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WMC wil
officieel

status WK
Br*-RKRADE - De organisatie
i *» hetWereld Muziek Concours

j 1Kerkrade streeft ernaar van
*' WMC een officieel wereld-
kampioenschap op muzikaal

1 >e°ied te maken. Nu is het nog
I a°iTa'; e winnende korpsen zich
£^el officieus wereldkampioen
"Josen noemen..l-öet WMC moet uitgroeien tot

een wereldkampioenschap, met
niet alleen een officieuze titel.
Maar daarvoor moet wel aan een
aantal voorwaarden worden vol-
daan," zei WMC-voorzitter mr
Bert van de Werjer zaterdag tij-
dens de viering van het 40-jarig
jubileum van de stichting WMC.

Met die voorwaarden doelde hij
op voldoende financiële midde-
len en een professioneel organi-
satiebureau.

vandaag
Thorn en Friezen
een klasse apart

PAGINA 2

RL ligt minder
goed in de markt

PAGINA 5

Yoga kan ook zonder
geitewollen sokken

PAGINA 10

Vrouw drie maal
verkracht in

twee maanden

Vance

140üDA ~' Een 52-Jariëe Bredase
e|k 2

is in de nacht van zaterdag
Jen, .^aë voor de derde keer bin-

Lll! ruim twee maanden verkracht.
SlQ^edelijk gaat het om dezelfde
lürtUlJ' et slachtoffer is totaal over-

Uis in een ziekerf-

' eeld heeft de politie meege-

Pie-r eenw°nende vrouw sliep van-
de eercjere verkrachtingen in

"«■W *°°nkamer op een matras.
T>1 nf*-* wakker werdvan glasgerin-

'Uln e ziJ naar net balkon om
'aar *?" oePen- Daar greep de dader
£ "ij de nachtkleding en ver-
motte haar.

De gezant van de Verenigde Naties,
Cyrus Vance, is gisteren in Belgra-
do aangekomen om de mogelijk-
heid te onderzoeken een VN-vre-
desmacht naar Joegoslavië te stu-
ren. Eerder op de dag had Vance op
Schiphol, waar hij een tussenstop
maakte, een korte ontmoeting met
minister Van den Broek waarbij de
kwestie eveneens ter sprake kwam.

Beiden zeiden dat er eerst een einde
moet komen aan de gevechten alvo-
rens er een vredesmacht kan wor-
den gestuurd.

het weer

MET REGEN
Èn» . laeedrukgebied boven

" nd zoret voor veel be-
treeT lne waaruit regen of mo-

irheta Valt* Vanavond wordt
l,klar j OoS en komen enkele op-

»nati?ge.n v<>or. De wind is
ting. "* ujt zuidoostelijke rich-

lU^ ,en draait vanmiddag
Uee **** zuidwesten. De wind
tig dan toe tot vrij krach-
tot temperatuur loopt op
nachteeveer 8 &raden- Van_
Uvu 'l schommelt de mini-
Öen mPeratuur rond 4 gra-
'V
tre« verdere informatie be-
kiii.» de het weer in Limburg, uu bellen 06-91122346.

Toezicht
De EG-waarnemers in Joegoslavië
zeiden van plan te zijn toezicht te
houden op de evacuatie van vrou-
wen, kinderen en gewonden uit
Vukovar. Een EG-woordvoerster in
deKroatische hoofdstad Zagreb zei
dat vandaag waarnemers naar Vu-
kovar zullen worden gestuurd als
hun veiligheid hierbij niet in gevaar
komt. Kroatië verklaarde de ge-
vechten te beëindigen als het leger
de veiligheid garandeert van de in-
woners van de stad.

