn 2 2- 1
Vesta-O'berg 9- 0
Stand:
Vesta 8-14
RKSNA 8-10

St. Joost 7-10
JulianaK 8-10
GVCG 8- 9
FC Ria 7- 8
Susterseß. 8- 8
Slekker B. 8- 8
O'berg 8- 7
Walburgia 7- 5
Roosteren 2 8- 2
Holturn 2 7- 1
Eerste Klasse F
RKSW-RKHVC 1- 3
Brevendia 2-SHH 4- 2
Heythuysen-MHD 6- 0
Heel-Swift 2 3- 1
Stand:
RKSW 8-11
RKAVC 6-10
Laar 7- 9
A'heide 7- 9
Swift 2 8- 8
Heythuysen 7- 7
Heel 8- 7
KOC 6- 6
RKHVC 7- 6
SHH 7- 5
MHD '7- 4
Brevendia 2 8-4
Eerste Klasse G
HBSV 2-Bieslo 1- 0
KVC2-FCV2 2- 1
Grashoek-SWH 3- 2
MVC2-Reuver2 0- 0
Steyl-Boekoel 4- 1
Top'27-Grathem 2- 1
Stand:
SWH 8-13
Grashoek 8-13
FCV 2 8-10
Bieslo 8-10
KVC 2 8-10
Boekoel 8- 8
Steyl 8- 7
Top'27 8- 6
Reuver 2 8- 6
HBSV 2 8- 5
Grathem 8- 5
MVC2 8- 3
Eerste Klasse I
Armada 2-Quick'oB 2 3- 5
Meerssen3 -Almania 3 2-3
SVME2-SCG3 1- 1
MXC 2-Hulsberg 2 2- 1
RKHSV 2-RVU 2 1- 2
Scharn 3-WW2 0- 2
Stand:
Almania 3 8-13
Quick'oB 2 8-12
RVU 2 7-11
WW 2 8-11
MXC 2 8- 9
SVME2 8- 8
Hulsberg 2 8- 8
RKHSV 2 8- 6
Scharn 3 8- 5
SCG3 8- 4
Armada 2 7- 4
Meerssen 3 8- 3
Eerste Klasse J
Miranda 2-RKTSV 2 1- 3
H'broek 2-Simpelv. 2 3- 1
Laura 2-Schinveld 2 1- 0
Waub. B. 2-Schuttersv. 2- 1
2
Sportclub 2-Heilust 2 1- 0
Bekkerv. 3-GSV 2 4- 2
Stand:
Waub. B. 2 7-12
H'broek 2 7-11
Heilust 2 7-11
Laura 2 7-11
Schuttersv. 2 7- 7
RKTSV2 7- 7
Simpelv. 2 7- 6
Sportclub 2 8- 6
Bekkerv. 3 7- 5
Miranda 2 8- 4
GSV 2 7- 4
Schinveld 2 7- 2
Eerste Klasse K
Sparta 4-EW 2 3- 1
Egchel 2 -Parmingen 3 2- 2
Megacles 2 -Leveroy 2 .1-1
Heel 2-Merefeldia 3 1- 2
Bevo 2-RKSVO 2 2- 2
Wmina 4 -Wittenh. 3 1- 0
Stand:
RKSVO 2 8-14
Sparta4 8-13
Leveroy 2 8-11
Parmingen 3 8- 9
EVV 2 8- 8
Bevo2 8- 8
Megacles 2 8- 7
Heel 2 8- 7
Egchel 2 8- 6
Wittenh. 3 8- 6
Merefeldia 3 8- 5
W'mina 4 8- 2

Tweede Klasse A
Mheerd. B. 2-Heer 3 1- 3
Keer2-RKWL3 2- 0
Maastr.B. 2-RKASV 2 1- 2
Biesland 2-RKUVC 2 1- 1
MVV'O2-Amicitas 2 2- 1
Caberg 2-Polaris 2 0- 1
Stand:
Polaris 2 8-13
RKASV 2 8-13
Keer 2 8-12
Heer 3 8-10
Caberg 2 8-10
RKUVC 2 8- 8
MW'O2 8- 8
Mheerd.B. 2 7- 7
RKWL3 7- 4
Amicitas 2 7-4
Biesland 2 7-3
Maastr. B. 2 8- 0
Tweede Klasse B
RKVCL 3-Rapid 3 4- 2
Celios-MKC3 g— 1

1
RKASV 3-Geulsche B. 1- 2
Leonidas 3-Daalhof 2 2- 1
DBSV 2-Standaard3 1- 4
Willem 1 3 -RKBFC 2 1- 1
Stand:
Geulsche B. 8-14
Standaard 3 8-12
Leonidas 3 8-12
Celios 8-11
Daalhof 2 8-10
RKASV 3 8- 8
Willem 13 8- 7
RKVCL 3 8- 7
RKBFC 2 8- 7
MXC 3 8- 4
DBSV 2 8- 4
Rapid 3 8- 0
Tweede Klasse C
Scharn 4 -De Heeg 1- 4
Berg 2-RKVVL4 3- 0
Geertr.B. 2 -RKASV 4 1- 1
Polaris 3 -Rapid 4 1-1
Banholtia 2-MKC 4 1- 0
Stand:
De Heeg 8-14
Berg 2 8-13
Rapid 4 7-12
RKVVL 4 8- 8
SVME3 7- 8
Banholtia 2 8- 7
Geertr. B. 2 8-7
MXC 4 8- 6
RKASV 4 8- 6
Scharn4 8- 4
Polaris 3 7- 3
Caberg 3 5- 2

Tweede Klasse D
Oranje B. 2 -Vinkensl. 3 4-0
Noorb. B. 2 -Eijsden 3 0-6.
Struchter B. -Bemelen 2- 0
Vijlen 3-Sibbe 0- 0
MXC 5-RKWM2 1- 1
lason 3 -Walram 2 1-1
Stand:
Struchter B. 8-16
Sibbe 8-12
Bemelen 8-10
RKWM 2 8-10
MXC 5 8- 9
Eijsden 3 8- 'i
Oranje B. 2 8-8
Walram 2 8- 7
Vijlen 3 8- 7
Noorb. B. 2 8-5
lason 3 8- 2
Vinkensl. 3 8- 2

Tweede Klasse E
Nyswiller 2 -Troja 0- 5
SCKR 2 -Vijlen 2 3- 1
Gulpen 2 -Epen 0- 5
Partij-Voerendaal 2 1- 0
Noorb. B. -Zwart W. 2 4-2
W.Groen 2 -Reymerst. 0- 2

Stand:
Reymerst. B. 8-13
Partij 7-12
Epen 7-11
ZwartW. 2 7-11
Noorb. B. 7-10
SCKR2 6- 7
Troja 6- 4
W. Groen 2 7- 4
Voerendaal 2 7- 4
Vijlen 2 8- 3
Gulpen 2 7- 3
Nyswiller 2 7- 2
Tweede Klasse F
Hopel 2-RKMVC 2 4- 1
KVC Oranje 3-Heerlen 4 2- 0
RKHBS2-WDZ2 2- 3
Kolonia 4-Klimmania 2 3—l
FC Gracht 3-RKTSV 3 1- 2
Haanrade 2-SVN 3 1- 3
Stand:
Kolonia 4 7-12
KVC Oranje 3 6-11
RKTSV 3 7-11
SVN 3 8-10
WDZ 2 8-10
Heerlen 4 7- 7
Klimmania 2 7- 6
Hopel 2 7- 6
RKHBS2 7- 5
FC Gracht3 6- 3
RKMVC 2 7- 2
Haanrade 2 7- 1
Tweede Klasse G
RKTSV 4-Weltania 3 5- 1
Voerendaal 3 -Vaesrade 3- 0
Kolonia 5-KVC Oranje 2 6- 1
Sylvia 2-Haanrade 2- 1
RKONS 3 -Hopel 3 7- 0
SVN 4-FC Gracht 2 1- 3
Stand:
Sylvia 2 7-12
RKONS 3 7-11
RKTSV 4 7-10
Kolonia 5 6-10
Haanrade 6- 8
SVN 4 7- 7
FC Gracht 2 6- 7
Voerendaal 3 6-4
Weltania 3 7- 4
KVC Oranje 2 7- 3
Vaesrade 3 7- 2
Hopel 3 7- 2
Tweede Klasse H
Eik'veld -VKC 3 1- 2
Kakertse B. 2-A'bosch 2 4- 2

Vaesrade 2 -Kolonia 3 2-4
Helios 2-Gr. Ster 3 1- 3
Wijnandia 2-KEV 2 0- 4
Stand:
Gr. Ster 3 6-12
KEV 2 6-10
A'bosch2 6- 7
Vaesrade 2 7-7
Kakertse B. 2 6-7
VKC 3 6- 5
Eik'veld 6- 5
Wijnandia 2 5-5
Helios 2 5- 4
Kolonia 3 5- 2
N. Einde 2 4- 2
Minor 3 6- 2
Tweede Klasse I
Mariar. 2-Treebeek 2 1- 2
N. Einde 3 -Langeberg 2 0-1
Schuttersv. 3-CSVT 2- 0
Limburgia 3-H'broek3 1- 0
Doenrade -Passart 2 3-2
VKC 4-De Leeuw 2 0- 0
Stand:
Doenrade 7-11
Schuttersv. 3 7-9
Langeberg 2 6-8
Mariar. 2 7-7
Passart 2 7- 7
Limburgia 3 6-7
H'broek3 7- 7
Treebeek 2 7- 6
CSVT 7- 6
N. Einde 3 6- 6
VKC 4 6-3
De Leeuw 2 7- 3
Tweede Klasse J
Schinnen 2 -RKDFC 2 3-2
Treebeek 3-Sittard 3 1- 3
Schinveld 3 -Jabeek 0- 0
Adveo2-EHC3 5- 0
Mariar. 3 -DeLeeuw 3 1-1
Spaubeek 2 -Doenrade 2 1-1
Stand:
Sittard 3 7-10
RKDFC 2 7- 9
Adveo2 7- 9
Jabeek 7- 9
Doenrade 2 6- 8
De Leeuw 3 7- 8
Treebeek 3 7- 7
Spaubeek 2 8- 6
Mariar. 3 6- 6
Schinveld 3 7- 4
EHC3 7- 4
Schinnen 2 6- 2
Tweede Klasse K
Sweikh. B. 2-De Ster 4 3- 0
DVO 2-Doenrade3 2- 0
Sanderbout 2-IVS 2 1- 0
Havantia 2-LHBMC 2 2- 2
SVM3-COV 1- 3
Quick'oB 3-Caesar 3 0- 3
Stand:
Caesar 3 " 8-13
Sanderbout2 8-11
Quick'oB 3 7- 9
LHBMC 2 7- 9
IVS 2 6- 9
Havantia 2 7- 9
DVO 2 8- 7
COV 7- 6
Sweikh. B. 2 7- 6
De Ster 4 7- 5
SVM3 8- 2
Doenrade 3 6- 0
Tweede Klasse L
DVO 3-Bom 2 1- 3
Stadbroek 2-Limbricht 0- 2
SVE 2 -Urmondia 2 1- 0
Almania 4 -Buchten 2 3-7
Kluis 3-L'heuvel 3 3- 2
De Ster 5 -Neerbeek 0- 1
Stand:
Neerbeek 8-16
Limbricht 7-13
Bom 2 7-13
Buchten 2 7-11
SVE 2 8- 9
DVO 3 8- 7
De Ster 5 7- 5
Stadbroek 2 8- 5
Urmondia 2 6-4
Kluis 3 8- 3
L'heuvel 3 8- 2
Almania 4 8- 2
Tweede Klasse M
FC Ria 2-De Ster 3 0- 1
Buchten 3 -Slekker B. 2 1-1
Obbicht 2 -Stevensw. 2 2- 2
GVCG2-Born3 1- 0
PSV 2-CentrumB. 2 6- 0
Stand:
PSV 2 8-14
St. Joost 2 7-11
Susteren3 7-10
De Ster 3 7- 8
Obbicht 2 8- 8
Buchten 3 8- 8
GVCG2 8- 7
Stevensw. 2 8-7
SlekkerB. 2 8- 6
FC Ria 2 8- 5
Centrum B. 2 7-5
Bom 3 6- 1

1Tweede Klasse N
SVH 2-Victoria 2 0- 3
Juliana 2-RKSVW 2 1- 1
Dieteren-EMS 2 1- 1
Putbroek-RKWB 2- 5
Maasbr. 2 -Swalmen 2 3- 1
Brachterb. -Hom 1- 1
Stand:
Victoria 2 8-13
EMS 2 8-11
RKWB 8-11
Swalmen 2 8-10
Hom 8- 8
Maasbr. 2 8-8
RKSVW 2 8- 7
SVH 2 8- 7
Dicteren 7- 6
Juliana 2 8- 6
Putbroek 8- 5
Brachterb. 7- 2
Tweede Klasse O
Swalmen 3-Bieslo 2 2- 1
EMS3-Thorn2 3- 1
PSV 3-RKSVW 3 1- 1
Roermond 2-SVH 3 6- 4
Rios 2-Swift 3 4- 0

Stand:
Swalmen 3 8-15
PSV 3 8-11
Rios 2 8-11
Leeuwen 2 5-9
RKSVW3 7- 8
Roermond 2 8-7
Bieslo2 8- 7
SHH2 7- 5
Swift 3 8- 5
Thorn2 8- 4
EMS 3 7- 4
SVH3 8- 4
Tweede Klasse P
RKVB 2-Linne 2 1- 1
Maasbr.3-Bieslo 3 3- 0
Leeuwen 3 -Brevendia 3 1-1
RKSVN 2-EindseB. 3 4- 3
Victoria 3-DESM 3 2- 2
Stand:
Linne 2 8-14
RKSVN 2 8-13
RKVB 2 8-11
Roggel3 8- 9
DESM 3 8- 8
Brevendia 3 8- 7
Leeuwen 3 8- 7
Maasbr.3 9- 7
Victoria 3 8- 7
Eindse B. 3 8-6
SVVH2 7- 5
Bieslo 3 8- 2
Tweede Klasse Q
RKSVO 3-FC Oda 3 3- 1
Roggel 3-Megacles 3 6- 0
Crescentia 2 -Brevendia 1- 2
4
RKSW2-DESM2 0- 3
A'heide 2-Moesel 3 0- 0
Stand:
DESM 2 8-15
RKESV2 7-11
A'heide 2 8-10
Laar 2 7- 9
Moesel 3 8- 8
FC Oda 3 8- 8
Crescentia 2 8-8
RKSVO 3 8- 8
RKSVV2 8- 7
Brevendia 4 9-7
Roggel 3 9- 3
Megacles 3 8- 2

Tweede Klasse R
Blerick 5-Bevo 3 2- 2
RKMSV 5-Panningen5 4- 4
MVC3-Helden4 1- 0
VCHS-Egchel3 1- 2
Heyth. 2-Haelen2 1- 5
Irene 7-RKSVN 3 1- 3
Stand:
Parmingen 5 8-13
RKSVN 3 8-12
Egchel3 8-12
Bevo 3 8-10
RKMSV 5 7- 9
Blerick 5 8- 9
MVC3 8- 8
Haelen 2 8- 8
Irene 7 7-6
VCHS 8- 5
Heyth. 2 8- 2
Helden 4 8- 0
Derde Klasse A
Standaard 4 -MW '02 2 8- 0
St. Pieter 2-Heer 4 4- 1
Geulse B. 2-Sp. Caberg 4- 4
VNB2-RHC2 0- 2
RKHSV3-WhiteStar2 5- 3
Leonidas 4-Polaris 4 3- 1
Stand:
Standaard 4 9-16
RKHSV 3 9-12
RHC2 9-H
Leonidas 4 9-11
St. Pieter 2 9-10
VNB2 . 8- 9
Sp. Caberg 4 8- 7
Polaris 4 8-7
Geulse B. 2 9-6
Heer 4 9- 5
MVV'O2 2 8- 4
White Star 2 9- 2
Derde Klasse B
RKVCL 5-Rapid 5 4- 1
RKBFC3-MKC6 1- 3
WVV4-Daalhof3 1- 3
RKVVL 5-Vinkensl. 4 0- 0
Scharn 5 -Meerssen 5 1-1
Willem 1 4 -DBSV 4 2-3
Stand:
RKVCL 5 9-14
Vinkensl. 4 9-12
RKVVL 5 9-12
MKC6 9-11
DBSV 4 8-11
Daalhof3 9-11
RKBFC 3 8-10
Meerssen 5 9- 8
Rapid 5 8-7
Scharn 5 9- 6
WW 4 8- 2
Willem 1 4 9- 0
Derde Klasse C
RKUVC3-MKC7 2- 1
Sibbe3-SVME4 3- 1
RKVCL 4-DBSV 3 1- 4
Heer 5 -Caberg 5 4-7
WVV3-Bunde3 0- 0
Leonidas 5-RHC 3 1- 1
Stand:
RKUVC3 9-17
Caberg 5 9-16
Leonidas 5 9-13
DBSV 3 9-10
Bunde3 9-10
MKC7 9- 9
Sibbe 3 9- 9
Heer 5 9- 7
RKVCL 4 9- 6
SVME4 9- 5
WW3 9- 4
RHC 3 9- 2

Derde Klasse D
RVU 3-Banholtia 3 5- 0
Meerssen 4 -Berg 3 2-3
Valk. B. 2-Vilt 2 6- 0
RKWM 3-Struchter B. 1- 4
2
RKBFC 3-Mheerder B. 2- 3
3
Itteren 2-Gerendal 2- 1
Stand:
Struchter B. 2 9-17
RVU 3 9-17
Valk. B. 2 9-15
RKWM 3 9-10
Banholtia 3 9- 9
Vilt 2 9- 8
Itteren 2 9- 7
Meerssen 4 9-6
Gerendal 9- 6
Berg 3 9- 6
Mheerder B. 3 9-5
RKBFC 3 9- 2
Derde Klasse E
W. Groen 3-Zwart W. 3 0- 0
WDZ 3-Lemirsia2 1- 1
RKSVB2-Epen2 4- 0
Simpelv. 3-Sibbe 2 10- 2
Huls2-Wrjlre2 0- 4
RKMVC 3-Sportcl. 3 3- 2
Stand:
RKSVB2 9-16
Lemirsia 2 9-14
ZwartW. 3 8-13
WDZ 3 8- 7
Sportcl. 3 8- 7
Epen 2 8- 7
RKMVC 3 8- 7
W. Groen 3 6- 6
Wijlre2 6- 6
Sibbe 2 9- 6
Simpelv. 3 7- 5
Huls 2 8- 0
Derde Klasse F
SVK2-RKMVC4 2- 1
Haanrade 3 -Heilust 3 2-4
Rimburg 2 -Chevremont 0- 3
4
A'bosch 3 -Kakerste B. 4 0-4

Laura 3 -Miranda 3 2-2
Nijswiller 3-RKONS 4 1- 5
Stand:
Haanrade 3 7-12
A'bosch 3 7- 9
SVK2 7- 9
Chevremont 4 8-9
Kakerste B. 4 7-9
RKONS 4 7- 8
Heilust 3 7- 8
Laura 3 7- 6
Rimburg 2 8- 5
Miranda 3 6-4
RKMVC 4 7- 4
Nijswiller 3 8- 3
Derde Klasse G
Miranda 4-Kakertse B. 3 4- 3

Chevremont 3 -Waubach 4- 1
Weltania 5-RKHBS 4 2- 2
Heksenberg 3-WDZ 4 0- 1
Sportcl. 4-SVK 3 2- 1
Coriovall. 3-SVN 5 0- 0
Stand:
Chevremont 3 7-12
WDZ 4 8-10
Miranda 4 8-10
SVN 5 7- 9
Sportcl. 4 8- 8
RKHBS 4 7- 8
Waubach 4 7- 7
SVK 3 7- 7
Heksenberg 3 7- 5
Weltania 5 7- 5
Kakertse B. 3 8- 5
Coriovall. 3 7- 2
Derde Klasse H
Heksenberg 4 -Weltania 2- 2
4
Schuttersv. 4-Hrln Sp. 4 1- 1
RKHBS 3-FC Gracht 4 3- 5
Waubach 3-Eik'veld 2 4- 0
KEV 3-Groene Ster4 1- 1
Bekkerv. 4-RKBSV 3 1- 9
Stand:
Groene Ster 4 7-10
KEV 3 7- 9
RKBSV 3 7- 9
Schuttersv. 4 7- 9
Waubach 3 7- 8
RKHBS 3 7- 7
FC Gracht4 7- 7
Weltania 4 7- 7
Heksenberg 4 7-6
Eik'veld 2 7- 6
HrlnSp. 4 7- 5
Bekkerv. 4 7- 1
Derde Klasse I
RKBSV4-Hrln. Sp. 3 2- 1
Wijnandia 3-Heksen- 2- 2
berg 5
Egge 3 -Vaesrade 4 1-3
Passart 3 -Schinveld 4 1-1
Amstenrade 2-Gr. Ster5 2-0

RKDFC 3-RKSNE 4 1- 2
Stand:
Amstenrade 2 7-12
RKSNE 4 7-11
Passart 3 7-10
Schinveld 4 7-10
Hrln.Sp. 3 7- 9
Wijnandia 3 7- 7
Vaesrade 4 7- 6
Gr. Ster 5 7- 6
Egge 3 7- 6
RKBSV 4 7- 4
Heksenberg 5 7-2
RKDFC 3 7- 1
Derde Klasse i
Schimmert 4-RKDFC 4 2- 2
EHC 4-Limburgia 4 2- 1
Jabeek 2-Egge 2 p— 0
Hulsberg 3 -Mariarade 4 2- 0
Haslou 4-Caesar 4 2-1
Quick'oB 5-BVC 2 1- 1
Stand:
RKDFC 4 ' 8-13
Hulsberg 3 7-12
Egge 2 8-10
EHC 4 7- 8
BVC 2 7- 8
Haslou 4 7- 8
Mariarade 4 6-7
Schimmert 4 7- 7
Caesar 4 6- 4
Quick'oB 5 8- 4
Limburgia 4 7- 3
Jabeek 2 8- 2

Derde Klasse K
COV 2-Quick'oB 4 1- 2
Schuttersv. 5-OVCS 2 1- 7
L'heuvel 4-Sweikh. B. 3 5- 0

Sanderbout 3 -Havantia 3- 0
3
Haslou 3-De ster 6 1- 3
Spaubeek 3 -Caesar 5 3-2
Stand:
Sanderbout 3 9-17
De ster 6 8-13
OVCS 2 9-11
L'heuvel 4 7-10
Quick'oB 4 9- 8
Caesar 5 7- 7
Spaubeek 3 7- 7
Haslou 3 6- 6
COV 2 8- 6
Havantia 3 8- 5
Sweikh. B. 3 7- 2
Schuttersv. 5 7- 0
Derde Klasse L
Stadbroek 3-EVV 5 1- 5
Urmondia 3 -Almania 5 1-4
Susteren 5-SVE 3 0- 0
Sittard 4-DVO 4 2- 1
Roosteren 3 -Armada 3 0-2
Bom 4-GVCG 3 1- 2
Stand:
Armada 3 8-14
Almania 5 9-14
GVCG 3 8-13
EVV 5 9-11
SVE 3 9-10
Stadbroek 3 9- 9 i
Susteren 5 7- 9
Bom 4 8- 8
Sittard 4 9- 7
DVO 4 9- 3
Roosteren 3 8-1
Urmondia 3 7- 1
Derde Klasse M
Slekker. B. 3 -Heel 3 1- 1
EMS 4-Susteren4 4- 0
Armada 4 -Walburgia 2 2-1
Rios 3-Linne 3 2- 0
Stand:
Leeuwen 4 7-13
Heel 3 9-13
EMS 4 8-10
Linne 3 8-10
EVV 4 8- 8
Rios3 8- 8
Maasbr. 4 7-6
Walburgia 2 8- 6
Slekker. B. 3 8- 5
Armada 4 8-5
Susteren 4 9-4
Derde Klasse N
Boekoel 2-EVV 3 0- 5
Vlodrop 2 -Susterse B. 2 1-4
EMS 6-Beegden 2 4- 0
MHD2-RKAVC2 1- 1
O'berg 2-Vesta 2 4- 1
SVH 4-W'mina 8 4- 0
Stand:
O'berg 2 9-14
MHD 2 9-12
Vesta 2 7-11
EVV 3 8-10
Susterse B. 2 8-10
SVH 4 9-10
Beegden2 9- 9
Boekoel 2 9- 7
Vlodrop 2 7- 6
W'mina 8 9- 6
RKAVC2 9- 4
EMS 6 9- 3
DerdeKlasse O
Haelen 3 -Nunhem 2 1-1
Vesta 3-Swalmen 4 2- 3
FC Oda 4-EMS 5 3-12
Roermond 3 -Laar 3 1-1
RKSNA 2 -Swift 4 2- 2
Stand:
EMS 5 8-14
W'mina 5 8-13
RKSVN 4 8-11
Haelen 3 9-11
Laar 3 9-10
RKSNA 2 9- 9
Nunhem 2 9- 8
Swift 4 8- 8
Swalmen 4 9- 8
Vesta 3 9- 7
Roermond 3 9-3
FC Oda 4 9- 2
Derde Klasse P
Merefeld. 4 -W'mina 6 2-0
Brevend. 5-RKSVO 4 2- 1
Megacles 5-EMS 7 2- 2
Heyth 3-Veritas 3 5- 2
FC Oda 5-Thorn 3 2- 5
Stand:
Merefeld. 4 9-14
Megacles 5 9-11
Heyth 3 9-11
Veritas 3 9-11
KOC 2 8-10
Thorn 3 9-10
W'mina 6 9-10
Brevend. 5 9- 9
RKSVO 4 9- 8
EMS 7 9- 7
FC Oda 5 9- 3
Laar 5 8- 2

Derde Klasse Q
Buggenum-FC Oda 6 6- 0
SWH 3-Megacles 4 .2- 2
Brevend. 6 -Leveroy 3 5-2
W'mina 7-RKVB 3 3- 2
Haelen 4-Horn 2 3- 2
Stand:
Buggenum 8-13
Haelen 4 9-13
Hom 2 9-12
Parmingen 7 7-11
Brevend. 6 9-10
Megacles 4 9-10
Laar 5 8- 9
SWH 3 9- 7
Leveroy 3 8- 6
W'mina 7 8-4
FC Oda 6 9- 4
RKVB 3 9- 3
Derde Klasse R
Bevo 4 -Grashoek 2 1-4
Egchel 4 -Baarlo 4 2-3
Roggel4-MVCS 1- 4
Parmingen 6 -Steyl 5 5-2
RKSVNS-VCHB 2- 1
Venl. B. 8-Helden 5 1- 4
Stand:
RKSVN 5 9-15
Grashoek 2 9-14
Baarlo 4 9-13
Helden 5 9-13
Egchel 4 9-11
Parmingen 6 9-11
Bevo 4 9-10
VCHB 9- 7
MVCS 8- 7
Venl. B. 8 8-2
Steyl 5 9- 2
Roggel 4 9- 1
Derde Klasse S
Steyl 4-Venl. B. 5 1- 3
FCV 5-Tiglieja 3 1- 1
Baarlo 6-HBSV 5 2- 3
Belfeld. 7 -Reuver 5 5-1
Swalmen 5 -Blerick 9 2-2
VCH9-IVO 6 5- 3
Stand:
Venl. B. 5 9-17
VCH 9 7-13
Belfeld. 7 9-10
IVO 6 8-10
Swalmen 5 8-9
Blerick 9 8- 8
FCV 5 9- 8
HBSV 5 8- 8
Reuver 5 9- 7
Baarlo 6 8- 7
Tiglieja 3 9- 2
Steyl 4 8- 1
Vierde klasse A
Rapid 6-MKC 8 3- 1
RHC4-Celios2 3- 2
Daalhofs-DBSVS 1- 1
Leonidas 6 -Caberg 6 0-2
De Heeg 2-Amelie 2 5- 0
Heer 6-Scharn 7 0- 0
Stand:
Heer 6 9-15
helios 2 9-14
De Heeg 2 9-13
Scharn 7 9-13
RHC 4 9-10
Caberg 6 9-9
Daalhof 5 9- 7
Rapid 6 9- 7
Leonidas 6 9-6
MXC 8 9- 5
Amelie 2 8- 4
DBSV 5 8- 2

Vierde klasse B
Rapid 7-Willem I 7 0- 5
DBSV 7-Maastr.B. 4 2- 3,
Celios 3-Scharn 8 4- 1
MXC 9-Biesland 3 3- 0
Stand:
Leonidas 8 7-14
Celios 3 7-11
DBSV 7 8-10
MXC 9 7-10
Maastr. B. 4 7- 8
Willem 17 7- 7
Rapid 7 8- 7
ScharnB 7- 3
Biesland 3 8- 3
Caberg 7 8- 1
Vierde klasse C
Daalhof 4 -Leonidas 7 2- 0
Heer 8 -St. Pieter 3 2-1
MVV'O2 3-DBSV 6 3- 5
Stand:
Heer 8 8-11
Willem 18 5-10
Daalhof4 7- 9
DBSV 6 6- 8
MVV '02 3 7- 6
St. Pieter 3 7- 5
Leonidas 7 6-5
RKASV 5 8- 3
Amelie 3 6- 3
Vierde klasse D
White Star 3-Leonidas 9 4- 3

RVU 5-Heer 7 1- 5
Bemelen 2-RKVCL 6 0- 6
Keer 3-RKBFC 5 1- 2
MXC 10 -Willem 16 1-1
Stand:
White Star3 8-15
Keer 3 8-12
RKBFC 5 8-11
Heer 7 7-10
RKVCL 6 8- 9
Willem 16 8- 7
MXC 10 9- 7
VNB3 8- 7
Leonidas 9 8-5
RVU 5 8- 3
Bemelen 2 8- 2
Vierde klasse E
White Star4 -Scharn 6 0-10
Keer 5-MKC 11 0- 5
Amicitas 3-DBSV 8 3- 1
RKVVL 6-RVU 6 1-12
Polaris 5-Standaard 5 0- 3
lason 4-RKHSV 4 2- 1
Stand:
Standaard 5 9-17
lason 4 9-14
Scharn 6 8-13
DBSV 8 9-12
Amicitas 3 8-10
MXC 11 9- 8
RVU 6 9- 8
Polaris 5 9- 7
RKVVL 6 9- 6
Keer 5 8- 5
RKHSV 4 8- 4
White Star4 9- 0
Vierde klasse F
Meerssen 6 -lason 5 6-2
RKUVC 4-RKWM 4 2- 1
RKBFC 6-MVV 4 0- 2
Berg 4-Keer4 0- 0
RVU 4-Bunde4 2- 2
Willem I 5-Walram 3 3- 2
Stand:
MVV 4 9-15
Willem 15 9-14
RKUVC 4 9-13
RKBFC 6 9-12
Meerssen 6 9-12
RKWM 4 9-10
Keer 4 9-10
Berg 4 9-9
RVU 4 9- 7
Bunde 4 9- 4
Walram 3 9- 2
lason 5 9-0
Vierde klasse G
Maastr. B. 3 -Minor 7 2- 1
RKUVC 5-SCKR 3 1- 5
SCG 5-Laura 4 2- 2
Geulse B. 3-Wijlre 3 1- 2
Coriovall. 4-Standaard 6 0- 2

Haslou 5 -Laura 6 3-1
Stand:
Maastr. B. 3 9-16
Standaard 6 7-12
Haslou 5 7-10
SCKR 3 7- 8
Coriovall. 4 6- 8
Minor 7 4-6
Geulse B. 3 8- 6
Laura 4 6-4
Wijlre 3 5- 4
SCG 5 8- 4
RKUVC 5 9- 4
Laura 6 8- 2
Vierde klasse H
RKIW 2-StruchterB. 3 4- 2
Eijsden 4 -Hulsberg 4 1-0
Vilt 3-SCG 4 0- 6
Geertr. B. 3 -Schimmert 0- 3
lason 6-RKUVC 6 2- 4
Slenaken 3-RVU 7 0- 2
Stand:
SCG 4 9-16

Eijsden 4 9-16
RVU 7 9-15
Schimmert 4 8-13
RKUVC 6 9-10
Hulsberg 4 8- 7
RKIVV2 9- 7
Struchter B. 3 8- 6
Slenaken 3 8- 5
lason6 9- 5
Geertr. B. 3 9- 4
Vilt 3 9- 0
Vierde klasse I
RKIW-Banholtia 4 7- 0
Slenaken 2-Geertr.B. 4 4- 1
Epen 3-Gulpen 3 1- 2
Eijsden 5 -Schimmert 5 5-1
Reym. B. 2 -Oranje B. 3 4- 1
RKMVC 5-Noorb.B. 3 0- 1
Stand:
Gulpen 3 8-14
RKIW 8-14
Slenaken 2 8-14
Eijsden 5 9-12
Noorb. B. 3 9-11
Epen 3 8-10
Geertr. B. 4 8- 9
Reym. B. 2 8- 6
Schimmert 5 8- 3
RKMVC 5 9- 3
Banholtia 4 8- 2
Oranje B. 3 9- 2
Vierde klasse J
Zwart W. 4-Simpelv. 4 1- 1
Wijlre 4-Party 2 1- 3
RKSVG 2-Gulpen 4 .1- 1
Lemirsia 3 -Noorb. B. 4 1-6
Wahlwiller 2-W. Groen 4 3- 1

Stand:
Simpelv. 4 9-13
Noorb. B. 4 7-11
RKSVG 2 8-11
Party 2 5- 8
Gulpen 4 7- 8
Lemirsia 3 '7-8
Zwart W. 4 6- 7
Wahlwiller 2 8- 6
W. Groen 4 6- 4
Wijlre 4 7- 1
Sportcl. 5 7- 1

Vierde klasse K
Heilust 4-SVK 5 H- 1
Klimmania 3 -Haanrade 1- 0
KVC Oranje4-Weltania 0- 5
7
Simpelv. 5 -Chevremont 0- 3
5
WDZ 6-Rimburg 3 1- 5
Zwart W. 5-RKSVB 3 1- 0
Stand:
Chevremont 5 8-15
Klimmania 3 8-14
KVC Oranje 4 8-11
Rimburg 3 7-10
Simpelv. 5 7-10
Weltania 7 7-10
Heilust 4 8- 8
Haanrade 4 7-6
WDZ 6 8- 4
RKSVB 3 7- 2
Zwart W. 5 8- 2
SVK 5 7- Q

Vierde klasse L
Laura 5-RKONS 5 2- 0
Klimmania 4 -Simpelv. 7- 1
3
KVC Oranje 5-Minor 4 4- 1
Hulsberg 5-WDZ 5 1- 0
RKSVB 4-Miranda5 1- 6
Stand:
Laura 5 6-12
Miranda 5 7-12
Hulsberg 5 6-10
Klimmania 4 7-8
RKONS 5 8- 8
RKSVB 4 7- 7
SVK 4 7- 6
KVC Oranje 5 7- 6
Simpelv. 6 8-3
Minor 4 6- 2
WDZ 5 8- 2
Vierde klasse M
N. Einde 4 -Bekkerv. 5 2- 1
RKTSV 5-KEV 4 2- 3
Kolonia 6-Waub. B. 3 0- 1
Waubach 5-Sylvia 3 2- 4
SVN 6-Eik'veld 3 1- 1
Simpelv. 7 -Helios 3 5-1
Stand:
Waub. B. 3 7-13
N. Einde 4 7-13
Simpelv. 7 7-10
KEV 4 7-10
RKTSVS 7- 8
Bekkerv. 5 6-7
Kolonia 6 7- 6
SVN 6 7- 5
Sylvia 3 7- 4
Waubach 5 7- 3
Eik'veld 3 6- 2
Helios 3 7- 1
Vierde klasse N
KEV 5 -Bekkerv. 7 2-4
Eik'veld 4-Waubach 6 3- 3
Waub. B. 4-RKHBS 5 2- 4
Kolonia 7 -RKSNE 4 5- 1
Heerlen 5-SCKR 4 3- 5
RKONS 6-Mariarade 5 1- 3
Stand:
Mariarade 5 7-H
Waubach 6 7-10
Bekkerv. 7 7-10
KEV 5 7- 9
RKONS 6 7- 9
Eik'veld 4 8- 9
RKHBS 5 7- 7
Kolonia 7 7- 7
SCKR 4 8- 6
Heerlen 5 7- 3
RKSNE 4 7- 3
Waub. B. 4 7^_2
Vierde klasse O
Heidebloem 3-Troja 2 6- 2
Adveo 5 -Amstenrade4 2-2
Langeberg 4 -Voerend. 4 12- 0

RKSNE 6-H'broek 4 1- 4
GSV3-RKBSV6 2- 3
Bekkerv. 6 -Spaubeek 4 6-2
Stand:
Heidebloem3 8-12
Bekkerv. 6 7-12
Adveo 5 7-11
Langeberg 4 6-10
RKBSV6 7- 8
GSV 3 7- 7
RKSNE 6 7- 7
Spaubeek 4 8-5
Amstenrade4 7- 4
H'broek4 8- 4
Voerend. 4 7-4
Troja 2 9- 4

Vierde klasse P
Schinveld 5-Adveo 3 2- 8
Langeberg 3-Egge 4 9- 0
Amstenrade 3 -Limbur- 0-10
gia 5
RKBSV 5-Schinnen 3 1- 1
Doenrade 4 -BVC 3 4- 0
Stand:
Limburgia 5 6-12
Adveo 3 7-12
Langeberg 3 7-H
Doenrade 4 9- 9
De Leeuw 4 6-7
RKBSV 5 6- 6
Schinnen 3 6- 6
BVC 3 .6- 5
Schinveld 5 7- 4
Jabeek3 6- 3
Amstenrade 3 7-3
Egge 4 _____
Vierde klasse Q
L'heuvel 5-De Ster7 2- 2
LHBMC 3-Havantia 4 4- 0
Langeberg 5 -Adveo 4 1-2
Kluis 4-Heidebloem 2 0- 3
Schinnen 5 -SVM 4' 1- 7
Stand:
LHBMC 3 7-13
Heidebloem 2 8-13
Adveo 4 7-13
Langeberg 5 7-7
Neerbeek 2 5- 6
SVM 4 8- 6
Kluis 4 8- 5
De Ster 7 5- 4
Havantia 4 5-4
L'heuvel 5 8- 3
Schinnen 5 6- 0

Vierde klasse R
Heidebloem 4 -Quick 6 °- 1
IVS 3-Sanderbout4 2- 0
DVO 5-Limbricht 2 2- 0
Neerbeek 3 -Hrln. Sport 1~ 2
5
SVMS-OVCS3 1- 0
Sittardia 2-Kluis 5 5- 1

Stand:
DVO 5 9-13
Hrln. Sport 5 7-13
Sittardia 2 9-13
IVS 3 7-12
Limbricht 2 8-11
Quick 6 7-10
Kluis 5 8- 9
SVM 5 8- 6
OVCS 3 8- 4
Heidebloem 4 9- 2
Sanderbout4 9- 2
Neerbeek 3 7- 1
Vierde klasse S
Buchten 4 -Armada 5 0-4
OVCS 4-IVS 4 0- 0
RKSNA 4-FC Ria 3 0- 0
Sanderbout 5 -Sittardia 1- 1
3
Stand:
Obbicht 3 7-12
Armada 5 5-9
SVE 4 6- 9
Buchten 4 6- 8
Sanderbout 5 6-7
OVCS 4 7- 6
Sittardia 3 6- 5
IVS 4 8- 5
FC Ria 3 6- 2
RKSNA 4 7- 1
Vierde klasse T
RKSNA 5-EW 6 0- 3
Stevensw. 3-Sust.B. 3 3- 2
St. Joost 3-Dieteren 2 3- 1
Slekker B. 4-GVCG 4 2- 5
Holturn 3-Buchten5 0- 3
Susteren 6 -Roosteren 4 8-2
Stand:
EVV 6 9-16
Susteren 6 9-16
Buchten 5 8-14
RKSNA 5 8- 9
St. Joost 3 8- 8
Stevensw. 3 9- 8
GVCG 4 9- 7
Dicteren 2 9- 7
Holturn 3 8- 5
Slekker B. 4 9- 5
Sust.B. 3 8- 4
Roosteren 4 8-3
Vierde klasse U
SHH 3-PSV 4 2- 2
Heel 4-Brachterb. 2 4- 2
Thorn 4-RKWB 2 5- 1
Linne 4 -Maasbracht 5 1-2
Stand:
Heel 4 7-14
Thorn4 7- 9
Linne 4 7- 9
SHH 3 8- 8
Brachterb. 2 7- 8
Maasbracht 5 7- 8
PSV 4 6- 6
RKWB 2 7- 6
Beegden 3 6- 0
Almania 6 6- 0

Vierde klasse V
Boekoel 3-Horn 3 4- 1
Brachterb. 3-SHH 4 1- 0
Beegden 4-EMS 8 0- 3
Linne 5 -Swalmen 7 1-3
Victoria4-Swift 5 0- 5
Stand:
Swift 5 7-14
SHH 4 7-12
Boekoel 3 8-12
EMS 8 7-11
Victoria4 8-10
Brachterb. 3 8- 9
Linne 5 9-5
Hom 3 8- 5
Putbroek 2 8- 4
Swalmen 7 9- 3
Beegden 4 7- 1
Vierde klasse W
Swalmen 8 -Leeuwen 5 0-0
RKAVC 3-Linne 6 3- 6
RKSNA 3-Vesta 4 4- 0
SVH 5-O'berg 3 1- 3
Roermond 4-SHH 6 4- 2
Rios 4-Swalmen 6 2- 2
Stand:
O'berg 3 9-14
Linne 6 9-14
Leeuwen 5 9-13
RKSNA 3 9-13
Swalmen 8 9-12
Roermond 4 9-10
Swalmen 6 8-8
Rios4 8- 6
SVH 5 9- 6
RKAVC 3 9- 4
Vesta 4 9- 3
SHH 6 7- 1
Vierde klasse X
DESM 5-Crescent. 5 6- 1
Vesta 5-Eindse B. 5 7- 1
SHH 5 -Merefeld. 5 0- 5Leeuwen 6-Swift 6 1- 1Stand:
Merefeld. 5 8-13
EindseB. 5 8-11RKSVW 4 7- 9
Vesta 5 6- 9
DESM 5 8- 9FC ODA 7 6- 5Leeuwen 6 7- 5
Swift 6 6- 5
SHH 5 7_ 3Crescent. 5 7- 1
Vierdeklasse V
RKSVO 6-Crescent. 4 2- 2EindseB. 4 -A'heide3 1- 7KOC3-FCOdaB 2- 2
RKESV 4-Megacles 6 3- 7
Moesel 4-Merefeld. 6 7- 0Laar 6-DESM 4 6- 0Stand:
Merefeld. 6 9-16Moesel4 9-14Megacles 6 9-14
Laar 6 9-12A'heide 3 9- 9
Eindse B. 4 9- 8RKSVO6 9- 7
FC Oda 8 9- 7KOC3 9- 7DESM 4 9- 6
Crescent. 4 9- 5
RKESV 4 9- 3
Vierdeklasse ZRKSVN 7-A'heide 4 4- 1
Brevendia 7-Moesel 5 5- 2RKHVC3-KOC4 2- 4
Nunhem 3-Merefeld. 7 2- 0Crescent. 3-RKSVV 3 8- 0Stand:
Brevendia 7 8-14
Merefeld. 7 9-13Crescent. 3 8-13Nunhem 3 9-12RKSVN 7 8- 8Moesel 5 8- 8Leveroy 4 7- 7
KOC4 8- 5RKSVV 3 8- 4A'heide4 7- 3
RKHVCj 8-_l
Vierdeklasse AA
Merefeld. 8-Heyth. 4 4- 3Buggenum 2-RKESV 3 1- 0
SWH 4-RKHVC 2 2- 2
Grathem 2-RKSVO 5 5- 1Nunhem 4 -Haelen 5 4- 1Stand:
FC Oda 9 8-16RKSVO 5 8-12RKHVC2 8- 9SVVH4 9- 9
Buggenum 2 8- 9Haelen 5 8- 7Merefeld. 8 8- 7
Grathem 2 7- 6
RKESV 3 8- 5
Heyth. 4 8- 5Nunhem 4 8- 3
Vierdeklasse BB
Merefeld. 9-W'mina 9 4- 3Leveroy 5 -Heyth.s 1- 0Parmingen 9-RKVB 4 2- 2
RKMSV 7-Egchel 7 5- 1
Helden 6-Bevo 5 4- 1
Stand:
RKSVN 6 8-16W'mina 9 9-14
Merefeld. 9 8-13
Helden 6 8-10
Leveroy 5 8- 8
RKMSV 7 8- 7
Heyth.s 8- 6
Bevos 8- 5
Egchel 7 8- 4
Parmingen 9 8- 4
RKVB4 7- 1
Vierde klasse CCHelden 7-RKMSV 8 2- 1
KVC 4-Koningsl. 4 1- 1

Egchel 6 -Parmingen 10 2- 0
Grashoek3-RKSVN 8 1- 6
Eiker B. 2-RKBVC 3 3- 1
Baarlo 8 -VCH 10 3- 4
Stand:
Helden 7 9-18
RKMSV 8 9-15
Egchel 6 9-13
Koningsl. 4 9-13
VCH 10 8-11
RKSVN 8 9- 8
Parmingen 10 9- 7
Eiker B. 2 9- 7
KVC 4 8- 5
Baarlo 8 9- 5
Grashoek 3 8- 2
RKBVC 3 8- 0

Vierde klasse Zl
H'broek 5-COV 3 2- 1
Minor 6-Gr. Ster 7 1- 2
RKDFC 5-Schinnen 4 1- 2
Stand:
H'broek 5 8-15
Schinnen 4 7-10
Gr. Ster 7 7-10
VKC 5 7- 9
COV 3 7- 8
GSV 4 6- 6
CSVT 3 6- 4
RKDFC 5 6- 2
Eik'veld 6 5- 2
Minor 6 4- 1
Heidebloem 5 5-1
Vierde klasse Z2
Gr. Ster 6-A.bosch 4 3- 1
Passart 4-N. Einde 5 6- 1
Eik'veld 5 -CSVT 2 0-l 6
RKSNE 5-Weltania 6 2- 0
RKTSV 6-Vaesrade 5 5- 1
SVN 7-Minor 5 2- 3
Stand:
Gr. Ster 6 7-12
SVN 7 7-12
RKSNE 5 7- 9
Vaesrade 5 6- 8
RKTSV 6 7- 8
N. Einde 5 7-8
Minor5 7- 7
Passart 4 7-7
CSVT 2 7- 4
A.bosch 4 6-3
Weltania 6 7- 2
Eik'veld 5 7- 2
Vierde klasse Z3
De Leeuw 5-SVN 8 1- 7
VKC 6 -Adveo 6 2- 5
Centrum B. 3-DVO6 2- 1
De Heeg 3-Bekkerv. 8 0- 3
Stand:
Bekkerv. 8 7-13
SVN 8 6-12
Centrum B. 3 9-11
Heksenb. 6 7- 8
Adveo 6 6- 7
De Leeuw 5 7-5
DVO 6 6- 4
VKC 6 6- 3
LHBMC 4 6- 2
De Heeg 3 6- 1

/ dames ]
Hoofdklasse Dames
Celeritas -Woenselse B. 0- 0
Leveroy-KFC 0- 3
GDA-Den Dungen 0- 2
VOW-Bavel 0- 1
Oliveo -Braakhuizen 0- 0

DAMES INTERREGIONAAL
Herptse 8.-ODC 0- 0
Herpinia -Pr. Irene 0- 0
Nooit Gedacht -WW '28 4- 3
Hulsel -Hurwenen 2- 4
Twinkle St. -BSC 0- 5
Dames le Klasse Zuid
Heksenberg-Nyswiller 2- 0
Leveroy 2-SVH 2- 1
Susteren -Heilust 2- 0
Linne-Keer 0- 3
Rapid -Sportclub 2- 1

Dames le Klasse Noord
Merefeldia-RKDEV 0- 6
America-RKMSV 4- 2
Venray -Brevendia 2- 3
RKHVC-Quick B. 2- 3
Reuver-MVC 4- 2
Bevo-Wittenh. 0- 7
Dames 2e Klasse Zuid
RKVCL-Leonidas 8- 0
Klimmania -Geulsche B. 3- 2
Coriovallum -Egge 2- 0
DBSV-Weltania 3- 1
Treebeek -WDZ 0- 2
Dames 2e Klasse Midden
De Ster-Vesta 4- 1
KOC-Sittard 2- 0
RKVB-OVCS 5- 0
Helden -Slekker B. 3- 2
Dames 2eKlasse Noord
Blerick-Helden 2 7- 1
Sparta-HRC 0- 0
Resia -Roggel 1- 8
Steyl-KVC 4- 1
Egchel-Swolgense B. 3- 3
Melderslo -SSS 2 0- 2
Dames 3e Klasse A
Rapid 2 -Vaesrade 2-13
Schimmert -Hulsberg 0- 1
Lemirsia-WW 2 0-5
Daalhof-Eijsden 0- 6
Willem I -RKIW 0- 3
MXC -EHC 0- 3
Dames 3eKlasse B
Passart-VKC 1- 6
Rimburg -Kolonja 0-10
FC Gracht -Langeberg 1- 5
Dames 3e Klasse C
Bom-De Ster 2 2- 0
LHB/MC-Haelen 5- 1
'OVCS 2-RKSNA 0- 7
GSV-Boekoel 1- 1
Armada -Haslou 0- 5

Dames 3eklasse D
MVC'I9 2-Hegelsom 4- 2
RKSVN-RKMSV 2 1- 2
Someren 2 -Venray 2 4-0
RKHVC 2-Brevendia 2 4- 2
DESM-Bevo 2 . 8- 0
FC Oda -RKDEV 2 0- 3

f / zaalhandbal]
DAMES
eredivisie
PSV-Hellas 17-19
Ven L-Bollenstreek 18-12
SwiftR-SEW 23-16
UVG-DSVD 18- 9
Aalsmeer-Quintus 29-23

stand:
V en L 4-8
SwiftR 4-7
Aalsmeer 4-6
Hellas 4-6
Bollenstreek 4-4
Quintus 3-3
OSC 3-2
SEW 3-2
UVG 4-2
DSVD 3-0
PSV 4-0

eerste divisie
Intemos-lason 21-17
Bevo Heldia-SVM 13-12
Hermes-Velo 17- 8
Loreal-Westlandia 11-10
Sittard-Noav 14- 7

stand:
Hermes 4-8
Sittard 4-8
Internos 3-4
OSC 2 3-4
Bevo 3-4
Loreal 4-4
Westlandia 4-4
SVM 4-4
lason 3-0
Velo 4-0
Noav 4-0

tweede divisie
Sittard 2-V en L 2 13- 8
Achilles-Heeten 10- 8
Kwiek-OBW 15-14
Esca-Posterholt 17-14
Blauw Wit-Were Di 19-17

stand:
Esca 2-4
Kwiek 2-4
Blauw Wit 2-4
Heeten 2-2
OBW 2-2

Achilles
Sittard 2
VenL2
Were Di
Posterholt

derde divisie
Margraten-Leudal
Zephyr-Caesar
Rapiditas-PSV 2
Eindhoven-Niobe
SwiftH-Merefeldia
stand:
Margraten
Eindhoven
SwiftH
PSV 2
Zephyr
Rapiditas
Niobe
Caesar
Leudal
Merefeldia

HEREN
eredivisie
Sittardia-Olympia H
Tachos-Hellas
Hermes-V en L
Aalsmeer-Blauw Wit
Bevo Heldia-Esca
OSC-E en O
stand:
Sittardia
VenL
Aalsmeer
Blauw Wit
E en O
Tachos
Esca
Bevo
Hellas
Olympia H
OSC

eerste divisie
UDSV-Aalsmeer 3
Delta Sport-Quintus
Loreal-Saturnus
WIK-Noav

stand:
Delta Sport
UDSV
Noav
Aalsmeer 3
Saturnus
PiusX
PSV
Loreal
WIK
Quintus

tweede divisie
Sittardia-SVM
Swift A 2-de Gazellen
Rapiditas-Laren
Swift R-Blerick
Blauw Wit 2-Udi

stand:
Rapiditas
SwiftR
Gazellen
Blauw Wit 2
Sittardia 2
Laren
SVM
Swift A 2
Blerick
UDI

derde divisie
Jupiter-Habo
Meteoor-Caesar
V en L 2-Bergeijk
HW-Tremeg 1
Vios-HBS 2

stand:
Meteoor
VenL 2
HW
Habo
Caesar
Jupiter
HBS
Tremeg
Vios
Bergeijk

/ volleybct
Dames le divisie B
Odulphus-Sarto P.