Man parkeert
wagen in

tankstation
HEERLEN - De bestuurder van
een personenauto is in de nacht
van zaterdag op zondag dwars
door de ruit een tankstation aan;
de Keulseweg in Heerlen bin-
nengereden. Waarschijnlijk vér-
keerde de man door de dichte
mist in de veronderstelling dat
hij de afslag Heerlen-Zuid had
genomen.
Helaas, het was de afrit naar het
tankstation, öp het terrein van
het tankstation kon hij ternau-
wernood een aanrijding met de
pompen voorkomen. Hij kwam
uiteindelyk in de winkel tot stil-
stand. Bestuurder en nog een
inzittende liepen licht letsel op.
Het tankstation was op het mo-
ment van het ongeluk gesloten, j

Regering vraagt federaal leger bescherming burgers

Kroaten vrezen slachting
I^GREB - Om een slachtpartij onder de bevolking te voor*—-^en heeft de Kroatische regering gisteren het Joegoslavi-«e leger gevraagd een bufferzone in te stellenrond de Kroa-

j-V^e stad Vukovar. De 'bevolking moet op die manier 'be-
P^ermd' worden tegen ongeregelde Servische militieleden,
fctat de stad na een belegering van 86 dagen nagenoeg geheel

«anden is gevallen van het federale Joegoslavische leger en
K^ische milities. De Kroatische regering zei dit in een offi-

cieverklaring.

Van onze redactie buitenland

Een Kroatische radioverslaggever
zei een massale slachtpartij te ver-
wachten als de Servische milities de
macht overnemen in de stad waar
nog 14.000Kroaten, onderwie 2.000
kinderen en 500 gewonden, zitten
ingesloten. De Kroatische regering
dreigdein de verklaring dat 'er geen
garanties gegeven kunnen worden
voor de veiligheid van de Joegosla-
vische militairen op Kroatisch
grondgebied als het leven van on-
schuldige inwoners van Vukovar
niet wordt gered. „De massamoord
van de bewoners van Vukovar zou
het begin betekenen van chaos
waarvan het einde moeilijk is te
voorzien"-, aldus deregeringsverkla-
ring.

Volgens de Kroatische autoriteiten
houdt het federale leger rond Vuko-
var zich op de achtergrond en laat
het het initiatiefover aan autonome
Serviërs uit Goran Hadzic, diezater-
dagverklaarden dat zij zich niet aan
het dertiende bestand zouden hou-
den dat zaterdag was ingegaan,
maar in Vukovar werd genegeerd.

In de rest van Kroatië, zoals de ha-
venstad Dubrovnik, hielden de
strijdende partijen zich gisterenre-
delijk aan de wapenstilstand, aldus
het Joegoslavischepersbureau Tan-
jug.

" Angstige inwoners van Vukovar sluipen onder de dreiging van geweervuur weg uit hun huis
De evacuatie vond plaats kort voordat de Servische milities de stad innamen.
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Boeren leggen
verkeer in heel

Europa lam
Van onze correspondent

BRUSSEL - De boeren in de EG
zijn van plan op 10 december het
verkeer in alle landen van de Ge-
meenschap een aantal uren stil te
leggen. Dat is besloten op een ver-
gadering van het Comité des Orga-
nisations Professionelles Agricoles
(COPA), het Europese verband van
boerenbonden in Brussel. De da-
tum 10 december is gekozen omdat
dit de tweede dag is van de Europe-
se topconferentie in Maastricht. Als
het aan het COPA ligt, zal er - ze-
ker in de grote steden - tussen 's

morgens tien en twaalf uur geen
auto rijden.
Aanvankelijk is ook gedacht in
Maastricht dan wel in Brussel te de-
monstreren. Dat plan is echter inge-
wisseld tegen een massaal protest
in alle lidstaten, omdat de publici-
teit dan veel groter zal zijn.
Aan devooravond van de topconfe-
rentie in Maastricht zal een COPA-
delegatie proberen een resolutie te
overhandigen aan premierLubbers,
de voorzitter van de conferentie.
De boerenbonden willen met de de-
monstratie hun ongenoegen uiten
over de plannen van de Europese
landbouwcommissaris MacSharry
(35 procent prijsverlaging voor
graan, 15 procent voor melk en 10
procent voor rundvlees).