Heren le divisie B
Gevamy-Vocasa
Odulphus-Peelpush

Heren 2e divisie D
Jola-Hypotheker

Heren 3e dovosoe H
Wevoc-Sittardia
Interkont.-Janssen
Uitslagen voorrondes N*
beker
Dames
Velden-Peelpush
Set Up-Savicto
Gemini 2-Rapid
Nijmegen-Facopa W.
Sonderm.-Geevers
Jokers-VCH
Rooyse-Gemini

Heren
Velden-Geevers
Alterno-Peelpush
Revoc-SKV
Maasbr.-Bovo 2
Ledub-Kompro
Janssen-Sittardia
WRooi-Facopa W.
Distriktskompetitie
Dames DP
Dovoc^Elsloo
Volhard.-Geevers 2.
DIA
BSV 2-Vluco
Jokers 3-de Heeg
de Heeg-Elan
DIB
Geevers4-Helpoort
D2A
Dovoc 2-Sp&Sp
de Heeg 2-Mut.Mal.
Heren HP
Jokers-Helpoort
SEC 2-Sittardia 2
HIA
Dovoc-Fiscus 3
H2A
Dovoc 2-Spartak
BSV-Vluco 3
H2B
WS-Geevers 6
H3A
WS 2-Geevers 7
Jeugdkompetitie
Meisjes A
Sittardia 2-Dynamic
VCV-Rapid
Jongens A
de Heeg-Volharding
VCV-AMVJ
Jongens B
Furos-Elsloo
Jeugd C
deHeeg-Sittardia

Meisjes A
Avanti-VCH

Meisjes B
Grovoc-VCH 2

Jongens A
AMVJ-Volharding
Bekerkompetitie
Dames
Jokers-Geevers
Furos-Fiscus
Avanti-VCV
AMVJ-Nivoc
Heren
Furos-Muvoc
Fiscus-Avoc
AMVJ-Rapid
NAC-Elsloo I
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Wiihelmina
povertjes

UDEN - „Verschrikkelijk om zo
te verliezen", was de onthutste
reaktie van Wilhelmina-trainer
VanBerlo na afloop van het vier-
puntenduel in Uden: 2-1. „Een
onverdiende nederlaag. De zo-
veelste!"
Het voetbal, dat de twee nieuw-
komers en inmiddels ook degra-
datiekandidaten op de grasmat
legden, was net zo pover als het
weer!

Gebrek aan kwaliteit en de angst
om te verliezen liepen daarom
als een rode draad door het spel-
gebeuren.
Het enige werkelijke lichtpunt in
het eerste bedrijf was de treffer
van (verdediger!) Kessels dieeen

voorzet van Berns met een
snoekduik langs doelman Cuijk
kopte: 0-1.
Drie minuten na de hervatting
ramde Smits na een vrije trap
van Geurts tegen de van de paal
terugspringende bal hoog onder
de lat: 1-1.

De Graaf, die Pouwels was ko-
men vervangen, gaf het Weerter
spel iets meer power.
Maar door een persoonlijke fout
in de defensie kon Van Genip
vanaf links voorzetten en gleed
Geurts de bal over de lijn: 2-1.
Pas toen ontspon zich een echt
voetbalgevecht.

De Graaf en Verdonschot stuit-
ten echter op doelman Cuijk. De
kansen voor Wiihelmina stapel-
den zich op, maar toch moesten
de Weertenaren met lege handen
naar huis omdat Bruijnaars in de
slotminuut uit een vrije trap te-
gen de staander schoot.

Parmingen moet buigen in wervelende wedstrijd

EHC doet weer mee
Van onze medewerker HENK SPORKEN

PANNINGEN - EHC heeft het goede spoor weer gevonden,
is de belangrijkste conclusie die na afloop van het met 3-0gewonnen duel in en tegen Parmingen getrokken kon worden,■ken verdiende zege, die wel ietwat geflatteerd was. Beide ploe-gen speelden namelijk een prima wedstrijd waarvan de 400toeschouwers gedurende negentig minuten met volle teugenhebben genoten. Parmingen was geenszins de mindere van&HC, was in bepaalde perioden zelfs sterker maar kwam niettot treffers.

lf v Was vooral te wijten aan Dik
2} TT?ldman in net Hoensbroekse doel.5? Hij speelde een puike partij. Inzet-

i'en van Stals (2x), Robert Janssen
enKorsten stopte hij met verve, ter-
wijl de lange goalie bij legio voor-
zetten heerste als zelden te voren.Ook EHC zocht waar mogelijk de
aanval en hadvoor depauze de bes-
te kans om de score te openen.
Grassi kopte echter uit prima posi-
tie naast.

xn de tweede helft stelde EHC ordeI °P zaken, hierbij geholpen door per-
jj soonlijke blunders van libero Nijs-
iS sen en doelman Hermkes. Bran-
ie kaert reageerde alert toen Nijssen

klungelig uitverdedigde en loste
een houdbare schuiver die Herm-
kes liet glippen: 0-1. Voor EHC een
ideale uitgangspositie. Parmingen
mocht nu aanvallen en probeerde
met hoge ballen en afstandsschoten
gelijk te komen.

Veldman gaf echter geen krimp.
EHC daarentegen produceerde een
vijftal gave counters waarvan de
laatste twee doeltreffend werden af-
gerond. Eerst was het Merk die de
bal in het doel mocht lopen omdat
Hermkes over het leer had gemaaid,
vervolgens besloot Brankaert een
prima uitbraak met een onhoudba-
re knal in de kruising: 0-3.

" EHC-er Eric Merk
klopt ook deze
Eric Beumers
opsnelheid.

Foto: JAN-PAULKUIT

SVN oogst applaus,
maar geen punten

9 Van onze medewerker
FRANS DE CROON

f Halsteren - svn kon on-
danks de 2-1 nederlaag het

l veld van Halsteren met opge-
I heven hoofd verlaten. Na een

matige eerste helft van dej Landgraafse formatie waarin
de club binnen tien minuten

halverwege de eerste helft al
tegen een 2-0 achterstand
moest aankijken, liet deSchaepkens-equipe in het
tweede bedrijf zien waartoehet in staat is. De tegentreffer
van Willy Dautzenberg gaf
SVN vleugeltjes maar de ver-diende puntendeling bleefechter uit.

Trainer Math Schaepkens deeldeondanks de nederlaag na afloopcomplimentjes uit. „Ralf Custerswas bij ons de grote animator. Viahem onstonden er voor ons velekansen die jammer genoeg niet be-nut werden. Ons hele elftal stondtrouwens gedurende de tweedehelft op scherp". Man van de wed-strijd was ongetwijfeld Ralf Cus-ters. Negentig minuten lang trok hijvoor zijn teamgenoten de kar maarook hij kon niet verhinderen datHalsteren in de 14e minuut op voor-sprong kwam. Cees van Hooff ver-slikte zich in de snelheid van VanShedregt en Bevelander buitte ditkansje uit. Kort hierop punterdeHeeren richting rechterhoek enSVN-sluitpost Leo Pruisscher ver-keek zich vervolgens lelijk op destuiterbal: 2-0.

De tweede helft was het voor SVNeenrichtingverkeer naar het Halste-rendoel. Willy Dautzenberg, TonDuyf en Joep Zenden lieten goede'
mogelijkheden ongebruikt In de65e minuut maakte Dautzenberg
zijn fout goed: 2-1. Vlak voor tijdtreuzelde Ton Duyf op jachtnaar degelijkmaker te lang. Alleen voor DeFrel gekomen kogelde hij de balnaast de paal.

Zaalvoetballers
in bekerstrijd

HEERLEN - De zaalvoetbal-lers werken deze week de
tweede ronde van de beker-
strijd af. In de landelijke be-
kerronde staan enkele interes-
sante duels tussen Limburgse
eerste- en tweede divisionisten
°P het programma. In Beek
ontvangt ZW Wierts/de Haan-
tjes de ongeslagen medekoplo-
Per uit de tweede divisie FCDRoermond.
In Brunssum stuiten 't Brikske
en H. Anders op elkaar. Dous-
oerg Pare neemt het op tegen
Fermonia Boys.

Maastricht, Geusselt: 20.15
Dousberg Parc-Fermonia Boys
Beek, 20.45: ZW Wierts/de
Haantjes
Brunssum Brunahal: 20.15 FCBrunssum-EJA, 21.15 't
Brikske-DC H. Anders

Geldrop legl zwakheden koploper bloot

Venray chaotisch
Van onze medewerker

JAN LEIJSTEN

VENRAY - Venray heeft tegen Gel-oop (0-2) op geen enkele manier de
KoPpositie en de aspiraties op de
Periodetitel, kunnen waarmaken,
■^egen het agressievere Geldrop viel
ooral het zwakke middenveld uit

c\ u°°n' De v°eding voor de thuis-
moest geheel ko-

|nen Via lange ballen vanuit de
Daar wist de degelijke

/'eldrop-defensie wel raad mee. Bo-
vendien werden de Brabanders ge-uggesteund door een vroege voor-sprong.
oen Brouns al na zes minuten zijn

door Beerkens van richting
veranderd zag, werd doelman Wim
Jacobs verrast: 0-1. Geruggesteundaoor deze meevaller ging Geldropa°or. Ook na de thee kon Venray

niet in zijn spel komen. Het werdnog erger nadat Riek van Damdoor Beerkens binnen het straf-schopgebied was neergelegd Derustig leidende Guus Daemen weesterecht naar de stip, waar GerardBrouns geen enkele moeite kende

Venray bleef chaotisch spelen. De
ploeg kreeg veel ruimte, maar be-
nutte die niet. Wiedemeyer schootvanaf twee meter over, terwijl Peter
Philipsen de inzet van ploegmaat
Beerkens van de vijandelijke lijn
haalde. Geldrop-uitblinker Meulen-
dijks, die nog dicht bij 0-3 was, stel-
de na afloop dan ook terecht: „Zo
gemakkelijk hebben we het hier
nog nooit gehad". lets dat Ber Le-
jeunebeaamde: „We zijn gekloptop
eigen middelen. We bezaten geen
spoortje agressiviteit".

Roermond wacht
op eerste
thuiszege

Van onze medewerker
ROB VAN KALDEKERKEN

ROERMOND - RFC wacht nog
steeds op de eerste thuiszege. Tegen
hekkesluiter Volharding kon de
Roermpndse ploeg wederom niel
devolle winst in eigen huis houden:
1-1. Optisch gezien had RFC het
beste van het spel, maar tegen een
zeer gedisciplineerd spelend Vol-
harding, smoorden alle aanvallen
voor het strafschopgebied. De ploeg
van trainer Weeres had duidelijk
moeite met het maken van het spel.
Heel anders Volharding. Vanuit een

goed geposteerde verdediging
counterden de gasten bliksemsnel.
Acht minuten voor rust maakte Vol-
harding dankbaar gebruik van de
slechte weersomstandigheden. Een
dieptepass van Johan van de Boo-
gaard belandde zonder tussen-
komst bij Johan van de Bos, die

met een sliding 0-1 scoorde. RFC
startte een fel offensief, maar werd
hierin telkenmale door de stugge
Vierlingsbeekse verdediging ge-
stoord.

RFC speelde na rust weliswaar een
stuk feller, maar echte kansen kon
de thuisclub niet creëren. Toen een
kwartier voor tijd de Roermondse
aanhang al langzaam begon te wan-
hopen, kwam de thuisploeg alsnog
langszij. Invaller William Lafleur
maakte faam als pinchhitter en
schoot zijn ploeg op gelijke hoogte:
1-1.

Limburgia behaalt eerste overwinning

Eijsden heeft geen
vat op Ron Winkens

Van onze medewerker
MARTIN FRANKEN

BRUNSSUM - Eijsden werd slacht-
offer van wat Limburgia-trainer
Posthuma 'de beste wedstrijd van
Limburgia tot nog toe' noemde
(2-1). „Ron Winkens wordt te weinig

van hoge ballen voorzien", was een
veelgehoorde opmerking na de eer-
ste helft. Twee keer beaamde Win-;
kens in de tweede helft met een
minzame, maar sterke hoofdknik
die stelling. Na fraaie voorzetten
van Craemers en Heuts kopte hij de
bal achter de uitstekend keepende
Eijsden-doelman Wolfs.

Hij boog daarmee de 0-1 voorsprong
van Eijsden om in de eerste compe-
titie-overwinning van Limburgia.

Aan Limburgia-zijde behoorden
Houben en Van Hezik tot de uit-
blinkers. Houben excelleerde met
sterk persoonlijk spel; Van Hezik
zette, toen Limburgia dreigde weg
te zakken, vanuit de verdediging
enorme aanvalsdruk op de Limbur-
gia-ketel. Die druk was nodig, aan-
gezien Eijsden-speler Ron Janssen
na een uur spelen zijn team op voor-
sprong had gezet. Zijn fraai ogend
schot gingvia de binnenkant van de
paal in doel. Janssen miste even la-
ter echter twee dotten van kansen
om de zege veilig te stellen. Met
noodlottig gevolg.

sport

Kuijper en Offergeld zorgen voor 2-0

Waubach heeft moeite
met aanvallend Veritas

Van onze medewerker
WIEL LARIK

LANDGRAAF - Na afloop vande met 2-0 gewonnen wedstrijdtegen Veritas was Waubach-trai-ner Wim Vrösch toch niet hele-maal tevreden. „Ondanks het feitdat we enkele vaste krachtendoor blessures en ziekten moes-ten missen hebben we bijna degehele wedstrijd gedicteerd. Als
je in een dergelijke situatie tweePunten pakt is dat prima. Het
ging allemaal echter niet zo mak-kelijk. We scoorden twee goalsen daarna verwachtte iedereen

dat we doordrukten. Dat zat er
vanmiddag echter niet in. We ga-
ven zelfs onnodig een paar kan-
sen weg waardoor Veritas bijna
weer in de wedstrijd kwam".
Tot ieders verbazing begon Veri-
tas met een offensief en werd
Waubach gedwongen te verdedi-
gen met man en macht. Het ge-
luk was echter niet aan de zijde
van de mannen uit Neeritter.
Eerst was het Leon Jeurninck,
die een dot van een kans miste
en daarna René van de Vin. Na
ruim een half uur echter kon
Waubach zich iets aan de druk
onttrekken en prompt ging Ro-
nald Kuijper geholpen door een

verdedigingsfout bij Veritas al-
leen op keeper Mark Hansen af.
Hij liet zich deze kans niet ontne-
men: 1-0. Enkele minuten later
verhoogde Ron Offergeld tot 2-0
na mooi voorbereidend werkvan
Ronald Kuijper. ledereen ver-
wachtte hierna een walk-over.
Dit gebeurde echter niet.

Veritas hield de verdediging ge-
sloten en probeerde nog terug te
komen. Men was echter niet bij
machte de Waubachse voor-'
sprong ongedaan te maken. Deze
keer waren het René van der Vin
en Jac Snijkers die de kansen
lieten liggen. „Dit is het speler-
spotentieel waarmee we het deze
competitie zullen moeten doen.
We hebben bij vlagen niet slecht'
gespeeld. Jammer dat we niet
0-1 scoorden. Dan had zich waar-
schijnlijk een andere wedstrijd
ontwikkeld met meer mogelijk-
heden voor ons", was het com-
mentaar van de verliezende
coach Harry van Wylick.

Voorzichtig Vinkenslag
countert voorbij RKONS

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Het devies
bij Vinkenslag in het duel
met RKONS was: voorzich-
tigheid. Het accent lag bij
de Maastrichtenaren op de
verdediging, terwijl zij via
counters resultaat trachtten
te behalen. Het lukte want
de Vinkenslag-bewoners
waren na afloop weer twee

punten rijker. „Dat is het
geluk van de kampioenen",
gromde een voorbarige
ONS-speler bij het verlaten
van het veld.

RKONS was inderdaad niet de
mindere van de thuisploeg. Ge-
steund door een felle wind werd
Vinkenslag in de eerste helft met
de rug tegen de muur gezet. Ge-
disciplineerd vingen de Maas-
trichtenaren de aanvalsgolven
op en zij hadden inderdaad het
geluk van enkele counters. Na

twintig minuten schoot Mattie
Dassen op de lat en vlak voor het
rustsignaal drukte Harrie Vroe-
gop, tussen twee ONS-verdedi-
gers, zijn hoofd tegen een ins-
wingende bal: 1-0.

Na de hervatting was het op-
nieuw ONS dat domineerde. Het
kreeg volop kansen. Benut werd
er echter geen enkele. Pal voor
het einde bood Richard Her-
mans invaller Victor Gebhardt
een unieke scoringskans, die de-
ze simpel in een doelpunt omzet-
te: 2-0.

Uitblinker Ivo Dahlmans aan basis 4-0 zege

Meerssen maatje te
groot voor Margriet

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

OSS - Margriet-trainer Jos
Wap stapte na afloop van de
wedstrijd tegen SV Meerssen
de kleedkamer van de gasten
binnen. „Jongens jullie zijn
een maatje te groot voor ons.
Proficiat." Daarmee gaf Wap
precies het verschil aan.
Meerssen speelde in Oss een
prima wedstrijd en troefde de
thuisclub op alle fronten af.
De 0-4 overwinning was zeker
niet geflatteerd.

'Toch was Meerssen-trainer Piet van
Dijk vooral niet gerust op de goede
afloop. „Ik wist niets van Margriet
en toch waren we aan onze stand
verplicht een duidelijke overwin-
ning neer te zetten". Dat lukte, met
name door het uitstekende spel van
Ivo Dahlmans. Het eerste kwartier
domineerde Meerssen. Nadat aleen
inzet van Ludo Franssen van de lijn

was gehaald, kwam in de 11e mi-
nuut de bekroning. Een hoekschop
van Erik Smeets werd door Ivo
Dahlmans steenhard ingekopt: 0-1.
Daar bleef het voor rust bij ondanks
de goede mogelijkheden voor Erik
Smeets en Ludo Franssen.

Na de pauze mocht Margriet iets
meer komen, maar kansen wist de
Osse formatie niet te creëren.
Meerssen wel en na tien minuten
was het opnieuw Ivo Dahlmans die
een vrije trap van Math van Dijk
raak kopte. Pas in de slotfase wis-
ten de gasten verder uit te lopen,
hoewel er vooraf kansen genoeg
waren. Hans Ploemen liet Math van
Dijk 0-3 scoren en invaller Roel
Coumans bepaalde met een schitte-
rende lob de eindstand op 0-4.

Aanvallend
Heer laat

punt liggen
BLERICK - Het middenmootdue]
tussen Blerick en Heer eindigde uit-
eindelijk in een remise, 1-1. De gas-
ten kregen daarmee iets te weinig,
hoewel zij in de slotfase van de
wedstrijd keeper Gielen nog dank-
baar mochten zijn voor dat ene
punt. Blerick-trainer Hermans was
in ieder geval tevreden: „Er zat van-
daag niet meer in. Ik ben content
met dit ene punt."

Toen zich na vijfminuteneen flinke
bui zich boven de spelers ontlaad-
de, toog scheidsrechter Geuskens
voor zes minuten naar de kleedka-
mers.
Heer nam vervolgens het initiatief
en bleef de hele eerste helft ook het
betere van het spel hebben. De Ble-
rick-defensie had zijn handen vol
aan de Heer-spitsen Braken en Rey-
ners.

Na ruim een kwartier zag Ed Bra-
ken zijn inzet gestopt door keeper
Valckx. Luttele minuten later werd
een schot van Braken van richting
veranderd.
De bal kwam voor de voeten van
Marcel Reyners die de Blerickkee-
per met een boogbal kansloos liet:
0-1.

Vlak na de thee had Heer-voorstop-
per Pascal Petit pech dat zijn vrije
trap op de lat belandde. Blerick kon
zich hierna iets uit de greep van de
gasten bevrijden. Pieter Janssen
zag na een knappe solo zijn inzet
gekeerd door Gielen.
De hierop volgende corner werd
door de volledig vrijstaande
Theuws droog ingeknald: 1-1. Heer
verloor de greep op het midden-
veld, waardoor de thuisclub sterker
werd. Vlak voor tijd was het keeper
Ronald Gielen die het ene punt nog
voor Heerredde.
Eerst stopte hij bekwaam de door-
gebroken Theuws af, terwijl hrj in
de laatste minuut nog een inzet
fraai keerde.

Meerssen in ban
bekerduel Roda JC
MEERSSEN - De bekerwedstrijd
over twee weken tegen Roda JC
leeft volop in Meerssen. Vrijdag
startte de voorverkoop en inmid-
dels zijn er al 2.000 kaartjes ver-
kocht. Meerssen verwacht tussen
de vier- en vijfduizend toeschou-
wers. Speciaal voor de wedstrijd
laat Meerssen een noodtribune bou-
wen.
Dat Roda JC de Meerssenaren se-
rieus neemt als tegenstanders bleek
in Oss. Daar was hulptrainer Vic
Hermans namens de Kerkraadse
vereniging aanwezig om Meerssen
te analyseren. „Wij gingenervan uit,
dat Meerssen uit minder aanvallend
speelt dan thuis. Tegen ons zullen
ze waarschijnlijk ook minder verde-
digend spelen. Vandaar dat ik hele-
maal naar Oss ben gereden", aldus
Hermans.

Meerssen-uitblinker Ivo Dahlmans I
werd door trainer Piet van Dijk na |
65 minuten in de wedstrnd tegen
Margriet gewisseld. Niet gebles-
seerd, goed spelen, en toch gewis- |
seld worden, dat vraagt om uitleg.
Ivo zelf: „Dat was van te voren zo
afgesproken. Ik word gespaard."

Trainer Piet van Dijk was duidelij-
ker: „Een aantal jongens loopt rond
met twee boekingen. Ik heb in de
rust tegen Ivo gezegd: 'Maak maar'
snel 2-0, dan mag jeeruit. Ze willen
allemaal meedoen tegen Roda, dus \
moet je zeker niet tegen een derde
boeking aanlopen". Hans Ploemen
liep wél tegen een boeking op. Zijn
meespelen tegen de Kerkraadse
eredivisionist is dientengevolge on-
zeker.

Sittard kan aanvallend geen vuist maken

Chevremont slechts
even in problemen

Van onze medewerker
MAARTEN DE KEVER

KERKRADE - Chevremont is er in
geslaagd de tweede overwinning in
het lopende seizoen te halen. Tegen-
stander Sittard werd verdiend met
een 3-1 nederlaag naar huis ge-
stuurd. Gesteund door de felle wind
nam Chevremont vanaf het begin
het heft in handen. Slechts spora-
disch kon Sittard iets terug doen.
Het overwicht van Chevremont re-
sulteerde na 23 minuten in het eer-
ste doelpunt. Uit een hoekschop
van Patrick Wijnhoven kon Henk
Bodelier fraai inkoppen: 1-0.
Chevremont verzuimde daarna ech-
ter door te zetten. Na de thee pro-
beerde Sittard wel de stand te ver-
anderen, maar het stuitte op een
stugge Chevremont-verdediging.

Toen Patrick Wijnhoven na ruim
een kwartier de tweede Chevre-
mont-treffer liet aantekenen, leek
Sittard definitief geslagen. De gas-
ten kwamen echter, nadat scheids-
rechter Reintjens een afkoelingspe-
riode moest inlassen na een gevecht
tussen Sittard-spelers en toeschou-
wers, verrassend sterk terug. Na
een verdedigingsfout van Chevre-
mont kon Erik Knol hard inschie-
ten: 2-1. Het echte offensief van
Sittard duurde evenwel niet lang.

Het laatste kwartier was meer span-
nend dan fraai. Sittard probeerde'
op gelijke hoogte te komen, terwnl
de counters van Chevremont ook
gevaarlijk waren. Roel Loop beslis-
te in de laatste minuut definitief de
strijd door een fraaie solo doeltref-
fend af te werken: 3-1.
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~j LimburgsDagblad«gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
VermistGevonden ’ 1,10 per mm, Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vri|dag
8 30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voort schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Sumtno Scanner) i?r.'

Personeel gevraagd

Dames
Zweeds Cosmeticabedrijf vraagt

Medewerksters en Adviseuses
eigen tijd-indeling. Belt U voor info: 046-754168.

6412 EX, huisnr. 13.
Tempo-Team Uitzendbureau

zoekt:
Verkoop-medewerker m/v

voor de verkoop van vrijetijds-kleding bij een herenmode-
zaak in Brunssum. U bent representatief en sportief en
hebt enige ervaring in deze branche. Leeftijd 18 tot 23 jaar.
Deze full-time baan biedt goede toekomstperspectieven.
Hebt u interesse. Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045 - 27 38 38, Wilma Smaling
BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15

Rest. "In dè Gekroonde Haan" Hrl. vr. 'n jonge energieke
ass.-kok en een medewerker

voor bediening grill-counter (full- of parttime).
Tevens afwashulp v.a. 18 jr. voor de weekends en 2 halve

dagen per week. Tel. aanm. tussen 10.00 en 12.00 uur
045-711373.

Systeembouw
VAN BUN

vraagt voor direkt ervaren
kracht voor het plaatsen van

plafonds en wanden.
Jozef rsraelsstr. 14 Heerlen.

Tel. 045-727894.
Restaurant in Valkenburg,
vraagt SCHOONMAAK-
STER, voor de ochtenden.
Brieven naar Postbus 18,
6300 AA, Valkenburg.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BARMEISJES gevraagd.
Club Elite in Kerkrade,
garantieloon en vervoer gra-
tis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzek. Soll. na telef.
afspraak 045-232100.
Escort Amanda vraagt met
spoed DAMES, zeer goed
loon. Tel. 046-331627.
WINKELMEISJE gevr. voor
een groentezaak. Tel. soll.
na 18.00 uur, 045-217420.

Porky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
verdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.
FRITUREHULP gevr. m/v,
plm. 18 jr., part-time basis.
Friture De Smickel, Ulestra-
ten. Tel. 043-644645.
Grand Café te Heerlen
vraagt KOK, voor kleine
kaart m/v, Kelner voor de
bediening m/v, schoon-
maakster voor 12 uur p/wk.
Tel. 043-647780.
TOPVERKOPERS gevr.
voor de agrarische markt.
Bel Bionagro B.V. 04950-
-43125.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 2x per week. Tel.
045-253354.
Ochtendkrant zoekt voor
Nieuwenhagen BEZOR-
GER/STER, i.b.v. fiets of
bromfiets en telefoon, plm.
25 adressen, ’ 50,- p.wk.
Info. Distributeur D.U. Tel.
045-728364.
Gevr. MEISJE plm. 18 jr.
werkt. 16.00-20.00 uur voor
friture. Eikenderweg 49,
Heerlen. 045-716356
Exclusieve club zoekt
MEISJES, goede verd., in-
tern en vervoer gratis! Has-
seltweg 327, Genk. Tel.
09-3211-362009.

Onr. goed te koop aangeb.;gevr.
üiiiini i i..._■_■ i....i.i ii _.-..—■■ ■■.„■■■■■ ■■■■■■.—-■■■■■■„;,., ■■■■■■„■■■ ~

*" ONZEKERHEID OVER HYPOTHEEKRENTE ***
Kies 20 jaar, rentevast 9,1% met gemeente garantie

Ook bijzondere mogelijkheden voor 2e inkomen tot 30 jaar.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Stienstra Hypotheekservice

HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaars kosten.
Vrijblijvend prijsopgave.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671—.

Kamers
Te huur gemeubileerde ka-
mers te KERKRADE. Tel.
045-453055.
HEERLEN-Centrum kamer
in studentenhuis, tel. 043-
-251634 na 19.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

OG te huur
Te huur aangeboden (dcc.)

Centr. Sittard
Steenweg

"Winkelruimte, 60 m 2
magazijn 10 m2, gerenov.,

’ 2.200,- p.mnd.
'Appartement, 2 kamers,
badkamer, cv. 50 m2/

’ 700,-, 32 m2Jf 500,-.
Inl. 043-641092.

HEERLEN-CENTRUM be-
nedenwoning met tuin. Tel.
043-251634, na 19.00 uur.

Bedrijfsruimte
Te koop of te huur rond-, rono-, norm-, orionhal en kantoor

Wij bouwen en verhuren sleutelklaar waar u ook wenst!
Build to lease Hamar 045-210719

—---^-— .-.■■■----il i -.

Bouwen/Verbouwen

6143 BH, huisnr. 46.
Voor al uw SANITAIR, gas, Je weet niet wat je ziet. Een
water, cv., badkamers. Tel. SPOTJE op LD-TV. Info:
045-441211 045-739296/97.

Hobby/Doe het zelf

6181 BH, huisnr. 19.

Winkel & Kantoor

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

’ 595,-, magazijn en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr.
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting.
Burostoelen v.a. ’5O,- per st. Nieuwe burostoelen met
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip-
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg
’825,-. Steekwagens luchtbanden ’109,-. Industrie boor-
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be-
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u.
Speciale aanbieding: Nieu-
we buro en directiestoelen,
Rock type 295 adv.prijs
’345,- nu ’195,-; Rock ty-
pe 4050 adv. prijs ’495,- nu
’295,-. Partij zeer mooie
directiestoelen met hoge
korting. Tekentafelstoelen
adv. prijs ’ 395,- nu ’ 255,-.
Conferentiestoelen Rock
240 adv.prijs ’375,- nu
’245,-. Alles uit voorraad
leverbaar, bij grote afname. extra korting. ROCKMART,
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

bouwmat./mach ines
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Reparaties

TV/video
reparaties

Binnen 24 uur klaar, prijs-
opg. en gar. 045-231340.
REPARATIE van wasma-
chine en alle huish. appara-
ten. Toenbreker Wasauto-
maten 045-325819. Tev.
Miele-specialist!

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230 service binnen 24 u.
Koelkast- en Diepvriesrepa-
ratie met garantie, geen
voorrijkosten. Jacques
TEBBEN koeltechniek Tel.
045-460471 na 19.00 uur
045-464782.

Bedrijven/Transacties
Te koop aangeboden

AGF-Speciaalzaak
In de omgeving van Heerlen

Inl. tel. 046-514650.

Landbouw en Veeteelt

6463 CL, huisnr. 56.
ONDERDELENBANK. Wat VERKOPEN? Adver-
Tel. 04493-2715. teer via: 045-719966.

'fAuto's
; 6413 HV, huisnr. 41.

Jos Bogman Specials
Volvo 240GL rood 70.00 km PP-28-ZK 1986
Ford Escort 1.4CL wit 14.000km 1991
Citroen AX 1.5GLi grijsmet
37.250 km TJ-64-SH 1988

js Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wiffem. Vaals e.0..
! Hamstradt 70, Kerkrade. Tel. 045-423030

Jos Bogman Specials
Nissan Sunny 1.3 SLX, wit
17.000km, TV-51-JX 1988
Ford Scorpio 2.0 CL, AUTOMAAT.blauwmet., 101.950km, RL-47-YL 1987
iFord Escort 1.4BRAVO, wit
i94.150 km, ST-06-VY 1987

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem, Vaals e.o.. Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Occasions
Demonstratiemodellen

Volvo 940 GL blauwmptallc 1990!Volvo 460 GLE smoke'silvermetallic 1990
Volvo 440 GL donkerblauw 1990

Volvo 740 GL stationcar 1988
Volvo 740 GL grijsmétallic 1989
Volvo 440rood 1990
Volvo 440 GLE en GL 1989
Volvo 340 GL 1.7 sedan 1988
Volvo 340 DL 1.4 sedan 1988
Volvo 340 DL 1.4 sedan 1986

Opel Veetra 1.8SGL donkerblauw 1989
Opel Kadett 1.3 3-drs. blauwmetallic 1989
Nissan Sunny I.6Florida 1988

iOpel Kadett 1.3 5-drs. wit 1987
Renault 11 TL3-drs. rood 1984;Citroen BK 1.4RE rood 1984

Volvo A. Klijn, De Koumen 7, Hoensbroek-Heerlen.
Tel. 045-220055.

Jos Bogman Specials
Volvo 340 donkerblauw.51.895 km, XD-40-HG 1 1989
Opel Kadett 1.3LS, wit
27.227 KM, TY-46-TV 1989
Ford Scorpio 2.4 GL, AUTOMAAT
donkerblauw, 12.000 km, YZ-25-HZ 1991

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Willem, Vaals e.o.
Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-423030.

Wij geven het meeste
voor uw auto!
U belt, wij komen! 045-
-422610, ook 's avonds.

■ Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles. met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.- OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a., ’5OO,- . Schade of defect. geen bezw. Contact geld.

' 045-727742 b.g.g. 723076.
i FIAT 127, bwj. '80, mooi,

gaaf en goed, nwe. banden1 uitl. en accu, APK 10-92.
Vr.pr. ’1.450,-. Tel. 045-
-323576.

Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
bwj. '82, APK '92, vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 046-339332.
Opel SENATOR 3.0, autom.
blauw metal., sportw., nieu-
we APK, '81, ’ 4.750,-, i.z.g.
st. 045-323178.
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199
Te koop Alfa GIULIA 1.6 Su-
per, bwj. '73, APK 1-4-92,
vr.pr. ’ 6.800,-. 04756-2277
Te koop BMW 730i, nieuw
model, bwj. '87, in nw.st., al-
le extra's, evt. inruil mogelijk
vr.pr. ’39.500,-, mcl BTW.
Tel. 04498-55824.

Göttgens Sittard
Haspelsestraat 20
Tel. 046-516565

Audi 80 '87
BMW 320 '79

Escort 16CL '87
Siërra 16CL '87
Siërra 2.OCL '88

Scorpio 2.0 GL '88
Mazda 323 '88

Mitsubishi Colt GLX '86
Volvo 440 '89-'9Ö

Golf GT 18 '88
Corsa '83 t/m '89
Kadett '86 t/m '90
Ascona '80 t/m '88
Veetra '88 en '91

Omega '89
Omega autom. '87
Kadett D'BB t/m '90

Escort diesel '88
Isuzu Trooper2B TD '87

(bij Makado)

MAZDA 323 HB '85, i.st.v.
nw., ’5.600,-. 046-512138.
Te k. Daihatsu CUORE TX
3-drs, 5-bak, bwj. '88, kl.
ferrarierood, auto verk. i.st.
v.nw. ’ 8.400,-. zeldz. mooi,
043-254462.
Opel Omega 201 bwj. '90;
Omega 201 autom. LPG bwj
'88; Veetra 16GL 4-drs '89;
Kadett 181 t. Beauty 4.000
km '91; Kadett 161 veel ex-
tra's '89; Corsa 12S 2-drs
'86; Peugeot 309 KR '88;
Toyota Corolla Van diesel s-
drs '89; Ford Escort 13L s-
drs '82; Nissan Laurel 28
Diesel '86. Inruil-Financ-
Garantie mog A. WOLTERS
Sportstr. 16,Kerkrade-West

MAZDA 626 GLX stationcar,
diesel, bwj. '89, i.z.g.st., vr.
pr. ’23.750,-, event. mr.
mog. Dorpstr. 3, Bingelrade.
Te k. MERCEDES 200 D,
beige, bwj. '87, km.st.
115.000, alle beurten gehad
ieder onderzoek toegest.
Tel. 045-456619.
MG B Limited Edition '79/
'80, 100% orig.st. 043-
-432103.
Datsun CHERRY 1.2 GL
bwj. '80, met APK, i.z.g.st.,
pr. ’ 1.500,-. 04454-2092.
Opel ASCONA 19 S, bwj.
'80, nw. banden, schuifd.,
APK '92, geen roest, in per-
fekte staat, ’1.500,-. 045-
-323178.
Omega Caravan 2.4i, '90;
Veetra 1.6 i '88; Kadett, 4-
drs., '90; Kadett 5-drs. 1.6i
'90; Kadett 5-drs., 1.3 i '89;
GSi 2.0 '87; Corsa 1.3 i'88.
Inr. en fin. mog. 1 jaar ga-
rantie. Garage Hannes
BUISMAN, Stenen Brug 6,
Landgraaf. Tel. 045-323800
Opel REKORD 2.0 S, met
LPG, bwj. '84, kl. groenmet.,
APK vr.pr. ’6.500,- Ariens-
str. 2, Kakert-Schaesberg.
Opel KADETT 1.3 S org. GT
uitv., bwj. 1986, in nieuwst.,
kl. rood, 5-drs., o.a. get. glas
nw. band., sportvelg., etc.
met APK, keuring toegest,
vr.pr. ’11.750,-. Bergstr. 18
Kerkrade-Bleijerheide. Tel.
045-458666
Opel KADETT 1.3 LS auto-
maat, i. nw.st., bwj. '86, vr.pr.

’ 11.500,-. 04498-55824.
Te koop Opel ASCONA 16
S Travelier bwj. '86, kl.
blauwmet. Tel. 045-442944.
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y> elke dag ij ESE3 vindt

kans als Jjl K tussen de m
uuw *WM |k PICCOLO'S.

Staan uw postcode en huisnummer tussen de m
's Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het jj

Limburgs Dagblad. En... een prijs beschikbaar ;éjï
[ gesteld door PTT Post. Eén maal per week maakt u j|

ookkans op de weekprijs:’ 100,- van het Limburgs ■§
Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post.

jT Lees elke dag de Piccolo-rubrieken en kijk of uw JÉlöpostcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. ï||
Elke dag vindt ulO postcode/huisnummer

lp combinaties uit uw eigen omgeving in het
Limburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag het speciale Piccolo-nummer belt,
Ijl uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag |||

uitsluitend tussen 10.00 en 12.00uur.
045 - 739384 4

IL 2. antwoord weet op een simpele vraag over de Jl
rubriek waarin uw postcode werd geplaatst. *l|

Een gezamenlijke aktie van:

LimburgsDagblad QEPQ2JJ9
Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor. van het Limburgs Dagblad te Heerlen. ,
:

Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Inkoop alle merken AUTO'S,
betalen hoogste prijs, tel.
045-416239, ook 's zondags
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Te k. van part. Fiat PANDA
met trekh., bwj. '85, krh.st.
40.000, ieder onderzoek
'toegest. pr. ’5.900,-. Tel.
045-456619.
Fiat RITMO 60 L i.z.g.st.,
bwj. '85, vr.pr. ’4.750,-.
'Tel. 045-216470.
Ford ESCORT 1.3 roest- en
schadevrij, APK 6-92, bwj.
'83, ’4.750,-. 045-751387.
Ford ESCORT 1.1 Laser,
bwj. dcc. '85, i.z.g.st., pr.n.o.
t.k. Tel. 045-445113.

'ESCORT 1.6 L Bravo, '84,
extra's, showroomst. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
Ford ESCORT model laser
'84, bijz. mooi, 100% in orde

’ 5.750,-, tel. 045-454087.
Te k. Ford SIËRRA 2.3 D GL
bwj. nov.'B7, sportief mod.,
kl. wit, tel. 045-442944
Ford FIËSTA '81, 1e lak,
zeldz. mooi, ’2.850,-. 045-
-218925.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'79, APK '92, vr.pr. ’950,-.
Julianastr. 15, Merkelbeek.
Te koop FORD Siërra 2.0
Corrlbi, bwj. '88 veel extra's.
Tel. 046-520837.
Te koop Honda CIVIC au-
tom., bwj. '76, pr. ’400,-.
Tel 046-519349

Opel KADETT 1.3 LS, bwj.
8-4-'B7 77.000 km in nw.st.
:’ 11.000,-. 045-462637.
Te koop Toyta TERCEL met
APK, bwj. '79, vr.pr. ’ 900,-.
Abel Tasmanstr. 66 Heerlen
Te k. nette VW JETTA, bwj.
'81, 4-drs., APK '92, vr.pr.

’ 2.750,-. Torenstr. 27,
Oirsbeek.
Te k. Bril KEVER bwj. 1949,
’9.500,-. Autobedr. Luyten,
In De Cramer 50, Heerlen.
Te k. VW POLO knalrood,
APK, radio, Iste eig.,
’2.250,-. Tel. 045-726175.
VOLVO 343 autom., bwj. 6-
'Bo, APK 5-92, nwe. ban-
den, trekh. 045-441684.
Te k. VOLVO 340 GLD, m.
trekhaak, 5-gang, metallic, i.
z.g.st, pr. ’4.750,-, bwj.
'84. Lavendelstr. 4, Geleen.
VOLVO 360 GL Sedan, bwj.
'83, i.z.g.st., metallic, pr.

’ 4.750,-. Mauritslaan 33,
Geleen.
VOLVO 440 DL, '89, in nw.
st., LPG, mr. kl. auto mog.,

’ 18.900,-. Tel. 046-512138
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1982. Ook Lada's.
Garage Schaepkens. Tel.
04405-2896.
Panda bwj. '82, ’2.600,-;
BMW 318i, bwj.'B2,
’2.900,-; Escort 1300 L,
'83, ’5.350,-, LPG; Escort,
'79, 62.000 km., 1e eigen.,
’1.850,-; Alfa Guil., 2.0,
'82, ’2.950,-; Manta 2 L,
’1.950,-. Alle auto's APK
gekeurd. P. Nuytsstr. 157,
Heerlerheide. 06-52870500.

Te k. gevr. alle merken
BUSSEN, Mazda, Peugeot
an andere auto's. Wij beta-
len de hoogste prijs. Tel.
04455-2743.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Alle merken AUTO'S en be-
stelwagens te koop gevr. va.
bwj. '79. Tel. 046-332010.
Suzuki Alto '85 ’5.750,-;
Toyota Celica Liftback 16V
'85 ’9.750,-; Celica Lift-
back '87 1e eig. ’ 18.500,-;
Hyundai Pony/Stellar '85

’ 4.750,-; Volvo 740 GL '84-
-'BB v.a. ’11.500,-; 245 GL
combi '87 1e eig. ’24.500,-;
340 GL '83-'BB v.a.

’ 2.500,-; Daimler v.den
Plas 12 cyl. '82 ’17.500,-;
Rover 820 E Fastback '90
1e eig. ’23.750,-; Pontiac
Fiero '85 ’19.250,-; Che-
vrolet Celebrity '85 ’ 8.750,-
Austin Montego Familial '86
’8.250,-; Porsche 924 '84
’21.500,-; 944 '82-'B4 v.a.
’23.500,-. Tal van goedko-
pe inruilauto's. Direkte
100% financ. Han van
SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Audi 80 1.9E, met veel ex-
tra's, kl. zwartmet. '88; Ford
Siërra Stationcar Diesel '88;
Mercedes 230 E automaat
type '87 bijna alle extra's;
Opel Ascona 1600, '83

’ 4.750,-; Nissan Bluebird
2.0 SLX '88; Mazda 626
diesel '86 ’10.250,-; Ford
Escort XR3i Cabriolet '87;
BMW 316 '82 ’3.500,-;
Opel 'Kadett Club Sedan
1300 '87; Lada 2107 '87

’ 4.900,-; Nissan Sunny
1300, '88; Ford Siërra 1600
'88; ’ 14.900,-; Ford Tau-
nus stationcar '80 ’ 1.000,-.
WEBER Autobedrijf, inruil,
financiering. Bovag-garantie
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Toyota Co-
rolla 1.3 DX 5-drs. '86; Opel
Ascona 16 S 4-drs. '83;
Eend 2CV6 '84; BMW 323i
'81; Mazda 626 LX, 2.0 die-
sel, '86; Toyota Tercel 1.3
KG '84; Mercedes 240 D
'83; Nissan Cherry 1.3 L 12-
-'B2; VW Golf GTi 5-bak
sportw. '82; Mazda 323 se-
dan '81; Mazda 323 aut. '80;
Porsche 924 i.z.g. st. '76;
Volvo 240 GL aut. LPG '83;
BMW 316 '82; Nissan Sunny
'83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Manta CC 2.0Sautom.
'80; BMW 316 LPG '82; To-
yota Corolla coupé in nw.st.
'80; VW Jetta 4-drs 1.6 S
'80; Opel Ascona 2.0 D '80;
Volvo 66 GL '80 ’ 950,-. In-
koop, verkoop financiering,
div. inruilers. Akerstraat Nrd
52C Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.
Porsche 924 1978; Nissan
Sunny Coupé 1989; VW-
Golf Mepais 1300 1988;
VW-Golf 1980; Fiat Uno
60S 1989; VW-Polo 1986;
Alfa 33 1986; Ford Taunus
1980; Toyota Tercel 1982;
Renault 9D 1983; Opel Re-
kord 2.0 1985; Honda Ac-
cord 1988; BMW 320 i 1986;
BMW 323 i 1983; BMW 316
1984; BMW 315 1983; Su-
zuki Swift GTI 1987; Suzuki
Swift 1.3 GL 1987; Suzuki-
Alto 1987; Suzuki Alto 1984;
Suzuki Alto autom. 1983;
Autobedrijf REUBSAET, Op
de Vey 47-49, Geleen, tel.
046-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto's rep_
Te k. Honda CIVIC auto-
maat, t. '85, nw. model,

’ 7.750,-. 045-740829.
Te k. MERCEDES 200 Ben-
zine, bwj. '83, autom., i.g.st.
Tel. 045-259972.
Te k. Renault FUEGO sport,
bwj. '82, nw. APK, ’ 4.500,-.
045-726175.
Te k. RENAULT 5 type^
kl. rood, APK tot 11-92,
benzineverbr. 1 op 17, ver-
keerd in zeer goede staat,
wegens omstandigh.

’ 1.950,-. 04409-2191.

Peugeot 309 Gti '89 1e eig.
’23.750,-; 405 GR 1.9
Break '89 1e eig. ’25.500,-;
205 Accent '86-'BB v.a.
’9.500,-; Renault 25 GTX
autom. m. '89 1e eig.
’22.500,-; 25 V 6autom.
airco '86 1e eig. ’14.750,-;
25 GTS '85-'B7 v.a.
’7.500,-; 21 GTL '86-'BB
v.a. ’9.500,-; 11 GTX '86
’8.500,-; Citroen BK 19
GTi/19 TRS '88 1e eig. v.a.
’15.500,-; BK 19 D '87 1e
eig. ’13.000,-; BK 19 RD
Break '87 1e eig. ’ 15.750,-;
BK Palmares '88 1e eig.
’13.750,-; BK 14/16 TRS
'84-'B7 v.a. ’4.000,-; CX
2.2 TRS '87-'BB 1e eig. v.a.
’12.500,-; Fiat Tipo 1.4 '90
1e eig. ’ 17.750,-; Panda
Fire '88 1e eig. ’8.750,-;
Uno 60 S '88 1e eig.
’10.750,-; Ritmo Silver '84-
-'BB v.a. ’3.000,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.750,-;
Alfa 75 1.6/1.8/2.0 '86-'BB
v.a. ’13.000,-; Sprint 1.5
'85 1e eig. ’8.750,-; Audi
80 S '88-'B9 v.a. ’ 21.000,-;
80 D '88 ’ 21.000,-; 100 CS
'83-'BB v.a. ’6.500,-; Mer-
cedes 190/190 E'B6-'B7 v.a.
’25.000,-; 230 TE combi
'85 1e eig. ’ 22.500,-; BMW
520iautom. 12-'BB 1e ieg.
’37.500,-; 525 E '84
’9.750,-; 323 i '79-'B3 v.a.
’3.500,-; 316/318 i '84-'B7
v.a. ’9.000,-; 735 i '83
’7.750,-; Honda Civic 1.6V
'88-'B9 1e eig. v.a.
’16.500,-; Accord 2.0 '87-
-'BB v.a. ’ 13.000,-; Aero-
deck 2.0 i '87 ’16.500,-;
Opel Senator autom. '88 1e
eig. ’26.500,-; Omega 2.3
GLS TD '87 1e eig.

’ 18.750,-; Omega 2.0i
combi '88 1e eig. ’20.750,-;
Omega I.BS/2.0i '87-'B9 v.a.
’14.500,-; Kadett 1.6 GT
'87 ’14.500,-; Kadett 1.6
cabriolet '81 ’ 12.500,-; Ka-
dett GLD '85-'B9 v.a.

’ 9.000,-; Kadett '84-'BB
v.a. ’6.000,-; Ascona Tra-
veller '87 1e eig. ’ 10.750,-;
Manta 2.2 i excl. uitv.
’9.750,-; VW Pasat 1.8
'88-'B9 1e eig. v.a.
’20.000,-; Golf D '88 1e
eig. ’17.500,-; Golf '87
’13.000,-; Golf 1.6 aut. '86
1e eig. ’ 13.500,-; Passat D
'84-'B6 v.a. ’7.500,-; Ford
Siërra I.oi DOHC m. '90 1e
eig. ’21.750,-; Siërra GLD
sedan '85-'B9 v.a. ’7.500,-;
Siërra sedan '84-'B9 1e eig.

’ 6.500,-; Siërra 1.8/2.3D
combi '83-'BB v.a. ’6.500,-;
Scorpio 2.0 GLi/2.5 D '86-
-'BB 1e eig. v.a. ’ 12.500,-;
Fiësta 1.1 L '85 1e eig.
’7.750,-; Siërra XR4i '85
’17.500,-; Mazda 626 D
HB '88 1e eig. ’17.500,-;
626 GLX '88-'B9 1e eig. v.a.
’16.500,-; 626 2.0 coupé
'88 1e eig. ’ 18.750,-; Mit-
subishi Colt GTi '89 1e eig.
’19.750,-; Colt GLX '85

’ 8.500,-; Nissan Bluebird
sedan '88-'B9 v.a.
’13.750,-; Sunny combi D
'85 ’7.500,-. Tal van goed-
kope inruilauto's. Direkt
100% financiering. Han van
SINTMAARTENSDIJK.
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Je weet niet wat je ziet. EenSPOTJE op LD-TV. Info:045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

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

Auto onderdelen en accessoires

Draagkrachtige
Bedrijfsimperiaals

* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen
* onwrikbare bevestiging op de auto

* voorzien van anti-slip kunststofbekleding
* Perfecte bevestigmgsmogelijkheden

* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

In de Cramer 31, Heerlen.
Je|j^4s_

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens 9e~
vraagd auto's met schade,
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

l7l69sjL

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

Aanhangwagens

6431 XE, huisnr. 31.
(Brom)fietsen

AANBIEDING nog enkel
Giants type Hurricane van
’845,- voor ’695,-. Finan.
mog v.a. ’ 40,- per mnd.
Rens Janssen, Ganzeweide
54, Heerlen. 045-211486-
Te koop SNORFIETS.~TeI
04406-12875.

(Huis)dieren
Te k. kruising Sib. HUSKIES
Ahomstr. 11, Kerkrade.
045-456739 na 19.00 uur.
Te k. BERNER-SENNÊN
pups, Dobermann pups met
stamboom. Tel. 08866-2483_
Uw auto, huis, bankstel enz.
VERKOPEN? Met foto op
LD-TV. Bel voor info 045-
-719966.

■■ ii... i.—

Vakantie
Sint Maartenszee bung.,
gratis ZWEMPARADIJS,
weekend/midweek v.a.’260,-; Kerst ’595,-;
hoogseiz. ’1.050 p.wk. Tel.
02246-3109.

Caravans
Grote CAMPER te koop of
te ruil tegen stacaravan. Tel.
046-525658.
Te- koop CARAVAN, 4-5-
Pers,, met voortent en zeer
_eel_extra's. 045-222590.
Ook voor uw tentreparatiesH- STASSAR HeisterbergZgjjoensbroek 045-224200
NÏTvOUWWAGEN voordeel
Dii H. Stassar, Heisterberg
78 Hoenshrnfik 045-??4?nn

~.....,.....,v, .,....r~^rrr~r^:., , ~.,,.,.,.,„,,,,,,,,,,...,,,,,,,■ ■.■T.-TTr-.r-.-.v.v.■.■.■.".■.■.■■■■.".".'.'.t-t^ "

Proficiat

Eef en Angie met jullie verloving. Pap, Mam en Paso
Vandaag ook de hele dag te zien op LD-TV!

Campers
-*>

6137 HV, huisnr. 6._
Kapper/Cosm.

Uw haar
terug

Gezond groeiend eigen haar
Levenslange garantie

Voll. gespecialiseerde zeer
korte behandeling.

NOBEL CLINIC, London
Toonaangevend in Europa.

Info: 01828-17441.
Ook 's avonds en weekends

Gratis consult
op afspraak

te EINDHOVEN
zat. 9 nov. a.s.

In/om de tuin
Vandaag nog modder
zand, morgen GAZ'
Graszoden v.a. ’ 3,25 Im2. Coniferen, heest*
heide enz. Bloembollen
vele soorten. Jawell,
045-256423. ,

Rijles
Uw RIJBEWIJS op SabJ
8 dagen via autorijschooljl
Antillen. Inl. 04750-32^Niet geslaagd geld tej
Vraag naar onze voorV*
den. Ook rijlessen voor'
ginners. J
De eerste keer gesla*
bedankt RIJSCHOOL P(
Monti te Heerlen. I
Uw RIJBEWIJS binner
dagen op de Ned. Arf*1
via Saba Driving Organisj
on. Bel voor info. "4761506 (betaling na <t.
rijbewijs, vraag naar o'
voorwaarden). I
Met een PICCOLO in (
Limburgs Dagblad raak}
uw oude spulletjes 't snB,
kwijt. Piccolo's doen 4
wonderen... Probeer rrré
Tel. 045-719966.

Baby en Kleuter

6443 BH, huisnr. 3.
Zonnebanken/Zonnehemels: —'

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,- ’ 1.299,"

’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-51353'
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. _,

Bel de Vakman

6413 EX, huisnr. 31.
Reparatie TV en WASMA-
CHINE, snel en vakkundig
met garantie. Rosenboom,
Schaesberg. 045-313255
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
enkele buitenwerkzaamhe-
den aannemen. Tel. 045-
-210020.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
ook antiek (veel keus). Kou-
venderstr. 208 H'broek.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL m. rundleren kuipkus-
sens, ’2.150,-. (nw.pr.
’4.850,-); zwaar massief
eiken eethoek 4 eiken st.
’1.750,- (nw.pr. ’4.000,-),
alles 2 jr. Tel. 045-323830.
Te k. eiken BANKSTEL, i.z.
g.st. Tel. 045-316556 na
18.00 uur.