Politie kijkt
toe bij grote
vechtpartij

HEERLEN - Vijftig è zestig per-;
sonen zijn zaterdagavond rond
half elf slaags geraakt in de Em-
mastraat in Heerlen. De politie
keek een uur toe, totdat de
vechtpartij was uitgewoed. Er is
niemand aangehouden. De poli-
tie kon niet vertellen of de vecht-"
partij verband houdt met de
massale rel van 5 oktober, toen
zeker tweehonderd jongeren be-
trokken waren bij een gevecht.
De politie werd omstreeks half
elf door een burgerpatrouille op
de hoogte gebracht van een
vechtpartij. Toen de agenten ar-
riveerden, werd er niet meer ge-
vochten. Er kwam echter een
nieuwe groep mensen, waarna
de gevechten weer oplaaiden.
Uiteindelijk gingen ruim vijftig
mensen op de vuist.
Adjudant Van Baardewijk ver-
klaart de passieve houding van
de Heerlense politie: „Er komt
een hele hoop volk dat belust is
op een nieuwe vechtpartij. Je
kunt dan als politie twee dingen
doen. Je kunt alle troepen erop
afsturen, waardoor er zich nóg
meer mensen in gaan mengen.
Of je kunt van een afstand de
zaak in de gaten houden, totdat
de vechtpartij vanzelf oplost. We
hebben gekozen voor het laat-
ste."

Bush: geen
beurskrach

WASHINGTON - VS-president
George Bush heeft zaterdag ver-
klaard dat er geen reden is voor te
grote zorg over de scherpe koersda-
ling van vrijdag op de Newyorkse
effectenbeurs, maar dat hij de
marktontikkelingen volgende week
zal volgen.
„We zullen zien wat er maandag
(vandaag, red.) gebeurt, maar er is
geen reden om ons zorgen te ma-
ken", zei de president zaterdag bij
aankomst op een golfterrein bij
Washington.
De Dow Jones index voor de koer-
sen van industrie-aandelen op de
New Vork Stock Exchange zonk
vrijdag 120 punten, de sterkste da-
ling in twee jaar.
Naar aanleiding van zorg onder fi-
nanciële deskundigen over de toe-
stand van de Amerikaanse econo-
mie had Bush tevoren verklaard te
menen dat het land een recessie aan
het overwinnen is.

Bonaire-akkoord positiefontvangen

Pronk: Suriname
liet kans liggen

Van onze correspondenten

BONAIRE - Minister Pronk
van Ontwikkelingssamenwer-
king vindt dat de Surinaamse
delegatie 'kansen heeft laten
liggen' bij de onderhandelin-
gen over een samenwerkings-
protocol tussen Nederland en
Suriname. Het protocol dat er
nu ligt, is op een voor Surina-
me cruciaal punt nog niet in-
gevuld. Er is nog geen bedrag
beschikbaar gesteld voor on-
middelijke betalingsbalanss-
teun om de periode tot het
uiteindelijke raamverdrag tus-
sen Nederland en Suriname te
overbruggen.

Toch toonden de Nederlandse mi-

nisters Hirsch Ballin en Pronk,
maar ook de Surinaamse ministers
Mungra, Girjasing, Sedoc en Gilds
zich na afloop van de tweedaagse
conferentie op Bonaire verheugd
over het zaterdag ondertekende
'Akkoord van Bonaire. Daarin is af-
gesproken dat er binnen zes maan-
den een raamverdrag tussen beide
landen komt waarin afspraken
staan over samenwerking op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwer-
king, versterking van de democratie
en de rechtsstaat, drugsbestrijding,
buitenlands beleid, culturele sa-
menwerking, personenverkeer en
justitiëlebijstand.

In het protocol is opveel punten de
praktische invulling nog niet gere-
geld, wel staat nu al vast op welke
terreinen Nederland en Suriname
gaan samenwerken.
Behalve het raamverdrag is ook af-

gesproken dat de overeenkomst in-
zake ontwikkelingssamenwerking
van 1975 onmiddelijk hervat wordt
op basisvan de stand van zaken van
24 december 1990, de dagwaarop in
Suriname de 'telefonische coup'
werd gepleegd. Dat betekent dat de
destijds beschikbaar gestelde be-
dragen weer direct kunnen worden
gebruikt. Het gaat om totaal 71,3
miljoen gulden.