Kachels/VerwarminS
Gas-hout-inzet-kachels.
Honderden guldens vt?
deel. Gratis geplaatst. J
KACHELSMID, Walem 'Klimmen. Tel. 04459-163^
KACHELS, keuze uit 200;
Jac. Köhlen, Rijksweg
104, Sittard. 046-513228^
KACHELS open haard*
moderne schouwen. RW
Kachelspeciaalzaak, K"1
28, Geleen. 046-740785.^

Huish. artikelen_>
Super aanbieding nu kop*
in 1992 betalen! Ktv's, _
deos, hi-fi install., mini-s*
wasautom., afwasauto'Jmagnetrons, droogautojj
diepvriezers, koelkast*
Alle electro-apparaten '’ 7,50 p/wk. Hoevena^Expert, Kerkstr. 11
Brunssum.
IJSKAST ’ 95,-; gasfo<|
’95,-; diepvr. ’175,-; W*
aut. ’ 195,-. 045-725595^
Te k. WASMACHINE i-z!
St. Tel. 045-429081.

TV/Video
Goede KLEUREN-TV'
grote sortering, met w,
Philips grootbeeld _\
’125,-. Reeds 25 jr. t*
occ. centr. Geel. GrasW*
kerwg 25, Hrl. 045-724760,
VIDEO'S gevraagd, ó&t
geen bezwaar. Tel. 04401
12875.

Muziek
PIANO'S huur met koofrecht van ’65,- tot ’2O"
p.m. Gratis transport. "
merken gebruikte piano
’450,- per jaar. Van Li"
Westersingel 42, R'da"
Tel. 010-4363500. J

Verzamelingen

6367 EX, huisnr. 13.
Voor de verzamelaar
Poppenhuis

miniaturen, porcelein en
meubeltjes.

HOBBY BERNS
Dautzenbergstr 18a Heerlen

Tel. 045-711004.

——i""?Kunst en Antiek
Gevraagd voor inbreng
komende veilingen Kun'
antiek-INBOEDELS Veilig
bedrijf Lambèr, 043-620#
ma. t/m vr. van 9-17 uur. __

Voor Piccolo's zie verder pagina20.

| VanDooren heefthetl
Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies

naar onze showroom.
Nu al 25 jaar een begrip

voor kwaliteit 4en service!

Maandag 4 november 1991 " 18Limburgs Dagblad



Ruzie in Nieuwstadt
NIEUWSTADT - De wedstrijd
FC RIA 2-De Ster 3 (0-2) mondde
na afloop uit in een vechtduel.
De grensrechter en een spelei
van FC RIA deelden, volgens
een woordvoerder van De Ster
rake klappen uit aan de jeugdige
spelers uit Stem. Deze 'verschan-
sten' zich vervolgens in dekleed-
kamer. Daar wachtten zij op
politiebegeleiding, die er tenslot-
te voor zorgde, dat zij probleem-
loos weg konden. FC RIA-secre-
taris Palmen: „Ik heb gehoord
dat er iets gebeurd is tijdens die
wedstrijd. Wat weet ik niet. Dal
zoeken wij momenteel uit. Ik
kan dan ook geen enkele mede
deling doen."

Bedreigd
ROERMOND - Scheidsrechteren
blijft een gevaarlijke hobby. Dat
ervoer arbiter Jejanan. Hij floot
het duel in de zaal tussen FCD
Roermond 4 en Peters Geluids-
banden 2. Jejanan staakte bij de
stand 4-2. De gasten uit Weert
hadden toen nog maar twee
veldspelers. In eerste instantie
was P. Broeders al uit de zaal ge-
stuurd. Korte tijd later was het
de beurt aan M. Keulen. Hij
kreeg twee minuten straf en
wond zich daar zo over op, dat
hij tijdwaarnemer Renet een flin-
ke tik achter tegen het hoofd gaf.
Arbiter Jejanan stuurde de Pe-
ters-speler vervolgens uit de
zaal. Deze bedreigde daarna de
Jejanan. Hem restte dus niets
anders dan het duel te staken.

Geen zin
MAASTRICHT - Twintig minu-
ten voor het einde van het duel

Vinkenslag-RKONS haalde Vin-
kenslag-trainer Huub Groenewe-
genreserve Gerrie Remmers van
de tribune met de opdracht om
warm te lopen. In de stromende
regen maakte Gerrie zijn spieren
los. Drie minuten voor het einde
achtte Groenewegen pas de tijd
voor Remmers aangebroken om
Mattie Dassen te vervangen.
Remmers weigerde echter en
verdween richting kleedkamers.

Tweede klasse A
vu-Kmonia 1_ o

Af£"Schuttersveld 0- 1£'man,ai-Miranda 2- 2
"e««en Sport -Standaard 1- 1

£*« 83 5 0 1113-5
RKVT a 8 3 s ou 8" 5
RKVVT 8 4 2 210 16-11
Heerlen g 7 2 4 18 5-3
Bunri! POrt 62 3 17 9-6
Miranda 8 2 3 3 7 7-12
SCG 6 14 1 6 11-11
Caesar 7 14 2 6 5-6
RVU 8 2 2 4 6 9-15
Schntt 8 2 2 4 6 6-12
Kolonr Veld V 1 3 3 5 3- 6

la 5 1 13 3 4-4

da?w°rurs:l/3- R- Stevens (Miran-
v Hbl.' Hüuben (Heerlen Sport), R.«elvert (RKVCL) 5.
p

K»& pf Vi'or ZOndag:

Caesl „Standaar<ï
RKvc l""e,erlen sP»rt
Mi-, AlmaniaSoKanda-SCGtnuttersveld -RVU

Tweede klasse B
Lindenheuvel -Belfeldia 3_ i
Venlosche 8.-PSV'3S 0- 3
FCV-VVV'O3 2- 3
Quick'08 -Bom 2_ o
De Ster -Haslou 0- 0
RKMSV -Susteren afg
FCV 8 6 0 2 12 23-14
Haslou 6 3 3 0 9 7-1
VVV '03 7 2509 12- 9
PSV'3S 8 3 3 2 9 8-6
RKMSV 6 3 2 18 8-6Lindenhcuvel 8 2 4 2 8 10- 9
De Ster 7 0 7 0 7 5-5
Bom 7 2 3 2 7 6-7
Quick'oB 8 3 1 4 7 11-13
Venlosche B. 8 2 2 4 6 10-13
Susteren 7 0 3 4 3 11-17
Belfeldia 8 1 1 6 3 9-20
Topscorers: 1/2. G. Verheyen en H
Straatman (FCV)

Programma voor zondag:
PSV '35 -Lindenheuvel
Belfeldia -Haslou
Quick '08 -De Ster
Bom -FCV
VVV '03 -RKMSV
Susteren -Venlosche B.

Derde klasse A
Mheerder 8.-RKMVC 3_ z
SV Hulsberg-Leonidas W. 0- 1
SC WW '28 -Sanderbout 1- 1
MXC -SV BERG '68 1- 0
Polaris-LHB/MC 2- 1
Scharn-SVM 2- 1

MXC 8 5 3 0 13 16- 4
Polaris 8 4 2 2 10 22-15
LHB/MC 7 3 3 19 9-6"
Scharn 8 3 3 2 9 10- 9
SVM 8 3 2 3 8 9-9.
SV Hulsberg 8 3 2 3 8 9-11
Mheerder B. 8 3 1 4 718-18
SV BERG'6B 8 3 14 7 13-13
Sanderbout 8 15 2 7 11-12
Leonidas W. 8 1 5 2 7 8-12
SC WW'2B 8 2 2 4 6 9-13
RKMVC 7 0 3 4 3 Vl9
Topscorers: 1. M. Nelissen (Mheer-
der B.) 7; 2. R. Wyns (Scharn) 6.

Programma voor zondag:
Leonidas W. -Mheerder B.
RKMVC -SVM
Polaris -Scharn
LHB/MC -MXC
SV BERG '68 -SC WW'28
Sanderbout -SV Hulsberg

Derde klasse B
Groene Ster -Bekkerveld 5- 0
FC Hoensbroek -Minor 2- 1
Voerendaal-RKBSV 0- 1
Vaesrade-VKC 2- 0
Vijlen -Heksenberg 3- 3
Weltania -Heerlen 0- 3

Heksenberg 7 4 2 1 10 14- 9
Heerlen 7 4 1 2 9 15- 9
VKC 8 4 13 9 14-10
Bekkerveld 7 4 1 2 9 11-14
RKBSV 6 4 0 2 8 11- 5
FC Hoensbroek 7 2 4 1 8 12-10
Vaesrade 7 3 2 2 8 12-11
Vijlen 7 2 3 2 7 14-13
Minor 7 2 14 5 12-12.
Weltania 7 2 1 4 5 9-19
Groene Ster 7 1 2 4 4 8-10
Voerendaal 7 0 2 5 2 6-16

Topscorers: 1. W. Trags (Heksen-
berg) 8; 2. Rietrae (Vaesrade) 6.

Programma voor zondag:
Minor-Groene Ster
Bekkerveld -Heerlen
Vijlen-Weltania
Heksenberg -Vaesrade
VKC -Voerendaal
RKBSV -FC Hoensbroek

Vierde klasse B
&M-Wit-Groen 3- 2"ranjeß.-Keer 0-3-Geertr. B. 4_ 2
W,el,Ve'd-Klimmania 0- 1
BanK 'Hb'2s Zwart Wt'l9 1- 2öa»holtia-GSV'2B 0- 4

S'28 8 60 212 19-5
Sir" , , 8 4 2 2 10 12- 6Ba^ eueld 8 4 2 2 10 13- 8
SnnVt011? 8 3 4 H013-13!w»^}j;b '25 833 2 9 9-5rj*«rtWit-19 83 2 3 816-15W^en 8 1 5 2 713-13
RKvx7?,en 8 1 4 3 6 15-15
Ge eY,VM 8 2 2 4 6 7-11
Ora ?■£■ 8 2 2 4 610-18
2eß' 8 3 0 5 6 10-19

83056 9-18

7 °Pscorers:l. p Boosten (Zwart W.)

' «■ R- Custers (Keer) 6.
Pr
ir °Sramma voor zondag:feRKVVM"u-Groen -GSV'28

'25-BanholtiafWart Wit 19 .Simpelveld
£»mmania -Gulpen

B. -Oranje B.

Vierde klasse C
Hopel -Abdissenbosch 2- 3
FC Gracht-Waubachse B. 2- 4
Schinveld-RKSVB 2- 2
Heilust-KVC Oranje 3- 0
Helios -Laura 3- 2
SVK-Centrum B. 2- 2

Heilust 8 5 2 1 12 19- 9
Helios 7 4 3 0 1127-11
Abdissenbosch 7 4 2 110 18-10
Schinveld 7 4 1 2 9 16- 9
SVK 5 3 2 0 8 11- 4
RKSVB 6 1 5 0 7 12- 9
Waubachse B. 7 3 1 3 7 9-11
Centrum B. 8 2 2 4 6 14-19
Laura 7 12 4 4 6-11
FC Gracht 7 1 2 4 4 5-13
KVC Oranje 8 0 4 4 4 8-17
Hopel 7 0 2 5 2 5-27

Topscorers: 1.S. v/d. Sluis (A'bosch)
8; 2/3. A. Snippe (A'bosch), J.Ritzen
(Helios) 7.

Programma voor zondag:
Waubachse B. -Hopel
Abdissenbosch -Centrum B.
Helios -SVK
Laura -Heilust
KVC Oranje -Schinveld
RKSVB -FC Gracht

Vierde klasse D
OVCS-Coriovallum 0- 0Mariarade -Passart 1- 2
SVE -Langeberg 1- 1
RKDFC -Stadbroek 3- 2
RKSNE-Heidebloem 5- 7
KEV-Kluis 1- 2
Heidebloem 8 6 1 113 27-18
Coriovallum 8 6 1 1 13 10- 7
RKDFC '851211 16- 9
Langeberg 7 4 1 2 9 12-10
Kluis 8 3 3 2 9 16-17
OVCS 8 2 3 3 7 14-15
RKSNE 8 2 2 4 617-19
Mariarade 8 2 1 5 5 12-19
KEV 7 115 3 9-12
Stadbroek 8 0 3 5 3 12-21SVE 7 0 2 5 2 7-18
Topscorers: 1. G. Rademakers (Hei-
debloem) 13; 2. R. Adams (Passart)
12.

Programma voor zondag:
Passart -OVCS
Coriovallum-Kluis
RKSNE-KEV
Heidebloem-RKDFC
Stadbroek -SVE
Langeberg -Mariarade

Vierde klasse E
SVH '39-Armada 2- 4
Thorn -Roosteren 1- 1
IVS-Urmondia 1- 0
Maasbracht -Holturn 0- 5
Vlodrop -Linne 2- 5

RKSVW -Stevensweert afg.
Armada 8 4 3 1 11 17-11
Thorn 8 3 4 1 10 21-12
Stevensweert 7 3 3 1 9 10- 5
Roosteren 7 3 3 19 9-4
IVS 8 4 0 4 8 15-12
Linne 7 4 0 3 8 12-18
SVH'39 7 3 13 7 18-14
Maasbracht 8 1 4 3 6 5-13
Holturn 7 2 1 4 5 13-14
RKSVW 6 13 2 5 3-5
Vlodrop 7 2 14 5 13-23
Urmondia 6 0 3 3 3 3-8

Topscorers: 1/2. I Smeets en J. Cor-
bey (Thorn) 7.

Programma voor zondag:
Roosteren -SVH '39
Armada -Linne
Maasbracht -Vlodrop
Holturn -RKSVW
Stevensweert -IVS
Urmondia -Thorn

Rouw bij RKDFC
MERKELBEEK - Gistermorgen
overleed op 70-jarige leeftijd Zef
Timmermans. Hij was meer dan
veertig jaar lid van RKDFC. Zef
Timmermans fungeerde onder
meer een aantal jaren als voorzit-
ter. Tijdens de wedstrijd tegen
Stadbroek droegen de Douver-
genhoutse spelers rouwbanden
en hing de vlag halfstok. Boven-
dien werd voor de aftrap een
minuut stilte in acht genomen.

Doelpuntenregen
HEERLEN - Op de eerste echte
herfstzondag is er in het ama-
teurvoetbal veel gescoord. Niet
vreemd als je bedenkt, dat de
wind en de regen een grote in-
vloed hadden op het gebeuren
op de velden. De harde windvla-
gen en de striemende regen zorg-
den vaak voor hachelijke situa-
ties voor de doelen. Geen
wonder ook, dat spelers veelvul-
dig in de fout gingen. Zo scoor-
den RKSNE en Heidebloem in
hun onderling duel liefst een do-
zijn treffers: 5-7. RKSNE maakte
het wel heel erg bont, door Hei-
debloem drie keer behulpzaam
te zijn. Hub Peters, René Dou-
ven en Wim Vrolings zochten het
doel op de verkeerde plaats.
Vooral voor Vrolings was het ei-
gen doelpunt bijzonder sneu,
want hij had vlak voor zijn mis-
kleun de achterstand tot één
doelpunt teruggebracht (4-5).
Toen de marge van twee treffers
weer hersteld werd, was RKSNE
een geslagen ploeg.

op de stip

" Scheidsrechter Hoogstra on-
derbrak de wedstrijd Venlosche
Boys-PSV'3S (0-3) al na vijf mi-
nuten voor een kwartiertje. Het
hagelde te hard.

" Haanrade 4 verliet tijdens de
wedstrijd tegen Klimmania 3
tien minuten na rust massaal hét
veld. De Kerkradenaren waren
het niet eens met het toekennen
van een doelpunt aan Klimma-
nia.

Vesta scoort negen keer Grote nederlaag Wijlre

Eindelijk winst voor RKHBS
Van onze medewerkster

MARIANNE GROSJEAN

HEERLEN - In de afdeling Lim-
burg had Vinkenslag 2, koploper in
°-e eerste klasse A, geen enkele

met hekkesluiter Biesland:
z:\- De topper tussen Caberg en■KKBFC eindigde onbeslist: 1-1. Het
uuel tussen Itteren (1B) en koploper

werd bij een 0-1 stand ge-
haakt wegens hevige regenval,
lemirsia kwam bij Huls tot een ge-
makkelijk 4-1 overwinning. In de
!£■ won koploper SCKR met 2-1 bij
Heerlen Sport 2. In de onderste re-
gionen van ID werd de strijd tussen

en Sittardia met 5-1 in het
voordeel van de thuisclub beslist.
Wijlre dg) kon op ejgen veid geen
Ulst maken en verloor met 1-5 van

Slenaken. Voor rust waren er legiokansen, waarvan Slenaken-speler
Mare Lennartz een wist te benuttenVlak na rust nam Slenaken duide-lijk het initiatief; Jo Beckers bouw-de de voorsprong uit. Richard Mir-kens verkleinde voor Wijlre deachterstand. Na deze tegentrefferleken de gasten in de problemen tekomen, maar wisten zich snel teherstellen. Piet Zangers (2) en Ste-

phan Kuppen zorgden voor de uit-
eindelijk score. Slenaken-trainer
Piet Lumey: „Na het tegendoelpunt
hadden wij het even moeilijk, maar
conditioneel wisten wij het karwei
af te maken."

In de laagste regionen van de eerste
klasse C werd de wedstrijd tussen
RKHBS en Rimburg met 2-1 in het
voordeel van de thuisclub beslist.

Voor rust had RKHBS meer veld-
overwicht; dit werd in doelpunten
uitgedrukt. De ruststand was 2-0
door doelpunten van Patrick Krot-
tje en Mario Brinkman. In de twee-
de helft scoorde Hans Verreek voor
de gasten. RKHBS-trainer Richard
Kicken: „Winnen is natuurlijkaltijd
mooi, maar dit was voor beide ploe-
gen natuurlijk een belangrijke wed-
strijd. Voor rust waren we de betere

ploeg; in de tweede helft was de
strijd meer gelijk opgaand."
Schinnen, koploper in ID, won bij
De Leeuw met 3-0. De gasten kwa-
men moeilijk uit de startblokken.
Het eerste doelpunt liet lang op zich
wachten. Pas in de 65e minuut
opende Frank Maas de score. De
thuisclub moest risico's gaan ne-
men; vooral nadat twee spelers
wegens commentaar op de leiding

het veld moesten verlaten. Schin-
nen counterde gemakkelijk en
bouwde door doelpunten van Ha-
rald v.d. Bos en Paul Gardeniers de
score uit.

Vesta, koploper in lE, maakte er te-
gen St. Odiliënberg een waar doel-
puntenfestijn van: 9-0. De gasten
werden op alle fronten overklast;
men had geen enkel antwoord op
het dominerende spel van de thuis-
club. Na de snelle eerste treffer van
Vesta, was het hek van de dam; de
voorsprong was snel uitgebouwd.
De ruststand was 4-0. Patrick Claes-
sen (3), Eric Claessen (2), John
Gootzen, John Pfennings en
Alexander Paulus namen de doel-
punten voor hun rekening. Een ei-
gen goal bracht het aantal doelpun-
ten uiteindelijk op negen.

Derde klasse C
Buchten-EVV 1- 3
KVC-Crescentia 5- 3
FC Oda-Obbicht 1- 1
Rios-Swift'36 3- 2

Megacles -Brevendia afg.
DESM -Merefeldia afg.

EVV 8 6 2 0 14 25- 5
Rios 8 4 3 11111-7
FC Oda 8 3 4 1 10 10- 5
Merefeldia 7 3 3 19 8-6
Swift'36 8 3 14 7 8-8
KVC 8 2 3 3 7 12-17
Obbicht 8 2 3 3 7 8-18
DESM 7 14 2 6 13-12
Crescentia 8 1 4 3 6 11-14
Brevendia 7 1 3 3 5 7-11
Buchten 8 2 1 5 5 7-12
Megacles 7 1 3 3 5 7-12
Topscorers: 1. M. Gehlen (EVV) 8;
2/3. V. de Jong (EVV), J. Neynens
(Crescentia) 6.

Programma voor zondag:
Crescentia -Buchten
EVV -Swift '36
DESM -Rios
Merefeldia -FC Oda
Obbicht -Megacles
Brevendia -KVC

Vierde klasse F
Eindse B. -Victoria R 2- 2
EMS-SC Leeuwen 3- 3
RKESV-Beegden 5- 1
Haelen-RKSVO 3- 7

Moesel -Leveroy afg.
RKVB -Nunhem afg.
RKSVO 8 5 2 1 12 25-14
Victoria R 8 4 3 1 11 21-13
RKESV 8 3 4 1 10 16-11
EMS 8 3 4 1 10 17-14
Nunhem 7 2 3 2 7 13-14
Leveroy 7 3 1 3 7 13-14
Eindse B. 8 15 2 7 14-16
SC Leeuwen 8 15 2 7 6-9
RKVB 7 2 2 3 6 6-7
Haelen 8 2 15 5 16-21
Moesel 7 1 3 3 5 10-16
Beegden 8 0 5 3 5 11-19

Topscorers:l. R. Schreurs (Haelen)
6.

Programma voor zondag:
SC Leeuwen -Eindse B.
Victoria R -Nunhem
Haelen -RKVB
RKSVO -Moesel
Leveroy -RKESV
Beegden -EMS

sport

balladeonder redactie van arno römgens Vechtpartij bij Chevremont
CHEVREMONT - Zeven minu-
ten na rust sloeg de vlam in de
Pan bij de wedstrijd Chevre-
mont-Sittard. Niet op het veld,
want daar speelde zich een spor-
tieve partij af, maar pal daar-
naast. Chevremont heeft een
groepje supporters, dat steevast
als twaalfde man fungeert. Ge-
posteerd achter het doel van de
tegenstander, tracht de groep
verbaal de doelman uit het ritme
te halen. Meestal lukt dat niet.
Gisteren lukte dat té goed. De
geplaagde jeugdige Sittardse
doelman Mick Cremers ging vol-
komen door het lint, na de twee-de treffer van Chevremont. Hijrende naar de supporters en
startte een vechtpartij. Toen zijnmedespelers de vechtende doel-man ontwaardden, mengden ook
ZIJ zich in het gevecht. Evenspeelde zich op deKaffeberg een
partijtje af, dat meer weg hadvan kick-boksen. Scheidsrechter

Reintjens, die overigens geen
moeite had met de wedstrijd,
stuurde beide elftallen voor een
korte afkoelingsperiode naar de
kleedkamer.

Sittard-aanvoerder Rob Ehlen:
„Al tijdens derust vertelde Mick,
dat de toeschouwers vervelende,
dingen riepen. Nadat Chevre-
mont het tweede doelpunt scoor-
de, wilde Cremers de bal uit het
net halen. De supporters vielen
hem wederom lastig. Hij zou
zelfs geslagen zijn, waarna hij
heeft teruggeslagen." Scheids-
rechter Reintjens: „Na het doel-
punt van Chevremont, liep ik
richting middencirkel. Onder-
weg keek ik achterom en zag dat
er een opstootje dreigde. Ik wil-
de gaan sussen, maar toen ik bij
het doel kwam, was er al sprake
van een massale, vechtpartij. Mij
restte niets anders dan een af-
koelingsperiode in te lassen.
Daarna was alles weer rustig."

Sittard-doelman Mick Cremers
en ook de bestuursledenvan die
club, wildenna afloop geen com-
mentaar 'geven over'het gedrag
van de eerste elftalspelers.

" .Glen
Goulding is
een van de
spelers die
mede gestalte
geven aan de
goede
prestaties van
Vinkenslag.
Hier worstelt
hij zich, in de
wedstrijd
tegen RKONS,
langs een
tweetal
tegenstanders.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Id-sterrenelftall
VELDMAN (1)

(EHC)

STIPHOUT(I)
(RFC)

VAN HEZIK (3) KUIJPER (1) HOLLMAN (1)
(Limburgia) (Waubach) (Vinkenslag)

HOUBEN (1) QUESADA(4) CUSTERS(I)
(Limburgia) (Meerssen) (SVN)

EHLEN(2) DAHLMANS (2) BODELIER (1)
(Sittard) (Meerssen) (Chevremont)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffende
speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

Derde klasse D
RKDEV-Helden 4- 2
Tiglieja-MVC'I9 2- O
SV Meerlo -SVEB 4- 1

IVO -Meterik afg.
Vitesse '08 -Sparta '18 afg.
HBSV -SSS '18 gest.
SV Meerlo 8 6 1 113 18- 8
SVEB V 3 2 2 8 18-13
Tiglieja 7 3 1 3 7 19-15
Vitesse '08 1 3 1 3 7 17-13
SC. Irene 7 3 13 7 8-7
IVO 6 3 1 2 7 16-16
HBSV 7 2 3 2 7 9-13
Sparta'lB 7 2 2 3 6 13-14
MVC'I9 7 2 2 3 6 11-15
Helden 7 2 2 3 6 12-17
RKDEV 7 2 2 3 613-21
Meterik 6 2 1 3 5 16-14
SSS'IB 7 2 14 5 7-11

Topscorers: 1/2. P. v. Osch (SV
Meerlo), T. v. Asten (Meterik) 8.

Programma voor zondag:
MVC '19 -RKDEV
Helden -IVO
Meterik -SVEB
HBSV -SV Meerlo
SSS '18 -Vitesse '08
SC. Irene -Tiglieja

Hoofdklasse C
Venray -Geldrop 0- 2
UDI'I9-Wiihelmina'oB 2- 1
Margriet -SV Meerssen 0- 4
Halsteren-SVN 2- 1
Panningen-EHC 0- 3
Baronie -DESK afg.
Longa -TSC afg.

Halsteren 8 5 1 2 11 18- 9
Venray 8 4 3 1 11 7-3
TSC 7 4 2 1 10 14- 8
SV Meerssen 8 4 1 3 9 16-8
EHC 8 4 1 3 9 15- 9
Longa 6 4 1 19 9-4
Geldrop 7 3 2 2 8 13-12
Parmingen 8 2 3 3 7 6-7
Baronie 7 3 1 3 7 8-10
Margriet 8 2 2 4 6 14-18
SVN 7 13 3 5 7-13
DESK 7 2 14 5 8-15
UDI'I9 8 2 15 5 5-12
Wiihelmina 'oB 7 0 2 5 2 6-18

Programma:
DESK-UDI'I9
Wiihelmina '08-Venray
Geldrop -EHC
Halsteren -Parmingen
SVN -Margriet
SV Meerssen -Longa
TSC -Baronie

Hoofdklasse in cijfers
VENRAY-GELDROP 0-2 (0-1 ).6. Beerkens
(eigen doel) 0-1; 60. Brouns 0-2 (strafschop).
Boeking: Janssen (Venray), Vos en Eyck-
mans (Geldrop). Toeschouwers: 600.
Scheidsrechter: A. Daemen.
VENRAY: Jacobs 6, Poels 6, Janssen 6,
Beerkens 6, Lenkens 7, Lenssen 5 (35. Wie-
demeyer 6), Vievermans 6, Cuppen 5, Sij-
bers 5, Philipsen 6, Verstegen 6. Totaal 70
(12).

HALSTEREN-SVN 2-1 (2-OU4. Bevelander
1-0; 25. Heeren 2-0; 65. Dautzenberg 2-1.
Toeschouwers: 400. Scheidsrechter Mors-
kieft. Boekingen: Van Sliedregt en Oomen
(beiden Halsteren) en Dautzenberg (SVN).
SVN: Pruisscher 7, Pluimen 6 (38. Joosten
6), Duyf 7, Van Hooff 7, Körfer 6, Janssen 6
(68. Wetzels), Zenden 7, Custers 9, Dautzen-
berg 7, Nelissen 7, Hensels 6. Totaal 81 (12).

UDI'I9-WILHELMINA'OB: 2-1 (0-D.44. Kes-
sels 0-1; 48. Smits 1-1; 72. Geurts 2-1.
Scheidsrechter Wagenhuis. Toeschouwers:
600. Waarschuwing: Van de Burgh en Boo-
gard (beiden Udi), Keizers (Wiihelmina).
WILHELMINA: Voncken 7 (63. Strij-
bosch-), Kessels 6, Meusen 5, Gilkes 7, Gol-
steijn 6, Berns 7, Pouwels 5 (55. De Graaf 7),

Bruynaars 6. Keizers 6, Verdonschot 5,
Houben 6. Totaal 73 (12).

PANNINGEN-EHC: 0-3 (0-0).60. Brankaert
0-1; 89. Merk 0-2; 90. Brankaert 0-3. Toe-
schouwers: 400. Scheidsrechter Deckers.
Boeking: Muermans (EHC).
PANNINGEN: Hermkes 5, Moonen 7, Nijs-
sen 5, René Janssen 7, Mombarg 7 (70. Ro-
bert Janssen), Van der Sterren 7, Beumers
7. Korsten 7, Stals 7, Idrissi 7, Doensen 6.
Totaal 72 (11).
EHC: Veldman 9, Nöllgen 7, Grassi 7, Ger-
ringa 7, Upelaar 7. Derrez 7, Muermans 7,
Merk 7, Loontjens 7, Wijnen 7, Brankaert 7.
Totaal 79 (11).

MARGRIET- MEERSSEN 0-4 (O-l).ll.
Dahlmans 0-1, 55. Dahlmans 0-2, 84. van
Dijk 0-3, 87. Coumans 0-4. Scheidsrechter
de Wit. Toeschouwers 500. Waarschuwing
Ploemen (Meerssen).
MEERSSEN: Dusseldorp 8, R.Smeets 7,
van Dijk 7, Scheffers 7, Kleinen 6, Fransen
7, Quasada 7, E.Smeets 7, Houben 6 (75. Al-
fonso), Dahlmans 8 (66. Coumans), Ploemen
7. Totaal 77 (11).

Vierde klasse A
Amicitas-Willem I 3- 3
Vilt-RKHSV 2- 2
St.Pieter-SVME 2- 3
RKASV-RKUVC 1- 1
Walram-Schimmert 0- 1
Rapid -lason 1- 0

Rapid 8 5 2 1 12 17- 7
Vilt 8 3 4 1 10 17-10
Schimmert 7 3 3 19 8-4
Amicitas 8 4 1 3 9 12-11
Walram 8 3 3 2 9 10- 9
RKHSV 8 2 5 19 8-8
SVME 8 3 14 7 15-13
Willem I 7 2 3 2 7 14-12
RKUVC 8 14 3 6 7-10
St. Pieter 8 2 2 4 6 13-24
lason 7 0 4 3 4 9-14
RKASV 7 1 2 4 4 9-17

Topscorers: 1. A. Ben Amran (Ra-
pid) 8; 2/3. P. Gerets (Rapid), P. Der-
rez (Vilt) 6.

Programma voor zondag:
RKHSV -Amicitas
Willem I -lason
Walram -Rapid
Schimmert -RKASV
RKUVC -St. Pieter
SVME -Vilt

Vierde klasse G
Baarlo -Roggel 1- 1
Reuver-BEVO 4- 1
Quick 8.-Egchel 0- 0
Swalmen-VOS 2- 1
Venlo-VCH 4- 3
RKSVN-GFC '33 1- 1

Egchel 8 5 3 013 16- 5
Swalmen 8 6 0 2 12 10- 6
Venlo 8 4 3 111 13-10
Quick B. 8 4 2 2 10 17-11
BEVO 8 4 2 2 10 12- 9
Reuver 8 4 13 9 19-11
VCH 8 4 1 3 916-14
Baarlo 8 3 2 3 8 11-10
RKSVN 8 2 3 3 7 14-18
GFC'33 8 1 2 5 4 10-17
Roggel 8 116 3 9-21
VOS 8 0 0 8 0 5-20

Topscorers: 1/2. L. Timmermans
(Egchel), en L. v. Maris (Reuver) 7.

Programma voor zondag:
BEVO -Baarlo
Roggel -GFC '33
Venlo -RKSVN
VCH -Swalmen
VOS -Quick B.
Egchel -Reuver

Vierde klasse H
RKDSO-Koningslust 1- 0
Swolgense B. -Ysselsteyn 3- 0
Wanssum-Stormv. '28 5- 2
Leunen -Oostrum 4- 0
Wittenhorst-Melderslo 2- 1

Montagnards -Achates afg.
Wittenhorst 8 6 1 113 15- 8
Koningslust 8 4 3 1 11 13- 5
Wanssum 8 5 1 211 17-11
Achates 7 4 2 1 10 19-12
Swolgense B. 8 4 0 4 8 15-15
Montagnards 7 3 1 3 7 10- 9
Melderslo 8 3 1 4 710-14
RKDSO 8 2 2 4 6 12-12
Stormv.'2B 8 2 2 4 6 11-11
Oostrum 8 1 4 3 6 7-15
Leunen 8 2 1 5 5 9-17'
Ysselsteyn 8 0 4 4 4 7-16
Programma voor zondag:
Achates -RKDSO
Koningslust -Melderslo
Leunen -Wittenhorst
Oostrum -Wanssum
Stormv. '28-Swolgense B.
Ysselsteyn -Montagnards

Eerste klasse F
Blerick-Heer 1- 1
Chevremont-Sittard 3- 1
Limburgia -Eijsden 2- 1
Waubach-Veritas 2- 0
Roermond -Volharding 1- 1
FC Vinkenslag-RKONS 2- 0

FC Vinkenslag * 8 7 1 0 15 18- 5
Waubach 7 6 0 1 12 23- 5
Eijsden 8 4 2 2 10 16-14
Roermond 7 3 3 1 9 14- 8
Heer 8 3 3 2 9 13-15
Blerick 8 2 4 2 8 10- 9
RKONS 7 2 2 3 6 6-8
Limburgia 8 14 3 6 5-9
Chevremont 6 2 13 5 6-7
Sittard 8 2 1 5 5 3-14
Volharding 8 1 1 6 3 4-12
Veritas 7 0 2 5 2 4-16

„ * Periodekampioen
Programma:
Sittard -Blerick
Heer -RKONS
Roermond -FC Vinkenslag
Volharding -Waubach
Veritas -Limburgia
Eijsden -Chevremont

IF in cijfers
CHEVREMONT-SITTARD 3-1 (1-0). 23. Bo
delier 1-0; 61. Wijnhoven 2-0; 78. Knol 2-1;
90. Loop 3-1. Toeschouwers: 150. Scheids-
rechter: Reintjens.
CHEVREMONT: Schleijper 6, Trags 6,
Kroon 7, Dautzenberg 6, Huijnen 6, De Mey
6, Van de Linden 5 (77. Schleepen). Otten 7,
Wijnhoven 6, Loop 7, Bodelier 8. Totaal 70
(11).
SITTARD: Cremers 4, Laumen 6, Schmeits
6, Drechers 6, Bergrath 7, Quadvlieg 7, Thi-
jert 7, Heimen 6 (62. Röhmer-), Van de
Tempel 6, Ehlen 7, Knol 6. Totaal 68 (11).

BLERICK-HEER 1-1 (0-1). 25. Reyners 0-1.
Rust. 57. L. Theuws 1-1. Scheidsrechter:
Geuskens. Toeschouwers: 150. Boekingen:
Holla(Blerick) en Petit (Heer.
BLERICK: Valckx 6, Goossens 6, Verhaegh
6, v.d. Brand 6, Laughs 6, J. Janssen 6. Hol-
la 7, P. Janssen 6, Theuws 6, P. de Meule-
meester 6, V.d, Beueken 6. Totaal 67 (11).
HEER: Gielen 7, Vrancken 6, Kostons 6,
Petit 7, Hendriks 6, Hollanders 6, Limbourg
7, Nelissen 6, Braken 7, Reyners 7, Muys 6
(46 Macheels 6). Totaal 77 (12).

WAUBACH-VERITAS: 2-0 (2-0). 35. Kuijper
1-0; 41. Offergeld 2-0. Toeschouwers: 200.
Scheidsrechter Schaeken.
WAUBACH: Blankenhagen 6, Jurgens 7,
Snippe 6, Kuijper 7, Starmans 6, Dooper 6
(78. Middeldorp). Fijneman 7, Spronck 6,
Kleinjans 6, Offergeld 6 (78. Stinsky),
Schaapkens 6. Totaal 69 (11).
VERITAS: Mark Hansen 6, Smeets 7, John
Hansen 6, Ramakers 6, Klomp 6, Leeters 6,
Segers 6, Dreesen 6, Snijkers 5, Van de Vin
5 (70. Straetemans), Jeurninck 5. Totaal 64
(11).

VINKENSLAG-RKONS: 2-0 (1-0). 41. Vroe-
gop 1-0, 89. Gebhardt 2-0. Scheidsrechter
Vaes. Boeking L. Hollman (Vinkenslag).
Toeschouwers 200.
VINKENSLAG: Humblet 7, Hollman 8,
Magermans 6, Quadvlieg 6, Frijns 6, Ducha-
teau 6, Scheffer 6, Hermans 7, Dassen 6 (86.
Gebhardt), Vroegop 7 (89. Remmers), Goul-
ding 6. Totaal 71 (11).
RKONS: Crutzen 7, Linssen 6 (62. Wintha-
gen), Wagenaar 7, Quadvlieg 6, Janssen 6,
Cremer 7, Henssen 6, Meens 7, Dijkstra 6,
Walraven 6 (75. Lagarde), Didderen 6. To-
taal 70 (11)

UMBURGIA-EIJSDEN: 2-1 (0-0). 61. F.
Janssen 0-1; 70. R. Winkens 1-1; 88. R. Win-
kens 2-1. Scheidsrechter Fleuren. Toe-
schouwers: 200.
LIMBURGIA: Van der Schaft 6. Van Hezik
8, Koetsier 7, J. Winkens 7, D. Janssen 7,
Heuts 6, Houben 8, Claassens 6 (75. Frijns),
Craemers 6, R. Winkens 7, Hendriks 6. To-
taal 74 (11).
EIJSDEN: Wolfs 7, Henssen 7, F. Janssen
7, Van der Woey 6, Kessels 6, Smeets 6 (80.
St. Janssen), Habets 6, J. Mares 6 (70. Paul
Mares), Kevers 6, R. Janssen 6, P. Mares 6.
Totaal 69 (11).

RFC-VOLHARDING 1-1 (0-1). 37. V.d. Bos
0-1, 74. W.Lafleur 1-1. Scheidsrechter Veld-
man. Toeschouwers Boekingen V.d. Bos
(Volharding).
RFC: Fermont 7, Jansen 6, Stiphout 8, Mi-
chaëls 6, Jacobs 6, Engelen 7, De Krijger 6,
Mrowald 6, Dörenberg 5 (85. Vergoosen),
Winwood 7, (70. Latleur), Suylen 5. Totaal
69(11).

topscorers
1. R. Janssen (Eijsden) 8; 2. Dörenberg
(RFC) 7; 3. Habets (Vinkenslag) 6; 4. Döoper
(Waubach) en Braken (Heer) 5; 6. Kessels
(Eijsden) en Assel (Blerick) 4.

LD-clubklassement
1.Vinkenslag 6.822
2. Eijsden 6.562
3. Meerssen 6 545
4. EHC 6.511
5. Blerick 6.494
6. Waubach 6.487
7. Parmingen 6.385
8. Venray 6.374
9. RKONS 6.354

10.RFC 6.351
11.SVN 6.329
12.Limburgia 6.319
13.Chevremont 6.235
14. Heer 6.223
15.Veritas 6.169
16.Sittard 6.146
17.Wiihelmina '08 6.000
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Diversen

Koopzondag
10 november van 10.00-17.00 uur in Makado-Beek

met Hans Kazan (toegang gratis).
Te koop stalen LEGBORD-
STELLING 30, 40 en 70 cm
diep met 5 legborden, v.a.
’75,- p.mtr. Palletstelling in
staat van nieuw, 80 en 110
cm diep, zeer interessante
prijs. Rockmart, Kissel 46a,
Heerlen. 045-723142.
Te koop gerevis. kleuren
TV's; wasautomaten alle
merken; allesbrander met
40% korting, 6 mnd. ruilrecht
Hoevenaars Expert, Kerkstr.
111, Brunssum.
Gebit gebroken! Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitsprothese
en reparaties, Akerstraat
Nrd 328 Hoensbroek. 045-
-228211. Kom eens langs
voor een GFIATIS controle
aan uw gebitprothese

BOLDERWAGENS te koop.
Ambachtelijk robuust ge-
maakt. Prijs ’450,-. Inl.
Ofpro B.V. Wissengrachtw.
38, Hulsberg, tel. 04405-
-3850
Sint en Piet KOSTUUMS te
huur. Heerenweg 274,
Heerlen. Tel. 045-212513

Te koop gevr.
SATELIET-SCHOTEL gë-
vraagd. Tel. 04406-12875.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te koop gevr. spulletjes
voor de ROMMELMARKT.
Tel. 045-213424.

! T——————■ :
06-lijnen

Rijpe
Vrouwen
320.*325*45

Ervaren vrouw, 50 cpm 06-

Live hotelsex
Gratis sexgesprekken

06-320.330.71 (50 cpm)

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

SSS sexmeisjes
2222 2 handen vol! 60 cpm

06-320.320.22

Lesbische
meisjes, 18 jr en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans. Toets van

kamer naar kamer,
06-320.320.37 (50 cpm)
Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen draan staan,
2 handen vol
Lesbisch

50 cpm, 06-320.320.39

Meisjesporno
50 cpm, 06-320.320.52

Ruige porno
50 cpm, hard*hard*hard
06-320.320.53
Sexstandjes

Wij doen lek standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.,
Meisjes en vrouwen. Lekker
vlug! 50 cpm 06-320.320.59
Live met mij bel 06-95.06

Prive-Sex-
Kontakt

Maak een sex-afspraakje
met een lekker meisje of stel

06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een
sexafspraak

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel-sexcontact

live-afspreeklijn
06-320*320*55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*321*44 - 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320*325*01 - 50 et p/m

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse porno

Bel Marcha snel, 50 cpm
06-9618

* Sexlijn 10 *
Mixjes... 06-320.320.50
Sexbox... 06-320.325.30

Call me.... 50 cpm
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320*326*66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,

van hete dames/meisjes
06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320*328*88 - 50 et p/m

Nieuw: direkt apart met een
Strenge man of met
onderdanige man!

S.M. voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 - 50 et p/m

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

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

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

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

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19
Studenten-sek.. .327.56

50 et p/m Pb. 75141 Adam

Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320*326*33 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen

je zelf wat ze te bieden
hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Direkt kontakt
mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16

Bi-Sex: 06-320.322.33
Homo: 06-96.14 - 50 et p/m

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm
06-320.325.00
Homokontakt

Zoek je 'n hete jongen?
06-320*330*18 - 50 Ct p/m

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes
die een lekkere jongen

zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66- 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 Ct p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Rijpe vrouwen
vanaf 30 jaar. Probeer een

live gesprek met ze, 50 cpm.
06-320.320.65

Hete Ruige Straatsex
Sexy ding voor 50 cpm
06-320.320.77

Homo Live
hij tranpireerde

ik ging nog even door
06-320.330.12 - 50 et p/m

Gratis sex
Bel mij privé jong en ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Dikke donkere vrouw.
Stroop jij m'n rok eens op
schat. Lekker he! 50ct p/m

06-320.323.46
Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort

rokje en'geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks 50 cpm.
06-320.323.56

Sex op zn Grieks
Kies je prooi zelf. 50 cpm
06-320.327.17
Lesbi meisje

Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig. slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.

50 et p/m 06.320.330.92
Vrouwen, geen meisjes

maar echte vrouwen 1 .Mar-
rieta exotisch 2.Nel mollige
huisvrouw 3.Claudia 38 jr.
verpest buurmeid 4.Paula

werkt in 't ziekenhuis.
s.Harriet bordeelsex 50 cpm

06.320.324.14
Laura voor 't eerst bij een

S.M.show. Spreidstand
vlug! Heerlijke sensatie om
te gehoorzamen. 50 et p/m

06-320.326.72
1 Jaar is Anouk alleen ge-

weest, met 2 knullen tegelijk
is ze zo gulzig. Ze kunnen

het niet bijbenen.
Grieks 50 et p/m

06-320.326.92
Ria betrapt de jongen als hij
- te gek bezig is.

Als je niet wil dat ik het
verklap moet je echt....
06-320.330.09 (50cpm)

Meisje in een witte

doorzichtige jas
zonder slipje eronder, ze

bukt 50 cm 06.320.330.93
Oh wat heerlijk. Nu begrijp ik

dat mijn slipje achter het
scherm uit moest. Oh ja-

gaat u toch door ...!50 et p/m
06-320.323.85

Carla logeert bij meneer en
mevrouw. Maar wie verwent

haar zo. Is dat meneer of
mevrouw? 50 et p/m

06-320.321.32
Zonder geld in 't restaurant.
Helga betaalt de rekening in

de keuken. Zonder kleren
onder de pannen. 50 et p/m

06-320.326.71
Spanje. Een blondje te gast

op een mooi
wit jacht

Een drankje. Ze ontwaakt
als 2 mannen haar willen....

06-320.330.17 (50 cpm)
Ze beeft en trilt als ze die

jongen weer ziet in dat
natte zwemslipje. De blonde

vrouw
knielt voor hem.

06-320.330.51 (50 cpm)

De man trilt
als hij ziet dat die mooie
blonde meid niets onder

haar rokje draagt, "blijven jij"
06-320.330.52 (50cpm)

Tonny en Judy
Hun werk blijft liggen. De

sexboekjes doen ze na. Op
handen en voeten krijgt ze

haar eerste...
06-320.340.06 (50 cpm)
De vrouw zoekt ze uit

Stevige knullen
...totdat ze plots zelf wordt

ge
06-320.340.22 (50 cpm)

Pa en Ma naar Ibiza. Diana
merkt te laat het gevaar als
ze die man binnen laat met

enkel haar
Koordslipje aan
06-320.340.25 (50 cpm)

Vanessa's sexdroom
het licht uit

vastgebonden op bed. Haar
man en zijn vriend doen al-

les wat zij willen
06-320.340.36 (50 cpm)

Ze is mooi, slank en
29 jaar

met 2 jongens vergeet ze
uren lang dat ze getrouwd is

06-320.340.45 (50 cpm)
Een knap stel komt voor

life-sex
en de dame krijgt nog een

extra lesbisch meisje...
06-320.340.69 (50 cpm)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen
altijd succes 06-9.500 50ct

Echt Lesbisch
of maar zon 50%. Voel je

als vrouw behoefte aan con-
tact met vrouwen? De Box

van vrouw tot vrouw.
06-320.327.78 (50 cpm)
De nieuwe life-line. Voor
een gesprek apart met

Chantal. De operator helpt u
verder. Chantal

Blond en sexy
06-320.327.88 (50 cpm)

De Rosie-relatielijn. Voor
modern sexcontact

06-320.324.50
(50 cpm) hoor je wensen
van paren en dames. In

Rosie nov. zie je hun 'naakt"
foto's

Vooral de meisjes zijn de
heetste bellers

op die waanzinnige Orgie-
box op 06-320.324.40. Dan
gaan ze door het lint op de
Sexbox op 06-320.322.22

(50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen. 06-320.330.87
(50 cpm)

*** Gay Privé ***
Jij wilt voor vanavond snel

en discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direkt apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb een
hete bui!!

06-350.211.14 (50 cpm)
'N privé-meisje aan huis?

Sexprivé-dating
06-320.325.04 (50 cpm)

Uitdagend
meisje met 2 hete mannen.

06-320.327.01 (50 cpm)
Het is wel even slikken voor

die knullen
06-320.327.01 (50 cpm)

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.02 (50 cpm)

Duik in bed met 'n hete meid
Sexcontact

06-320.328.02 (50 cpm)
Probeer ook 06-95.11

Vanavond een vrijpartij?
Sex-kontaktlijn
06-320.329.88 (50 cpm)

Meegenieten
met 3 hete meisjes

06-320.322.04 (50 cpm)

SM Kontaktlijn
Voor strenge sexafspraken

06-320.322.20 (50 cpm)
** Mindy **

jong en heet
06-340.340.06 (50 et. p/m)
Denk dat je de handen van

Monica voelt
06-320.331.07 (50 et. p/m)

* Bi-sex Privé *
Direkt apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Op de
40-plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdsgenoten.

06-320.327.28 (50 cpm)
Over echt alles praten ze op

de Pornobox
Sex/hete sex en gloeien-
de sex. Ervaring krijg je op

06-320.320.51 (50 cpm)

Hete meisjes willen

Sexcontact
06-320.330.42 (50 cpm)

Triobisexbox
voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 cpm)
Met haar lippen verwent ze
haar man. De jongen uit de
advert. knielt achter haar.

Brutaal....
Grieks!!!

06-320.323.84 (50 cpm)

Trio-kontaktsex
06-320.320.92 (50 cpm)

Ook voor partnerruil.

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

SM Privé
Ruige sex-afspraakjes

06-320.322.17(50 cpm)

Kontakten/Klubs

Club Merci
8 Meisjes waarvan 4 nieuwe jonge meisjes verwennen U.
Nieuwe openingstijden ma t/m vrij 10-24 uur, za en zo 14-
-24 uur. Meesteres slavin aanwezig, speciale S.M. ruimte.
Tel. 046-745814 Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Nieuwe, Nieuwe, Nieuwe
knappe en rijpe dames bij

Privé Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.

7 dagen geopend, 11.00-24.00 uur, zond. 15.00-23.00 uur.

Maison D'Amour Simpelveld
De mooiste, schoonste, gezelligste met super mooie jonge

meisjes. Ook voor Thaise body-massage, sauna.
Paren en alleenst. avonden.
Vrijdags en zat. v.a. 21 uur. Paren ’ 50,- All-in.

Altijs Shows en mooie meisjes voor alleenst. heren.
Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Wilt u iets bijzonders????

Grieks
Domina, Slavina of trio!! Bel dan: 045-425100.

Parad iso
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

NIEUW: JACQUELINE, JOANNY, JODY EN TESSAÜ
g 045 - 317032, zat, v.a. 19 uur.

Club Amorosso
Wij zijn nu langer open. Maaandag t/m vrijdag van 12.00

tot 02.00 uur en zaterdag van 13.00tot 19.00 uur.
Rijksweg-Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.

’ 50,- all-in
De prijs is laag, de service hoog. Tel. 045-423608.

Plezier beleeft U hier'"

** Riversideclub **
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak

100 mtr. voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Porky's Pretpark!!
Nieuw met 4 leuke jonge meisjes

© 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Villa Liberta Susteren
Privéclub voor exclusieve heren.

Beleef al uw erotische fantasieën.
Voor 1 all-in prijs kunt u 3x relaxen. Verder is alles gratis.

Sexy int. dames in pikante lingerie of helemaal bloot.
Tevens leuk meisje gevraagd.

Doet u mee met de "open sex"
Nee! Probeer dan onze intieme kamers met bubble-bad of
spiegels. Film lesb., trio's, Franse en Russische massage
en natuurlijk vrijen zonder taboes. Ma-di-do 12.00-02.00

uur, woe-vrij 12.00-18.00 uur. Maaseikerweg 24, Susteren
300 mtr. vanaf A2richting Susteren.

P.S Lees over onze parenclub woens., vrij, en zaterdag.

Contactburo
Limburg

Bemidd. privéadr. en rela-
ties. Inschr. gevr. Kamerver-
huur. Barmeisje/Dame gevr.
(18-45 jr.)voor 2 dgn. p.wk.

v. 14-22 uur. Intern mog.
Erv. niet noodz. Maaspavil-
joen a/d Maasbrug Rooste-

ren. 04499-3003.

Peggy/Privé en
Escort

Ma-vr. 11.00-22.30 uur
wo. tot 19.00 uur. 046-

-374393. Nwe meisjes aanw.

Escort Angelo
biedt wat u als

vrouw nodig heeft.
g 045-221353

2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Privé Brigitte
S 045-23 20 69

U krijgt geen spijt ervan.

Super lesbisch
045-212570

geen show, werkelijkheid

Apart, apart!!!
heren, grijp uw kans.

Bij Chantal deze week op
zn Frans. Van 11.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

Privé Daisy
Specialiteit o.a. Frans,

Russ. en Grieks.
Tel. 045-229091.

"La Belle"
K'rade, Graverstr. 13, ied.

dag geopend van 20-04 uur.
Regina, Moniq, Uschi, Jutta,

Tamara. 045-416143.
Nieuw

Escort Amanda
van maandag t/m zaterdag
van 4 uur 's middags tot
3 uur 's nachts. Meisjes

welkom. Tel. 046-331627

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

UNIEKE MASSAGE
tel. 045-228481
Escort Service

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

Tel. 045-422685

Love Escort
S 045-320905
v.a. 11 uur 's morgens

Rolluiken
Holhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

IfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)423848

* ■ —»

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

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4, Bunde ">"

[043-647833 bJJ

**045-326191**
* Escort all-in *
Club Rustica

V.d. Weyerstr. 9, Kerkrade.
Tel. 045-412762

Open ma. t/m vr. 11.00-
-24.00 uur. Denk aan onze

erotische massage.

Katja's Privé
Ook escort, 045-423608.

Privé Anita
Tel. 045-352543.

Angel
Privé en SM 045-274587.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Vera

Privé, tel. 04754-85818.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045-714707.

Privé
Heerlen-Centrum
Tel. 045:714707.

Relaxen bij
Monique

Tel. 0949-241175330.
Relaxen bij

Vanessa
Tel. 045-459992.