In de Tweede Kamer is positief ge-
reageerd op het zaterdag gesloten
akkoord. CDA, PvdA en VVD zijn
blij dat na jaren van ellende de be-
trekkingen met Suriname weer
kunnen worden genormaliseerd.
Wel lieten woordvoerders van de
partijen weten dat de directe steun
voor de Surinaamse betalingsba-
lans pas kan worden hersteld als er
een doortimmerd economisch her-
stelplan ligt.
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" WMC-jubileumdag werd
demonstratietegen WVC

Jaarvergadering
inrikersbond

(ADVERTENTIE)

SLECHTS 3 DAGEN!!!
Herenochtendjassen Aï- oo
van 69,50 VOOR

Herenpantoffels 4*go
van 25,00 VOOR I 'Wm

Dames ski-overall QQ oo
van 169,00 VOOR uu j

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER Êi \
HENDRIKS «M-k

TEXTIEL
Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 " m

Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

(ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Nu twee weken gratis _^^^_
Ja, dieduidelijke krantwil ik hebben! ff^i"*''*' 1!
Noteer mij als abonnee. J| lik,,m^j^r^t

.Postcode/woonplaats: L * f I
! Telefoon: (voor controle bezorging)
,giro/banknurnmer:
IDe eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. |
| Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79,20 O per maand ’ 26,40 |
| Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, bWTWbI I I

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I I |
| O een acceptgirokaart I I
IDe afgelopen drie maanden heb ik geen L.D. (proef-)abonnement gehad. miJ^my^Smt I
" Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar:
Limburgs Dagblad, 11111l111111l1111111111111 l 11«Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

of belgratis 0&022B911
L- 8 710404 400017"*e wil er nog iets zeggen?

(ADVERTENTIE)

I Maandag vanaf 13.00 uur geopend-Donderdag koopavond |



Geïnspireerd spel
Concertgebouworkest

HEERLEN - Het jubileumcon-
cert, dat hetKoninklijk Concert-
gebouworkest onder leiding van
Wolfgang Sawallisch zaterdag-
avond in het kader van het der-
tigjarig bestaan van de Stads-
schouwburg Heerlen gaf, is
'zowel voor kenners als liefheb-
bers zonder meer een bijzondere
belevenis geweest. Niet alleen
omdat het een live-optreden van
Neerlands meest gerenommeer-
de en in onze provincie zelden te
horen symfonieorkest betrof,
maar vooral omdat het Amster-
dams orkest dit concert niet als
een gewone routineklus afwerk-
te, maar hoor- en zichtbaar geïn-
spireerd musiceerde.

Uitgevoerd werd een Beethoven-
programma: de Ouverture Die
Weihe des Hauses, benevens de
Vierde en Zevende Symfonie.

'Een andere kijk op Cultuur' ver-
meldde het fraai uitgevoerde
programmablad in grote letters.
Ik heb me daarbij afgevraagd of
dit een soort terechtwijzing kon
zijnvoor degenen, die met mij na
de ouverture in plaats van Beet-
hovens Vierdeeen van diens pia-
noconcerten verwacht hadden.
Het geijkte concertprogramma
bestaat immers al decennia lang
uit ouverture/soloconcert/symfo-
nie.
De schouwburg beschikt daaren-
boven over een pracht van een

Steinwayvleugel, amper twee
jaar oud. En met pianisten van
naam en faam zou je de hele par-
keerplaats vóór de Heerlense
cultuurtempel kunnen pla-
veien...
Hoe dan ook, Wolfgang Sawal-
lisch wist met korte en direkte
bewegingen het Concertgebou-
workest tot drie pakkende Beet-
hoven-interpretaties te inspire-
ren, met als hoogtepunt de uit-
voering van de Zevende Symfo-
nie na de pauze. Toch blijft mijn
voorkeur, wat het tempo van het

tweede deel van de Zevende (al-
legretto) betreft, uitgaan naar
een vertolking waarbij de na-
druk meer op het 'etto' dan op
het 'allegro' ligt.