Cindy-Suzie
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Shirley Privé.
045-727538. Meisje gevr.

Buro Yvonne
g 046-523203
Donna privé

en escort, 045-727158.

SM Rachel
SM zoals het echt hoort

fantasie word realiteit. Pr.
Hendriklaan 312, Brunssum.

045-274810.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
StVtarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

L VVN

DOEIETÏ~
AAN VERKEERS-

LAWAAI...

Verkeerslawaai een probleemvooru?
Doe er dan iets aan. De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
,NSG, Postbus 381, MCf^2600 AJ Delft. ÏNO^J

m B Br——'

MaW^aaaaa ÊÈÉÉ IOproep
Algemene Jmm mj
Vergadering van de jj
Rabobank te
Klimmen JE
Hierdoor roept de CoöperatieveRabo- MÊËt
bank B.A. te Klimmen (gem. Voeren- jmmm

daal) haar leden op tot het bijwonen JSBLW
van de algemene ledenvergadering die j

gehoudenwordt op dinsdag 19 novem-
ber 1991 om 20.00 uur in zaal Keulen, , De Rabobank is een
Schoolstraat 3, Klimmen. coöperatieve bank.

Dus een bank met
VERKORTE AGENDA: |eden Leden dje

° door het deelnemen- Notulen vorige vergadering
w * i* ±i ~ i ■■ »■ aandeleden-- Voorstel tot fusie met de Coöperatieve
Rabobank B.A. gevestigd te Voerendaal en vergadering en het

deCoöperatieve Rabobank B.A. gevestigd kiezen van een
te Übachsberg (gemeente Voerendaal) bestuur invloed
en in verband daarmede: kunnen uitoefenen
a. ontbinding van devereniging; op het beleid van
b. overdracht van alle activa en passiva; nun p|aatseHjke
c. afwikkeling. , , .a bank. Zo is- Rondvraag en sluiting

gegarandeerd dat

De volledige agenda en de notulen van de bi'elk advies dat de

vorige vergadering liggen vanaf heden op Rabobank geeft, het
het hoofdkantoorvan de bank voor leden ter belang van de leden

inzage. en cliëntenzwaar
weegt.

Het bestuur: W.H. Smeets, voorzitter
J.N.Coumans, secretaris 04295

\__^__^__\^m_\ i^^^^^^t^jMfwMafi'ï l 'IdtS'^j'T tWrf1

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

S~ÖÖÖ 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622.29 15.2 __
Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd _
11.000 220 -1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16,5 80

ge:

H^H WONEN IN PERFEKTE
NOVASTIL \______^ J°

NOVASTIL geeftruimte INTERIEUR EXTENSION Dressoir 4-deurs in hoogglanslak 2095,-. Oo*
aan nieuwe ideeën en ver- Novastil inspireert tot oprecht woonplezier. met marmer blad rosé 3150,-. Eetkamertaf 6'
rossende ontwerpen. Materialen als glas, marmer, leer en hoogglans- met marmer blad rosé 2725,-. Eetkamerstoe'
Wonen krijgt een nieuwe ; lak komen gloedvol tot leven. Meubelen die no- 495,-. Zitgroep uitgevoerd in "Long Life" ledef

dimensie. De vloeiende tij-, den totkombinatie en variatie. Naar eigen idee 3+2 zits bank 5.995,-. Salontafel 1.995,-.
nen uir het verleden ge- en budget- Aanbouwwand 270 cm hoog in hoogglansla''!
kombineerd met 4130,-.

— eigenzinnige vormen. Dus -^ ——-*- ■ . '
wonen in perfekte balans. / \^
Te bewonderen in onze \_^_W BW7^ \/*"* AS&HOLS WONEN

\/ Woonboulevard Heerlen In De Cramer 180 Tel. (045) 754193
\v / \ /Snelweg N-281 Afslag Heerlen-Noord



Pleister op de wonde voor Stadbroek

RKDFC heeft
de handen vol, RKDFC - STADBROEK 3-2 (1-1). 3.Stevens 0-1; 23. Kunz 1-1; 52. Klee1-2; 61. Krippestein 2-2; 63. Niewe-tecki 3-2. Toeschouwers 65. Scheids-rechter Heidens. Boeking; Smits enKlee (Stadbroek) en Jongen

(RKDFC).
RKDFC: Jacobs; Jongen, Laumen,Dormans, Krippestein; Stijfs (70. Or-tie), Olijve, Offermans; Been, Niewe-tecki, Kunz.
Stadbroek: Bongarts; Slangen, Pei-louw, Puggioni, Smits; Loonen, Sta-chowiak, Philippen; Erkens (69.Gross), Stevens, Klee.

Van onze medewerker
KAREL BOVENDEAARD

MERKELBEEK - RKDFC heeft
j^et Stadbroek meer moeite gehad
«an velen, na een blik op de rang-
4)st, verwacht hadden. Als de logica
gezegevierd had, waren de bezoe-
kers zeker niet met een nederlaag
£-2) uit Merkelbeek vertrokken.Een groot, en uiteraard ongewild
aandeel in de overwinning van dethuisclub werd verzorgd door Paul
B °ngarts in het Stadbroek-doel, die
gewoonlijk voor het derde.elftal uit-komt. Op verschillende momenten
verrichtte hij verdienstelijk werk,
jnaar de eerste Douvergenhoutse
""effer mocht hij zich zeker aanreke-nen en ook mj de dercje treffer ging
■*« beslist niet vrijuit.

Stadbroek trok meteen ten aanvalen al na drie minuten werd Ron Ja-

cobs in het RKDFC-doel gepas-
seerd door Ron Stevens: 0-1. Het
eerste schot tussen de palen aan de
overzijde leverde de gelijkmaker
op. Bongarts had de bal tussen zijn
grote handschoenen geklemd, maar
besloot nog wat te grabbelen. Man-
fred Kunz profiteerde: 1-1.

Binnen tien minuten na de rust
zorgde Stadbroek-spits Peter Klee
voor de mooiste momenten van de
wedstrijd. Een prima solo besloot
hij met een juweel van een doel-
punt: 1-2. Vervolgens 'loste' Bon-
garts na een vrije trap van Wiel
Laumen, waarna Roger Krippestein
de nieuwe gelijkmaker voor zijnre-kening nam: 2-2. Twee minuten la-
ter bracht Gerard Niewetecki zijnploeg zelfs opvoorsprong, na de balopgepikt te hebben in een situatie,
die verdacht veel van buitenspel
weg had: 3-2.

Ondanks de twee mentale dreunendeden de blauw-witten er daarna al-
les aan, om een nieuwe nederlaag teontlopen. Ze drukten RKDFC met
de rug tegen de muur. Het was op-
vallend dat ze daarbij minder moei-
te met de steeds moeilijker worden-
de terreinomstandigheden haddendan hun tegenstander. Meer dan
complimenten hielden de mannen
van trainer Philippen echter aan alhun gezwoeg niet over.

Eerste winst Schuttersveld Kolonia op laatste plaats

Prima topper in Heerlen
Van onze medewerker
TON REIJNAERTS

Heerlen Sp.-Standaard 1-1
f - T. Schutten 1-0, 50. R. Pel-
laers l-i. Scheidsrechter Jans-sen. Boeking F. Starmans (Heer-
len Sport). Toeschouwers 200.Heerlen Sport: Crombach, Sou-
dant, Kolenburg (65. Manait),
Snijders, Stijkel, Tuin, Heuts,
Schutten, Starmans, Moonen,
Houben.
Standaard: Nicolaas, Beckers,
Driessen, van Hoorn, Titze, Hol-
landers, Hannon, Penders, Na-
nuis, Miessen, Pellaers.

HEERLEN - De met veel span-
ning tegemoet geziene topper in
°e tweede klasse A tussen Heer-
jen Sport en Standaard was, ge-
let op de barre omstandigheden,van uitstekend gehalte. Met de
uiteindelijke terechte puntende-ung konden ook de beide trai-
lers, Theo Caenen en Hay Wil-
lems, na afloop, vrede hebben.
°e thuisploeg kwam prima uit
°e startblokken. In de tiende mi-
nuut knalde Leon Stijkel, na deenige misser van Standaard-uit-blinker Pedro Beckers, de bal inac korte hoek. Standaard-doel-man Jean Nicolaas redde meteen snelle reflex. Drie minutenlater schoot Peter Moonen een
voorzet van Wino Houben niptlangs de paal. Heerlen Sport
SJng door en na een snelle rush
Van Frans Starmans wist Nico-

laas slechts met het nodige grab-belwerk een achterstand te voor-komen.

Nadat Bert Tuin een afstandss-chot, buiten bereikvan Nicolaasnaast de paal zag verdwijnen'
was Heerlen Sports beste moge-lijkheid enkele minuten latervoor Wino Houben. De topscorersnelde door de Standaard-defen-
sie en zag zijn inzet gestuit doorde rechtervoet van NicolaasStandaard onttrok zich pas naeen half uur aan de druk en was
via Paul Penders en RichardMiessen voor het eerst doelge-
vaarlijk.

Na de pauze leek Standaard alsnel op voorsprong te komen,
toen een voorzet van Ron Pel-laers, onder invloedvan dewindbij de tweede paal doel trof!Scheidsrechter Janssen zag daar
echter geen treffer in, hoewel dereddingspoging van Leon Stij-
kel, duidelijk achter de doellijn
plaatsvond. In plaats van 0-1werd het een minuut later wel
1-0, toen Ton Schutten optimaal
profiteerde van een misverstand
tussen Nicolaas en Driessen.
Standaard reageerde geenszins
geschokt, maar stelde binnen
twee minuten orde op zaken
door Ron Pellaers. De koploper,
die in de snelle tweede helft veei
feller speelde, creëerde gaande-
weg een steeds groter overwicht.

tweede klassers

Heerlen Sport-doelman Jos
Crombach hield, met twee knap-
pe reddingen, op een kopbal van
Miessen en een knal van Pel-
laers, Standaard van de volle
winst af.

SCG-Schuttersveld 0-1
82. C. Velraeds 0-1. Scheidsrech-
ter Slavenburg.

GRONSVELD - Schuttersveld
behaalde gisteren, op fortuinlij-
ke wijze, de eerste seizoenszege.
De late treffer van Celle Vel-
raeds, na een vrije trap van Ri-
chard Derks, zette het spelver-
loop min of meer op zijn kop.
Het door invallers gehavende
SCG had ruim 80 minuten gedo-
mineerd, maar faalde in de af-
werking. Begrijpelijk, dat SGC-
trainer Jan Nijssen na afloop
zwaar ontgoocheld was. „Ik
moet mijn jongens een compli-
ment maken voor het vertoonde
spel. Ik kan echter geen vrede
hebben met de manier waarop
zij met de kansen zijn omge-
sprongen en met de leiding. Het
Schuttersveld-doelpunt was dui-
delijk buitenspel."

Caesar-RKVCL 1-4
31. R- van Helvert 0-1, M. Carrus
1-1, 26. S. Janssen 1-2, 58. P. van
Helvert 1-3, 85. F. Janssen 1-4.
Scheidsrechter Reitz. Uit het
veld gestuurd: L. Dahlmans
(Caesar).

BEEK - Het de laatste weken uit-
stekend op dreef zijnde RKVCL
(tien uit zes) haalde gisteren on-
verwacht hoog uit in Beek (1-4).
Richard van Helvert bracht de

gasten al vlug op voorsprong.
Caesars sterkste periode, tussen
de tiende en vijfentwintigste mi-
nuut, werd bekroond met de ge-
lijkmaker van Maurizio Carrus.

Twee minuten later bracht Fred-
die Janssen de gasten al weer
aan de leiding, nadat Knols een
inzet van'Huininga moest lossen.
In de tweede helft had RKVCL
geen kind meer aan Caesar. Een
prachtige kopbal van Peter van
Helvert, na een voorzet van Fred
Theunissen, en een fraaie lob
van wederom Freddie Janssen
brachten de 1-4 eindcijfers op,
het scorebord.

" 'Hebbes', denkt Standaard-doelman Jean Nicolaas, die
met name in de eerste helft een grote sta-in-de-weg was
voor de Heerlen Sport-ploeg. Foto: christahalbesma

vierde klassers
ST. PIETER -SVME 2-3. De thuisclub
liet diverse kansen onbenut. Gasten
behaalden de zege, omdat hun doel-
man diverse goede reddingen ver-
richtte en daarmee de gelijkmaker
voor St. Pieter voorkwam. Mingels
0-1, Vaes 0-2. Rust. Mingels 0-3, Cuij-
pers 1-3, Theunissen 2-3. Scheidsrech-
ter Baal.
RAPID - lASON 1-0. In dit sportieve
duel behaalde de thuisclub in de slot-
fase een gelukkige zege. Rust 0-0. Ben
Amran 1-0. Scheidsrechter Dielissen.
Toesch. 100.

AMICITAS - WILLEM I 3-3. Een te-
rechte puntendeling was in deze aan-
trekkelijke wedstrijd het uiteindelijke
resultaat. Costongs 1-0Rust. Costongs
2-0, Damen 2-1, Frijns 2-2, Vriezema
3-2, Penders 3-3. Scheidsrechter
Smeets.
VILT -RKHSV 2-2. In een niet op een
hoog peil staande wedstrijd werden
de punten broederlijk gedeeld. P. Der-
rez 1-0, R. Meertens 2-0. Rust. Bree-
mer 2-1, Dehue 2-2. Scheidsrechter
Duysings.

RKASV - RKUVC 1-1. Beide ploegen
domineerden een helft, waardoor de
punten werden gedeeld. Kerckhoffs
0-1. Rust. P. Sour 1-1 (strafschop).
Scheidsrechter Noben.

WALRAM - SCHIMMERT 0-1. Een
puntendeling had de verhouding be-
ter weergegeven. De gastenbehaalden
een gelukkige zege, toen een schot
van richting werd veranderd, waar-
door de bal in de touwen verdween.
Rust 0-0. E. Goossens 0-1. Scheids-
rechter Van Soest.

RKWM - WIT GROEN VC 3-2. In de
eerste helft waren de ploegen aan el-
kaar gewaagd, waardoor de ruststand
dubbelblank inging. Narust speelden
beide ploegen feller en werd het span-
nend. De thuisclub finishte als geluk-
kige winnaar. Rust 0-0. Spronck 1-0,
Jacobi 1-1, Faarts 2-1, Wauben 2-2,
Wouters 3-2. Scheidsrechter Van
Blom.

ORANJE BOYS -KEER 0-3. De thuis-
club zette Keer onder grote druk,

maar kon de kansen niet verzilveren.
De gasten counterden zeer succesvol.
Bessems 0-1. Rust. Custers 0-2, Stas-
sen 0-3. Scheidsrechter Wolter.

FC GULPEN - GEERTRUIDSE
BOYS 4-2. Een sterk spelende thuis-
club behaalde verdiend de volle
winst. Jongen 1-0, H. Bours 2-0. Rust.
T. Didderen 2-1, F. Bastings 3-1, Jon-
gen 4-1, Van de Berg 4-2. Scheidsrech-
ter Berben.

SIMPELVELD - KLIMMANIA 0-1.
Simpelveld was de betere ploeg. Een
beloning in de vorm van een overwin-
ning kreeg het echter niet. Een fel
spelend Klimmania bleef namelijk
overeind. Sogelee 0-1. Rust- en eind-
stand. Scheidsrechter Franssen.

SPORTCLUB '25 - ZWART WIT '19
1-2. In deze derby was de thuisclub
het meest in de aanval. Via een paar
snelle counters besliste Zwart Wit de
wedstrijd in haar voordeel. Meys 0-1,
Boosten 0-2. Rust. Derwall 1-2.
Scheidsrechter Schoenmakers.

BANHOLTIA - GSV '28 0-4. De gasten
waren op alle fronten de betere ploeg
en drukten dit ook in een 0-4 zege uit.
Loosveld 0-1. Rust. Omani 0-2, Dob-
belsteijn 0-3, Omani 0-4 (strafschop).
Scheidsrechter Parren.

HOPEL - ABDISSENBOSCH 2-3. Een
uitstekend spelende thuisclub kreeg
gezien het spelbeeld geen loon naar
werken. Van der Sluis 0-1, Van der
Weijden 1-1. Rust. Birkenfeld 2-1
(strafschop), De Lang 2-2, Van der
Sluis 2-3. Scheidsrechter Cörvers.

FC GRACHT - WAUBACHSE BOYS
2-4. De thuisclub kreeg weliswaar di-
verse kansen, maar miste afwerker. In
de eerste helft domineerden de gasten
terwijl FC Gracht na rust het heft in
handen had. Heijnsdijk 0-1, Groothed-
de 0-2. Rust. Van Egten 1-2, R. Jans-
sen 2-2, Huth 2-3, Nievelstein 2-4.
Scheidsrechter Maas.

SCHINVELD - RKSVB 2-2. De thuis
club was de gehele wedstrijd de bete-
re ploeg, maar de hechte gastendefen-
sie hield stand en zorgde voor een
puntendeling. Remmel 0-1, Arissen

1-1, Lahaije 2-1. Rust. Habets 2-2
Scheidsrechter Van Promeren.

HELIOS - LAURA 3-2. Een sterk spe-
lende thuisclub legde in de eerste
helft de basis voor de overwinning.
Na de wissel drongLaura aan maar de
sterke thuisclubdefensie hield de
poort dicht. De Jong 1-0, Ritzen 2-0,
Odekerken 3-0. Rust. Entjens 3-1, Vo-
deb 3-2. Scheidsrechter Kusters.

SVK - CENTRUM BOYS 2-2. Beide
ploegen speelden een aantrekkelijke
wedstrijd en deelden terecht de pun-
ten. Huren 0-1. Rust. Bovens 1-1, De
Heus 1-2, Malskat 2-2. Scheidsrechter
Keulen.
OVCS - CORIOVALLUM 0-0. Beide
hard werkende ploegen zagen geen
kans om de strijd in hun voorcteel te
beslissen, want de defensies beheer-
sten het spel en gaven geen krimp.
Scheidsrechter Zillen.

MARIARADE - PASSART 1-2. Beide
teams speelden erg aanvallend en wa-
ren in feite aan elkaar gewaagd. Na
rust was Passart agressiever en wist in
de slotfase het winnende doelpunt te
scoren. Reisig 0-1, Otto 1-1. Rust. Ve-
ronesi 1-2. Scheidsrechter Pi.

SVE - LANGEBERG 1-1. Na een snel
le start nam de thuisclub door Titse-
laar de leiding 1-0. Maar nog voor de
rust scoorden de gasten met een fraaie
kopbal van Steegmans de gelijkmaker
1-1. Na de thee waren de defensies te
sterk, met als gevolg een puntende-
ling. Scheidsrechter Verhoort.

RKSNE - HEIDEBLOEM 5-7. Beide
teams maakten er een echte ouder-
wetse en doelpuntrijke pot van. Blun-
ders aan beide kanten zorgden er voor
dat de doelpunten als rijpe appelsvan
de boom vielen. Oleynik 0-1, Vrolings
1-1 (strafschop), Rademakers 1-2, Pe-
ters (eigen doel)l-3, Beerendonk 2-3,
Douven (eigen doel) 2-4. Rust. Rade-
makers 2-5, Spork 3-5, Vrolings 4-5,
Vrolings (eigen doel) 4-6, Oleynik 4-7,
Spork 5-7. Scheidsrechter Ronda.

KEV - KLUIS 1-2. De gasten behaal-
den een gelukkige zege tegen een bij-
zonder sterk spelendKEV, dat vrijwel
de gehele wedstrijd domineerde. Het
houtwerk stond echter meerdere
thuisclubdoelpunten in de weg. Van
de Berg 0-1, Van de Bos 1-1. Rust.
Theunissen 1-2. Scheidsrechter Krijn.

RVU-Kolonia 1-0
ROTHEM - Hoewel nog vroeg in
de competitie, was het duel
RVU-Kolonia een vierpunten-
duel. Begrijpelijk dat RVU-
coach Jan Vleugels na afloop in
zijn nopjes was met de fortuinlij-
ke winst. Aan de meet tellen
immers de punten. Voor Kolonia
was het gelag, na afloop, hard.
Drie onfortuinlijke uitnederla-
gen geven de ploeg de rode lan-
taarn in handen. De vroege tref-
fer van verdediger Ger Zeegers,
die een lange rush en een 1-2 met
Boessen doeltreffend afrondde,
bleek beslissend. Kolonia creëer-
de in het verdere verloop welis-
waar tal van kansen, maar de lat,

onfortuin en een prima RVU-
doelman (Robert Maanen) hiel-
den de gasten van de verdiende
gelijkmaker af.

sport

Jung Roemgens: 'Heilust door egoïsme onnodig in de problemen'

KVC Oranje schiet te kort
Van onze medewerker ROB SPORKEN

HEILUST -KVC ORANJE 3-0 (1-0). 15. P. Quadvlieg 1-0; 61. T. Lurken 2-0; 91. T.Labyed 3-0. Toeschouwers 100. Scheidsrechter Hafmans.
Heilust: Janssen, Wellens, Paulissen, Lenkens, Rademaker, Senden, Labyed, Me-
lissen, Frijns (73. Gorissen), Lurken, Quadvlieg (46. Reule).
KVC Oranje: Creusen, Froels, Ritterbeeks, Schröder, Beckers, Olischlager,
Ploum, Vienerius, Lurkens (24. E. Klein Breteler), Paulissen, R. Klein Breteler.

KERKRADE - Koploper Heilust behaalde in de derby tegen
KVC Oranje een duidelijke 3-0 zege. Met name in de eerste
helft waren de gastheren oppermachtig. Gezien het aantal
kansen had de wedstrijd bij de rust al lang beslist moeten zijn.
Doordat de tweede treffer echter uitbleef, kwam KVC Oranje
in de tweede helft sterk opzetten, maar de gasten blekenkwa-
ntatief te kort te schieten, waardoor het counterende Heilustnaar 3-0 uitliep.
>.We konden niet tegen de druk om
tegen de koploper te spelen. Het zat
Rentaal helemaal fout," aldus gas-
wen-trainer Toon Ploum, zoekend«aar de oorzaak van het slechte spel

'van zijn team in de eerste helft. Hei-mst werd geen strobreed in de weggelegd en kon naar hartelust combi-neren. De gasten vonden geen mid-aei tegen de constant opkomendeverdedigers en werden in die faseWeggespeeld. Zeker een half dozijn"^gespeelde kansen werd ge-creëerd, maar alleen Peter Quad-, "eg Wist uit een vri je trap keeper
feter Creusen, die zijn ploeg in die, ase op de been hield, te passeren.

'Hoofdschuddend zag Jung Roem-!Let\s' hoe ziJn team vergat om de
wedstrijd voor de rust te beslissen.
£*e gasten putten hieruit moed en«pten na de pauze uit een ander

aatje. Het tempo werd opgevoerden de duels werden nu wel gewon-

nen, waardoor de wedstrijd een
ander beeld kreeg. Heilust werd te-
ruggeduwd, maar het dappereKVC
Oranje was niet bij machte echte
kansen uit te spelen. De thuisclub
kon nu naar hartelust counteren en
via treffers van Theo Lurken en
Tayeb Labyed behaalde Heilust als-
nog een ruime zege.

Jung Roemgens vond de zege dik-
verdiend, maar was niet te spreken
over het aantal gemiste kansen:
„Door deegoïstische instellingin de
eerste helft zijn we onnodig in de
problemen geraakt. De tweede tref-
fer bleef te lang uit en dan weet je
dat de tegenstander zich daar aan
optrekt." Toon Ploum vond dat zijn
ploeg Heilust in de kaart had ge-
speeld: „Heilust was niet zo sterk,
wij waren voor de rust zo zwak. We
hebben een jonge ploeg en wetendat het dit jaar moeilijk wordt. Het
woord degradatie neem ik echter
niet in mijn mond."

" De Heüust-spelers Theo Lurken en Tayeb Labyed lopen elkaar in de weg. Roel Schröder
(links) en Martin Froels en Axel Beckers slaan het tafereel namens KVC-Oranje van afstand
gade. Foto: CHRISTAHALBESMA

derdeklassers
MHEERDER BOYS -RKMVC 3-2. De
thuisclub was de gehele wedstrijd de
sterkere ploeg en behaalde ondanks
diverse gemiste kansen een verdiende
overwinning. Van Aerssen 0-1, Nelis-
sen 1-1. Rust. Pinckers 2-1, Houben
2-2, Delahaye 3-2. Scheidsrechter Ey-
kenboom.

SV HULSBERG - LEONIDAS 0-1.
Aantrekkelijke wedstrijd tussen twee
gelijkwaardige ploegen. Een punten-
deling zou de verhoudingen beter
hebben weergegeven. Cauber 0-1.
Rust- en eindstand. Scheidsrechter
Boonmann.

SC WW '28 - SANDERBOUT 1-1. Na
een gelijkopgaande eerste helft kreeg
de thuisclub een licht overwicht en
nam de leiding. De bezoekers gingen
toen drukken en slaagden er in dever-
diende gelijkmaker te scoren. Rust
0-0. Marijnen 1-0, Janssen 1-1.
Scheidsrechter Franssen.

POLARIS - LHB/MC 2-1. De eerste
helft ging gelijkop. Na rust domineer-
de Polaris en creëerde diverse kansen,
waarvan er te weinig werden benut.
Uiteindelijk behaalde de ploeg een
kleine, maar verdiende overwinning.
Rust 0-0. Lexis 1-0, E. Purnot 2-0,
Meulenbeek 2-1. Scheidsrechter Be-
nyahya.

SCHARN - SVM 2-1. Spannendewed-
strijd tussen twee aan elkaar gewaag-
de ploegen. De gelukkigste ploeg won
echter. Caris 0-1, Wijns 1-1 (straf-
schop). Rust. Wijns 2-1. Scheidsrech-
ter Lambij.

GROENE STER -BEKKERVELD 5-0.
Vooral na rust werden de gasten door
een agressief spelend Groene Ster
overklast. Het veldoverwicht werd in

doelpunten uitgedrukt.Rust 0-0. Ste-
vens 1-0 en 2-0, Willems 3-0 (straf-
schop), Ernste 4-0 en 5-0. Scheidsrech-
ter Cremers.
■

FC HOENSBROEK - MINOR 2-1. In
deze goede wedstrijd toonden beide
ploegen een grote inzet. Met een pun-
tendeling was men niet tevreden. Er
was strijd tot het einde met een ver-
diende overwinning voor de thuis-
club. Janssen 0-1, Meurders 1-1. Rust.
Fleuren 2-1. Scheidsrechter Heynen.

VOERENDAAL - RKBSV 0-1. Pittig
duel, waarin twee gelijkwaardige
ploegenvochten voor de overwinning.
Voerendaal creëerde in het slotofferi-
sief diverse kansen, maar de gelijkma-
ker bleef uit. Rust 0-0. Hendriks 0-1.
Scheidsrechter Meerten.

VAESRADE - VKC 2-0. In dit gelij-
kopgaande duel wist Vaesrade de
gebodenkansen te verzilveren. Ook in
de tweede helft bleef VKC het ant-
woord hierop schuldig. Rietrae 1-0,
Lemmens 2-0. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Kok.

VIJLEN - HEKSENBERG 3-3. De eer-
ste helft was in het voordeel van de
gasten. Na de hervatting had de thuis-
club het heft in handen. De punten
werden terecht gedeeld. Trags 0-1,
Souren 1-1, Rothkrantz 1-2. Rust.
Hintzen 2-2, Franssen 2-3, Hengel-
broek 3-3. Scheidsrechter Ramakers.

WELTANIA - HEERLEN 0-3. Een niet
agressief spelend Weltania had weinig
in te brengen. De gasten stelden na
rust de overwinning gemakkelijk vei-
lig. Van Ratingen 0-1. Rust. Van Ra-
tingen 0-2 en 0-3. Scheidsrechter
Rouwet.

Berg imponeert, maar is wel een illusie armer

Mazzel voor MKC
Van onze medewerker

LEO JASPERS
MXC - BERG'2B 1-0 (1-0). 22. Haske
van Veenendaal 1-0. Toeschouwers
75. Scheidsrechter Dijks. Boeking:
Reiss, Duijzings en Akkermans (al-
len van Berg) en Niesten (MXC).
MXC: Dessart, Franssen, Schobbe,
Nicolai (65. De Macker), Niesten,
Ronda, Coenen (80. Willems), Van
Veenendaal, Moonen, Massot,
Smeets.
Berg'2B: Hellewig, Lahaij, R. Laza-
rus, Bemer, E. Lazarus (70. Essers),
Reiss, Duijzings, Indebraekt, Akker-
mans, Van Noorbeek, Lambriks.

MAASTRICHT - Leon Sliepen,
MXC's voorzitter en elftalleider, gaf
voor aanvang van de wedstrijd
MKC-Berg vriend en vijand tekst en
uitleg over de ophefmakende kop-
positie van MXC: „Vorig seizoen
speelden we goed en pakten we
geen punten. Deze competitie spe-
len we slecht en pakken we punt na
punt." De wedstrijd MKC-Berg pas-
te precies in dat geschilderde beeld.
MXC kon geen moment imponeren
en liet zich, zeker in de aanvangsfa-
se door Berg de kaas van het brood
eten. Toch was de winst voor de
Maastrichtse ploeg: 1-Q.

De gasten startten furieus, creëer-
den eenrichtingsverkeer op het
MKC-domein en doelman Danny
Dessart kreeg alle gelegenheid om
zich positief te manifesteren. Zo.
wierp hij zich met ware doodsver-
achting voor de voeten van de al-
leen op hem af stevenende Albert
Lambriks en voorkwam daarmee
de dik verdiende Berg-openings-
treffer. Pal daarop bespeelde Erwin
Indebraekt bij de eerste echte
MKC-aanval in de 23ste minuut de
bal met de hand en zag scheidsrech-
ter Dijks zich genoodzaakt de bal
op de witte stip te deponeren. Has-
ke van Veenendaal maakte geen
fout: 1-0.

Die klap kwam de Berg-équipe niet

meer te boven. Met de weergoden,
de leidsman en de resoluut ingrij-pende MKC-verdedigers als voor-
naamste opponenten slaagde Berg
er niet meer in de stand gelijk te
trekken. Een illusie armer zochten
de drijfnatte, leeggeknokte en diep
teleurgestelde Berg-spelers onder
leiding van trainer Jan Rutten de
kleedkamer op.

Jan Rutten: „Dit is bitter. We heb-
ben hier tegen de koploper negentig
minuten lang het spel bepaald, creë-
ren ook kansen, maar kennen geen
greintje geluk. Ik kan de jongens
echter geen verwijt maken. Ze heb-
ben meer dan honderd procent in-
zet getoond." MKC-collega Jan
Druijts: „Petje af voor Berg. De
ploeg heeft hier erg aanvallend ge-
speeld en ons daarmee verrast. We
mogen dan ook dik tevreden zijn
met deze uitslag."

Almania-Miranda 2-2
13. S. Crabu 1-0, 65. J. Schmitz
1-1, 85. R. Stevens 1-2, 89. S. Cra-
bu 2-2. Scheidsrechter Wijnants.
Boeking: M. Jansen (Almania).

BROEKSITTARD - De verras-
sende mede-koploper, Almania,
wankelde gisteren, maar bleef
door een door Sandro Crabu be-
nutte, discutabele, strafschop
toch overeind. De thuisploeg
startte sterk, maar na Crabu's
doelpuntnam Miranda het initia-
tief gaandeweg volledig over. De
winst leek na de treffers van
John Schmitz en Ron Stevens
dan ook, conform het spelbeeld,
naar Kerkrade te gaan. De man-
nen van trainer "Hans Engbersen
toonden echter karakter en wer-
denhiervoor rijkelijk beloondna
een tackle van Stef Withag op in-
valler Ruud Hendriks.

Bunde-RKVVL 1-1
2. S.Paulissen 1-0, 71. R.Schols
1-1. Scheidsrechter Geelen. Boe-
king: M. Thijssen (Bunde).

BUNDE - Na twee ruime 3-0 uit-
nederlagen had Bunde voor ei-
gen publiek iets goed te maken,
maar slaagde hier slechts ten de-
le in. De start was nog veelbelo-
vend, want na twee minuten liet
Sasha Paulissen het net trillen,
maar daarna viel er nog maar
weinig te genieten. Alleen Pau-
lissen was vlak voor de rust nog
dicht bij een treffer, maar
RKVVL-doelman Pascal The-
wissen redde prima. Na de pauze

I had RKVVL het initiatief, maar
ontsteeg net als de uit vorm zijn-
de Bunde-ploeg zelden de mid-
delmatigheid. De gelijkmaker,
een afstandsschot van Rob
Schols, viel dan ook min ofmeer
verrassend.

damesvoetbal

Heksenberg
verkrampt

HEERLEN - Koploper Heksenberg
heeft op eigen veld een moeilijke
klip omzeild door het bezoekende
Nijswiller met 2-0 te verslaan. Nijs-
willer speelde bijzonder sterk en
hield Heksenberg in de eerste helft
stevig onder druk. De thuisclub
kwam wat gelukkig aan een voor-
sprong door Greta Kleijntjens. Ook
na de hervatting had Heksenberg
moeite het spel te maken. Jeanine
Rikken bracht uiteindelijk de rust
terug door uit een counter voor 2-0
te zorgen.

Heilust maakte opnieuw een mis-
stap, nu tegen Susteren: 2-0. De
thuisclub creëerde vele kansen,
maar wist er slechts twee te benut-
ten. Rinie Wolters en Marina Stelten
zorgden voor de Susteren-doelpun-
ten. Bij het topduel tussen Rapid en
Sportclub'2s bleven de punten in
Maastricht: 2-1. Yvonne van Mook
zette Sportclub'2s op voorsprong.
Liesbeth Keersemeeckers wijzigde
nog voor de rust door twee doel-
punten de stand in het voordeel van
Rapid: 2-1. Beide partijen kregen na
de hervatting nog mogelijkheden
genoeg, maar weigerden hier iets
mee te doen. Het 'debutantenbal'
tussen Linne en Keer eindigde in
een duidelijke overwinning voor de
bezoeksters (3-0), door doelpunten
van Angela Willems, Cindy Bièr-
mans en Angela Willems.

In de interregioklasse leed WW'2B
een beschamende 4-3 nederlaag bij
het Geffense Nooit Gedacht. Na
twintig minuten was de score al 4-0
voor de thuisclub! WVV werd wak-
ker en domineerde hierna. Via doel-
punten van Nicole Mathieu, Nelly
de Jong en Nancy Habets kwam de
ploeg sterk terug. Maar het leed was
al geschied.

Brevendia zorgde in de eerste klas-
se noord voor een enorme verrès-
sing door het nog ongeslagen Ven-
ray op eigen veld met 3-2 af te
troeven. Brevendia overklaste Veïi-
ray in de beginfase en uitblinkster
Carla Jacobs hielp Brevendiar uit
een vrije trap verdiend aan een 1-0
voorsprong. Venraykwam wel weer
op gelijke hoogte (doelpunt Miran-
da Ponjee), maar na rust scoorde
Carla Jacobs twee keer. Via Ingrid
Kruse kwam Venray nog even te-
rug, maar Brevendia gaf de voor-
sprong niet meer uit handen.

In de hoofdklasse ging Leveroy bij
KFC'7I onderuit: 0-3. Vlak na rust
moest Leveroy zelfs met tien speel-
sters verder, omdat Marjan Kroon
na een blessure naar de kant moest.
Van deze overtalsituatie maakte
KFC dankbaar gebruik door drie-
maal te scoren.
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Aanbieding
Het voorbije seizoen was het eerste
waarin Prost geen overwinning be-
haalde. Na zijn indiensttreding bij
Ferrari in 1990 reed hij vijfkeer als
winnaar over de streep. In zijn elfja-
rige loopbaan behaalde hij 44 over-
winningen. Ligler en Renault heb-
ben aangekondigd te overwegen de
Parijzenaar een aanbieding te doen.
Prost beraadt zich op juridische
stappen tegen Ferrari. In zijn con-
tract is een afkoopsom van 15 mil-
joen gulden opgenomen. De Frans-
man voelt zich evenwel aangetast in
naam en eer en wil daarvoor even-
eens genoegdoening.

Biljartbrons voor
Roy Zielemans

WAGENINGEN - De Geleense juni-
orbiljarter Roy Zielemans legde tij-
dens het nationaal kampioenschap
extra klasse libre-klein in Wagenin-
gen beslag op de derde plaats. Zijn
broer Frans eindigde als zesde.
Kampioen werd Maarten Pensioen
uit Krimpen aan de IJssel.

Het biharttopteam Willems Koel-
techniek uit Ulestraten veloor van
Minkels Produkten met 3-1. Alleen
Jean Bessems wist zijn partij te
winnen. Zijn gemiddelde in het
driebanden was 1.052. Door deze
nederlaag staan de Limburgers op
de laatste plaats.

Onverantwoord
„Dit was onverantwoord", merk-
te Senna, in Japan al gekroond
tot wereldkampioen, na afloop
op. „Ik ben gestart uit solidari-

teit met mijn raceteam. De we-
reldtitel voor renstallen stond op
het spel." De Braziliaan had van
zyn baas de vrijheid te stoppen
wanneer hij wilde. „Ik was er na
de zestiende ronde absoluut mee
opgehouden. Het zicht was nul
komma nul. En dan reed ik nog
op kop en had dus geen last van.
opspattend water. Af en toe voel-
de ik mij gewoon een passagier.
De wagen dreef in het water."

Mansell haalde het einde niet on-
geschonden. Hij reed op het rode
achterlicht van Senna's McLa-
ren, maar verloor in de zestiende
ronde de controle over zijn wa-
gen. „Ik weet echt niet wat me
overkwam", zei hij met een van
pijn vertrokken gezicht. „Het
was geen kwestie van aquapla-
ning. Ik moet iets geraakt heb-
ben. Een wrakstuk, een stuk
puin. Maar opeens schoot de wa-
gen gewoon rechtdoor." Tegen

een muur. De Brit (38) moest uit
het wrak gehaald worden. De
eerste diagnose wees op een ge-
broken rechter enkel en een lich-
te shock.

het weekeinde van... Laura RobbenDOOR HARRY MURÉ

ROERMOND - Handbal is iets voor vrouwen met een on-
bepaald soort genen. Het wordt nietbeoefend door meisjes
of dames. Het zijn de meiden die het 'cm doen. In de gelag-
kamer van Hotel de la Station maakt Laura Robben prak-
tisch uitsluitend gewag van 'de meiden. Die van Swift.
Met een beetje mazzel worden ze kampioen. Laura is al
bijna tien jaar de beste keepster van Nederland. Ze is eenram, zegt ze. „Dus gevoelig voor bepaalde dingen." Maarer komt ook het werkwoord rammen vandaan.

„Lijkt heel gemeen, handbal,"
geeft ze tegenstribbelend toe.
Het is een contactsport. „Je moet
langs en door mensen heen."
Maar iemand bewust onderste-
boven lopen is taboe. Wie ge-
looft, wordt zalig.

De sponsors van Swift haalden
de Oranje-doelvrouw a raison
van een woning, auto en baantje
naar Roermond. „Swift wilde te-
rug naar de top." Lukt tot nu toe
prima, mede dankzij een scheut
paprika. Sinds de komst van een
handvol Hongaarse 'meiden'
gaat Swift door een muur. Twee
jaar geleden was de club op ster-
ven na dood. Jo Gerris zal zich
hebben omgedraaid in zijn graf.

Een handbalster steunt vooral
op kracht en inzet. 'Potig' en 'uit
de kluiten gewassen' zijn in dit
vrouwelijk verband wat moeilijk
toepasbare, riskante begrippen,
maar een explosieve body moet.
Om een optimale schiet- en
sprongkracht te bereiken dienen
bovenarmen en benen een mate
van gespierdheid te bezitten, die
grof gezegd overeenkomst ver-
toont met die van de bokser. Het
handbalverbond adviseert de
speelsters daarom zoveel moge-
üjk vrije tijd in de fitnessruimte
door te brengen. Laura Robben
zet zich schrap. „Het is de bedoe-
ling dat het Nederlands team
ooit naar de A-groep promo-
veert."

Negenentwintig is ze, Amster-
damse. Bij Niloc is ze 'op doelgegaan. Daarna SEW Nibbix-
woud. Geduldig legt ze uit waar
dat gat ligt. Een handbalkeeper

in het algemeen en een doel-
vrouw in het bijzonder hebben
iets meeüjwekkends. Ze worden
doodgegooid, de ballen vliegen
hen om de oren. In principe zijn
ze volstrekt kansloos. Een hon-
debaantje. Zelf ervaart Laura
Robben het robbedoezen niet zo.'
„Een bal in het gezicht komt zel-
den voor. Door een bepaalde
opstelling te kiezen kun je een
speelster dwingen zus of zo te
schieten."

Kreuk- en schadevrij is ze geble-
ven in heel die lange carrière met
op de kop af honderdachtenzes-
tig interlands. Gescheurde en-
kelbanden, stukjes meniscus
laten weghalen. Niets om over
naar huis te schrijven. Ze steekt
haar gespreide handen omhoog,
alsof ze met één gebaar alle voor-
oordelen jegens haar sport wil
bezweren. Geen builtje, geen
knobbeltje. Alle gasten in De la
Station kunnen het zien. Tien
vingers om door een ringetje te
halen.
De positie van het vrouwen-
handbal in de maatschappij
vindt ze redelijk slecht. Veel
mensen staan er vreemd tegen-
over. „Je moet het uitleggen,
tophandbal. Een beetje leuk, dan
is het mooi om te zien." Maar als
jeeen bekende Nederlander wilt
worden, moet je absoluut geen
handbal gaan spelen. „Financieel
word je er niet wijzer van." Sa-
men met een vriendin had ze een
stalletje op de markt in Amster-
dam, Albert Cuyp. Spijkerbroe-
ken, sweaters, jassen. Het han-
deltje werd opgedoekt. Ze
hadden geen geld om te investe-
ren.

Zondagmiddag, Laura Robben
tegen haar oude club SEW. In
het begin staat ze - vreemd ge-
noeg - niet 'op doel. Ze fungeert

als boekhoudster van trainer Ga-
bri Rietbroek. De speelsters van
Swift dragen trendy-ouderwetse
voetbalbroeken met lange pij-

pen. Voor de rest ontlopen de
meiden elkaar weinig. Integen-
deel, ze vallen steeds in eikaars
armen. Dat gaat soms gepaard

met enorme verstrengelingen en
hevige carambolages. De rook
slaat uit het parket.
Na derust is Laura Robben aan

de beurt. Ze heeft het op haar
heupen. Prachtige reddingen.
Een handbalkeepster kan meer
dan alleen maar spartelen en in
de lucht maaien. 'Hei, hei, hei'
roept ze voortdurend. Het verde-
digen van het doel gebeurt van-
uit verschillende standen.

Heel belangrijk is de 'hampel-
man'. Met twee benen in de spa-
gaat omhoog en de armen op
schouderhoogte gestrekt. De
'hampelman' gebruikt ze vooral
bij de beruchte break-out van de
tegenpartij. Vervolgens is er de
'halve hampelman', die logi-
scherwijs met één been en één
arm wordt bedreven. „Het is af-
hankelijk van de manier waarop
een speelster naar je toe komt."

De hordenzit vereist veel oefe-
ning. „Die kun je doen bij een
penalty. Kont op de grond, een
been plus een arm zijwaarts ge-
strekt." De wedstrijd duurt twee-
maal een half uur en is in een
vloek en zuchtvoorbij. Vrouwen
en handbal, best om aan te zien.
Het is tempo geblazen. Laura
Robben vindt het jammer dat er
zo weinig tijd en gelegenheid
zijn om te trainen. „De indivi-
duele scholing zou meer aan-
dacht moeten krijgen. Wij doen
alles in drie keer anderhalf uur
per week." Het probleem van de
sport ligt voor de hand. „Kleine
clubs, weinig geld en mogelijk-
heden." Als halve prof is Laura
Robben nog goedaf. Zij leeft van
handbal. Bescheiden, maar het
lukt.

De thuisclub wint na de rust uit
de losse pols. Laura Robben ver-
laat het veld als laatste. Met de
koelbox. Ze kan zich voorstellen
dat mensen zeggen: 'Kun jenou
ccl.t niets anders dan handbal?'Heeft ze zich eigenlijk nooit af-,gevraagd. Dat soort problemen
kent ze niet. Het duurt een hele
tijd voordat ze uit de kleedkamer
komt. Waar ze blijft? Even ge-
duld, bijna klaar. De oorbellen
nog.

Dat zijn in haar geval drie gou-
den ringetjes. Met vaste tred
beklimt ze de trap naar het res-
taurant van de Jo Gerrishal.
Haar ogen glanzen. Het is de
nieuwe gloed van het oude
Swift.

" Laura Robben, de beste keepster van Nederland. Foto: jan PAULkuit

Slotrace Formule 1 puinhoop
ADELAIDE - De slotrace van
het formule I seizoen duurde
nog geen half uur. Het waren in
de straten van Adelaide de ge-
vaarlijkste minuten van het hele
seizoen. Storm en zware regen-
val maakten racen onmogelijk.
Het vliegveld van Adelaide werd
gesloten, race-directeur Bruyn-
serade uit België gaf zonder met
de ogente knipperen het sein tot
vertrek.

Het werd de kortste race uit de
formule 1 historie. Na 16 ronden
werd de wedstrijd afgevlagd.
Maar niet voordat Mansell zijn
Williams tegen een muur par-
keerde, de wrakstukken na een
serie botsingen over de baan vlo-1
gen en wereldkampioen Senna
wild zwaaiend met de armen de
organisatie er op attent maakte
dat de omstandigheden onver-
antwoord en levensgevaarlijk
waren. Bruynserade reageerde er

op. Hij had de sponsors enigs-
zins tevreden kunnen stellen. De
namen waren een half uur over
de buis gevlogen.

Het klassement werd bepaald
aan de hand van de stand na
veertien ronden van 3780 meter,
52,920 kilometer. Senna lag aan
kop en schreef zijn 33e overwin-
ning op zijn naam. Mansell werd
tweede, Berger derde. Van de 26
vertrekkers liep in die 25 minu-
ten de helft een of meer ronden
achterstand op en werden er zes
uitvallers uitgeteld. De wereldti-
tel voor renstallen ging naar
McLaren.

" Ayrton Senna aan het
stuur van zijn McLaren
Honda. De wereldkam-
pioen startte in Adelaide
uit solidariteit met zijn
collega's, eigenlijk had
de race niet mogen door-
gaan."

Kermis
Daarvoor had al een serie botsin-
gen plaatsgevonden. Vooral in
de Brabham Straight vlogen de
auto's op elkaar al waren het
botsautootjes op een kermis. In
de vijfde ronde raakten de Ferra-
ri van Alesi en de Lamborghini
van Larini elkaar vol. Vanaf dat
moment stonden er in de gevaar-
lijke bocht constant een tweetal
ambulances, een sleepwagen en
een dozijn medewerkers met ger
le vlaggen (gevaar). De wrak-
stukken, depuin werden door de
wind opgetild en maakten dera-
ce, waarop nog 50.000 toeschou-
wers waren afgekomen, er nog
onheilspellender op.

sport

'Hij zou er goed aan doen een jaarrust te nemen '

Lauda hekelt Prost
ADELAIDE - Niki Lauda
heeft in Adelaide zware kri-
tiek geuit op zijn vroegere
teammaat Alain Prost. In de
ogen van de Oostenrijker
moet Prost een jaartje pauze-
ren en zich bezinnen op de
toekomst. Lauda werd de
mentor van Prost in 1984, toen
de Fransman in dienst trad bij
McLaren. Hij zei dat Prost
fout was en dat Ferrari de juis-
te beslissing had genomen
door de Parijzenaar te ont-
slaan. „Ferrari was niet het
beste team dit jaar. ledereen
weet dat. Maar in dat. geval is
het juist de verantwoordelijk-
heid van de coureur het team
naar betere tijden te leiden in
plaats van te gaan klagen bij
de media." Prost vergeleek de
Ferrari na de race in Japan
met een vrachtwagen.
Lauda beschouwt Prost nog steeds
als een van de beste coureurs. „Ik
heb hem in de gaten gehouden in
de laatste jaren en Alain is gestres-
sed geraakt. Hij moet er een jaartje
uit. Er is geen wagen voor hem mo-
menteel. Hij klaagt over Ferrari,
Ferrari klaagt over hem. De uit-
komst is de slechtst mogelijke voor
beide partijen. Ferrari heeft geen
coureur, Prost geen wagen."

Bond klaagt rebellen aan

Biljarters
de klos

GENT - De crisis tussen de Ko-
ninklijke Nederlandse Büjart Bond
en de bij de Vereniging van Grand
Prix Spelers aangesloten drieban-
ders is verscherpt. De KNBB heeft
besloten tegen de boyeotters van de
nationale titelstrijd in Sluis een
klacht in te dienen bij de nationale
strafkamer. „De spelers hebben de
bond en de sponsors schade toege-
bracht", stelde bondsvoorzitter
Maarten Hendriks vast. „De bond
wil nu een onafhankelijk oordeel
over de handelwijze van de spelers.
We zyn door deze affaire al een
sponsor kwijtgeraakt."

Blomdahl
Torbjörn Blomdahl won in Gent het
eerste toernooi om de wereldbeker
van dit seizoen. Hij toonde zich de
meerdere van Chang Lee, de Ameri-
kaan van Koreaanse afkomst. De
sportieve strijd op het groene laken
is in Nederland voorlopig naar de
achtergrond gedrongen. Het stand-
punt van de bond was zondag offi-
cieel nog niet bekend bij de vereni-
ging van GP-spelers. Voorzitter
Hans Coolegem: „Ik toen verrast
door de uitspraken van Hendriks.
Er lag een afspraak dat we nog niets
naar buiten zouden brengen. De on-
derhandelingen waren nog in volle
gang."

Afgelopen week leek een oplossing
binnen handbereik. De bond deed
het voorstel 20.000 gulden (beschik-
baar gesteld dooreen sponsor) bij te
dragen aan het onlangs gehouden
(niet erkende) Masters-toernooi in
Breda. De open Nederlandse titel-
strijd in Rhoon zou de nieuwe na-
tionale kampioen driebanden moe-
ten opleveren.

De WGPS wilde echter dat de win-
naar van Breda officieel erkend zou
worden als kampioen en het recht
zou krijgen Nederland bij de Euro-
pese titelstrijd in Cairo te vertegen-
woordigen. „Dat is voor ons vol-
strekt onbespreekbaar", verklaarde
voorzitter Hendriks het standpunt
van de biljartbond.

De opwaardering van Rhoon schoot
echter bij de belangenvereniging

van de driebanders in het verkeel
keelgat. „Dit is een flut-beslissifl
aldus Coolegem. „Aan het toern<
in Rhoon doen ook sterke buitj
landers mee. Een gelukkige loti
kan dan over een titel beslisS*
Sportief gezien heeft die titel ge
waarde."

Egano paard
van het jaar

AMSTERDAM - Egano, waarrt
Jos Lansink goud veroverde als t
van de Nederlandse ploeg bij h
EK in La Baule en individueel dJ
de werd, is zaterdag bij Jumpill,
Amsterdam uitgeroepen tot pa^
van het jaar 1991. Het in België ff
fokte dier, eigendom van bon<j,
coach Hans Hom en Bennie H<>
kamp, werd indertijd uit Spa»
gehaald en door Jos Lansink <*middellijk naar de wereldtop ge*1
den.

De Twentse ruiter ontbrak zelfin \
RAI. Hij kwam enkele weken ge»
den bij een concours in BröndbyE
een slippartij in de ring onder EifJno terecht en liep daarbij een du'
bele beenbreuk op. Lansink W
zich in Amsterdam bij de prijsuj
reiking vervangen door Gea v<
Huizen.
Volgens Hom verloopt het herst
van de Nederlandse kampio*
voorspoedig.
„Hij loopt en fietst alweer en
hechtingen mogen er volgen'
week uit. Jos hoopt eind dö
maand weer op het paard te zitt£
en als het even kan dit jaar nog a!
de start te komen bij de concours*
in Londen en Parijs", aldus 'werkgever van Lansink.

Sterke rentree
Eline Coene/Eritf
Van den Heuvel

BANGKOK - De terugkeer van É'
ca van den Heuvel op het badmij
tonveld is een succes geworden. 5
Brabantse, maandenlang uitgescW
keld door een knieblessure, haal
bij de open titelstrijd van ThailaI*.1*.
met haar partner Eline Coene de 'T
nale. 'Het Nederlandse tweetal, nog vecjj
tend voor een Olympisch startfejl
wijs, verloor in de eindstrijdvan yU
Zuidkoreaanse dubbel Hwang/öf
met 10-15 en 6-15.
In Bangkok vormden de Nede'
landse dames de enige afvaardig!l"
uit Europa. De toppers uit Defl?
marken, Engeland en Zweden tf
men na de Open Deense titelstri)
rust.

Australië
wint rugbybeker
LONDEN - Australië is Nieuw-
Zeeland opgevolgd als houder van
de wereldbeker rugby. In de finale'
wonnen de Wallaby's met 12-6 van
Engeland, dat bij de rust met 0-9
achter stond. Voor 62.000 toeschou-
wers in Twickenham, een voorstad-
je van Londen, was Australië in de
stormachtige omstandigheden vrij-
wel voortdurend gevaarlijker.
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