Zowel in de ouverture als in bei-
de symfonieën werden de diver-
se muzikale lijnen glashelder
doorgetrokken. De dirigent hield
daarbij de violengroep terug op
die plaatsen waar de houtblaas-
sectie veelal ten onder gaat in
het totale orkestgeweld.
Ik kan me niet herinneren de
"houtblazers ooit zo pregnant ge-
hoord te hebben in een live-uit-
voering van een Beethoven-sym-
fonie. Of zou men dat misschien
bedoeld hebben met 'Een andere
kijk op Cultuur'?

peter p. graven

recept
Broodpannekoeken
Dit gerecht is een ideale mariier om
oud brood te verwerken, evenals in
broodschotels, gebakken toast, sol-
daatjes en uiteraard paneermeel.
Voor paneermeel brood op de laag-
ste stand in de oven laten uitdrogen
en maal ofrasp dan fijn!
Benodigdheden voor 4 stuks: 200 g
oud brood zonder korsten, 5 dl
melk, 50 g suiker, kaneel, eventueel

geraspte citroen- of sinaasappel-
schil, 2 eieren.
Snijd brood in blokjes, verhit melk,
voeg de suiker toe en roer zolang tot
de suiker is opgelost.
Voeg broodblokjes toe en wrijfze in
de hete melk fijn. Roer tot een dun-
ne egale pap en breng op smaak
met wat kaneel en eventueel ci-
troen- of sinaasappelschil. Neem
pan van fornuis.
Klop eieren los. Giet broodpap al

kloppend bij eieren.
Verhit boter in koekepan, schep
met grote pollepel ongeveer V\ deel
van beslag in de pan en bak een
goudbruine pannekoek. Leg tijdens
bakken deksel op de pan.
Bestrijk pannekoeken met jam naar
keuze of eet ze dik bestrooid met
poedersuiker en een flintertje boter.

huub meijer

kunst

Concertwedstrijd in Rodahal van uitstekend niveau

Thorn en Friezen
een klasse apart

HEERLEN - Het Frysk Fanfare Orkest en harmonie St. Mi-
chael Thorn zijn glorieus winnaar geworden van de wedstrijd
in de Concertafdeling, die afgelopenweekeinde in de Rodahal
in Kerkrade is gehouden. Deze door het Wereld Muziek Con-
cours en de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen geor-
ganiseerde wedstrijd kreeg daarmee twee winnaars, die zon-
der meer als absolute toppers gekwalificeerd kunnen worden.
Vooral de aangrijpende manier waarop de Thorner 'Geiten'
gisteravond de bijna 1500 toeschouwers in de ban hielden,
rechtvaardigt het gebruik van de grootste superlatieven. Een
prachtige afsluiting van een evenement met goede tot zeer
goede blaasmuziek, waarbij zich ook een anderLimburgs har-
monie-orkest (St. JozefKaalheide) niet onbetuigd liet.

Voor diegenen, die de ontwikkelin-
gen in de blaasmuziekwereld de
laatste jaren gevolgd hebben, zal de
uitslag van zaterdag zeker geen ver-
rassing zijn. De hegemonie dieLim-
burg gedurende decennia bij de
fanfares heeft ingenomen, is verlo-
ren gegaan. Terwijl men zich in
onze provincie steeds meer is gaan
bezig houden met praten over stan-
daard-bezetting, repertoire, speel-
manier en meer van die interessante
onderwerpen, hebben in andere de-
len van ons land dirigenten en mu-
zikanten de daad bij het woord
gevoegd.. Zij hebben aangetoond,
dat muzikale dadendrang meer re-
sultaten oplevert dan eindeloze dis-
cussies over - bijvoorbeeld - de
klarinet in de fanfare. Gelukkig
maar-

Jouke Hoekstra van het Frysk Fan-
fare Orkest behoort tot die groep
dirigenten, die met enthousiasme,
gedrevenheid en tomeloze inzet de
muzikale draad hebben opgepakt.
Hij heeft daarbij een orkest tot zijn
beschikking, dat louter bestaat uit
jonge muzikanten, die er onbevan-
gen en fris van de lever - zonder
die geestelijke ballast waarmee in
Limburg kortzichtige 'verenigings-
mensen' een merkwaardig soort
protectionisme in stand proberen te
houden - tegenaan willen gaan. En
dat laatste betekent: verschrikkelijk
goed muziek maken, spectaculair,
meeslepend en vooral door en door
muzikaal.

Dat resulteerde zaterdagavond in
een concert, waarop een spranke-
lende orkestklank, een haast dartele
musiceertrant en muzikale diep-
gang op geraffineerde wijze met
elkaar werden verbonden. Wonder-
baarlijk hoe transparant het Frysk
Fanfare Orkest klonk, hoe ragfijn
de uitstekende discant (de 'hoge' in-
strumenten) het orkest een barokke
uitstraling gaf. Zou de Friese brass-
band-traditie hier van positieve in-
vloed zijn geweest?

De Friezen kregen 354 punten voor
dit huzarenstukje - misschien wat
te veel, omdat extreem hoge tempi
het samenspel soms niet ten goede
kwamen - maar het verschil met de
beide Limburgse fanfares - der-
tien, respectieveüjk zeventien pun-
ten - was volkomen terecht.

Kunnen de Limburgers en dan he-
lemaal niets meer van? Onzin na-
tuurlijk, St. Joseph Meers en St.
Cecilia Bocholtz behoren tot de bes-
te fanfares in ons land en hebben
dat in de Rodahal ook aangetoond.
Maar ze werden .door de Friezen
overvleugeld omdat ze niet alle fa-
cetten van het muziek maken ble-
ken te beheersen. Meers speelde
onder leiding van een technisch
briljant dirigerende Alex Schillins
alleen maar ongelooflijk accuraat,
Bocholtz onder leiding van een uit-
bundige Jos Stoffels alleen maar
harstochtelijk; en de Friezen zorg-
den voor de combinatie.

Dat wat Meers in Kerkrade liet ho-

ren, was heel knap, zeker op het
gebied van samenspel, maar drong
te weinig door tot het hart. Zon or-
kest met die mogelijkheden zou je
toch alle hoeken van de menselijke
emotie hebben moeten laten zien...
Onder invloed van de wel erg een-
zijdige repertoirekeuze had het op-
treden van St. Joseph echter iets
mechanisch, het gevoel werd te veel
op de achtergrond gedrukt. En dat
mag bij musiceren nooit het geval
zijn.

Bij Bocholtz het omgekeerde beeld:
muzikaal kon de uitvoering veel
meer bekoren, er was meer span-
ningen ontspanning, pathos te over
zelfs, maar in de afwerking liep het
nogal eens mis: een aceoord dat niet
stemt, een overgang die moeizaam
verloopt, problemen met het sa-
menspel. St. Cecilia toonde karak-
ter, maar viel technisch - enigszins- uit de boot. En wat deden die
twee circusnummers, Langfords
Rhapsody for Trombone en het
'stormachtige' Il Tornado van Jeu
Weijers, in het programma? En dan
ook nog achter elkaar?
Morgen komen we in deze kolom-
men uitgebreid terug op de titanen-
strijd in de sektie harmonie, die
gisteren een afgeladen Rodahal
urenlang in zijn ban hield.

De uitslagen: (de Limburgse deel-
nemers hebben ook een predikaat)
Sektie fanfare: fanfare St. Joseph
Meers, predikaat zeer goed 337 pun-
ten; fanfare St. Cecilia Bocholtz,
predikaat zeer goed 341 punten
(provinciaal en Nederlands kam-
pioen van de FKM); Frysk Fanfare
Orkest, 354 punten.
Sektie harmonie: harmonie-orkest
Vooruit Harelbeke, 329 punten;
Landesblasorchester Baden-Würt-
temberg, 328 punten; harmonie St.
Joseph Kaalheide, predikaat zeer
goed 343 punten; harmonie St. Mi-
chael Thorn, predikaat uitmuntend
354 punten (provinciaal en Neder-
lands kampioen van de FKM).

jos frusch

# Fanfare
St. Joseph Meers
bezig aan haar
concoursoptreden.

Foto: FRANS RADE

" Trombonist Jilt Jansma enfanfare St. Cecilia Bocholtz tijdens de uitvoering van deRhapso-
dy van Langford. Foto: FRANS rade

LSO tekent
Prokofjev

haarfijn uit
ROERMOND - Het tweede concert
in de 'klassieke' B-serie van het
Limburgs Symphonie Orkest, eind
vorige week achtereenvolgens in
Aken, Roermond en Maastricht ge-
geven, plaatste met een bont 20-
-ste-eeuws programma het begrip
'klassiek' in een totaal ander zaal-
licht: algemeen aanvaarde, serieuze,
maar muzikaal licht verteerbare
werkjes, met traditionele middelen
gecomponeerd. Geen Haydn, Mo-
zart, Beethoven of Schubert dus,
maar Milhaud, Koetsier, Debussy
en Prokofjev.
Als solostuk werd het Concertino
voor trombone en strijkorkest van
JanKoetsier uitgevoerd. De buiten-
delen roepen in de strijkerspartijen
Bartók op: veel pizzicatowerk voor
cello's en contrabassen en expres-
sieve melodieën voor violen en alt-
violen, als tegenhanger van de
trombonepartij. De zelfverzekerd
spelende Armin Rosin liet ostenta-
tief horen, dat met een trombone
muzikaal veel meer gedaan kan
worden dan alleen maar schetteren.

Maar wat ik nog nooit heb meege-
maakt: in de pauze stond.de solist
eigen LP-, MC- en CD-opnames aan
de man te brengen. Gezien de greti-
ge aftrek die ze vonden, moet zijn
interpretatie van Koetsiers trombo-
neconcertje wel indruk gemaakt
hebben. Laat Rosin dus maar schui-
ven!

Van Milhauds Saudades do «j
waarmee de avond geopend!}
weet ik niet goed wat te dC
Het in Braziliaanse (atmo)sfej,
schreven meerdelig werk h
beslist niet 'graverend' genoji
serieus genomen te worden. M(
is anderzijds voldoende mi*
gehalte aanwezig, om het niji
'ordinaire amusementsmuziet
laten afzakken. i
Misschien had het LSO onde
vador Mas Conde de uitver
acht luchtige niemendalletje!
meer ontspannen moeten Slr
om de grens van ernst en W
doen vervagen.

Dan kon de vertolking van d
kende Prélude a I'après-midi
faune van ClaudeDebussy mij
bekoren, ook al omdat de bl
sectie zich hier van zijn beste
liet horen. Daardoor kwamen'
pisch impressionistische kJ
van dit werk geheel tot hun re
De Klassieke Symfonie van s
Prokofjev tenslotte is een tin*
stuk muziek, waarin de comp
stilistischeelementen uit de tijl
Haydn meesterlijk weet te v<
den met de voor zijn muziek W
teristieke uitdrukkingsmid<j
Geen persiflage dus, maar 'gel
een 20ste-eeuws symfonietfl
klassieke stijl.

Ondanks enkele ongelijkhedi
het samenspel werd Prok'
Eerste muzikaal haarfijn ui'
kend. De redelijk gevulde Orai
had er zowaar een staande c
voor over, al duurde het even
dat iedereen overeind was.

peter p. gra'

Oplossing van zaterdag

h.b.wervelsto
a.0..d.a..t..
node . doctorsb
s.e..a. a . . i . r
wemen . onbekoo
0.5..b.t.r..K
r.e..i.i.e..k
schoolverlate
t.a..j.k.i..n
..t..e.o.d..ii>
uitgeteld . bra
r.e.g. .o.s. .K
mandarynen .ge
e...a..i.e..r
nagelriemen, s

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. plotseling; 6. spaarzaam-
karig; 11. diploma; 12. biersoort; 14. aar-
dig; 16 genotmiddel; 18. kleurstof; 19.
vreemde munt; 21. schil; 22. been; 23.
lengtemaat; 25. genoeg-voldoende; 27.
beroep; 28. muzieknoot; 29. vaartuig; 31.
ordonnans; 32. ondergevel; 33. deel van
een boom; 35. zwemvogel; 36. belendend;
37. bastion-bolwerk; 39. verharde huid;
42.loterijbriefje; 43. kwant-zonderling; 45.
steensoort; 46. landbouwwerktuig; 47.
deel van de week; 48. liefdesuiting; 50. ti-
tel; 51. mannetjesbij; 52. ik; 54. groei; 56.
knaagdier; 57. holte onder de arm; 59.
perceel; 60. vlaktemaat; 61. vrij; 63. mira-
kel; 64. vogel.

Verticaal: 2. ondiep-stilstaand water;
getijde; 4. voordeel; 5. niet gespannen
groot vertrek; 7. bunzing; 8. dat isl
schrijfbenodigdheid; 10. wit marm6
knikker; 13. werk; 15. hoofddeksel;
om en om, afwisselend; 18. eveneens;
deel van een bergruimte; 22. hevig;
schaakterm; 26. ingang; 27. vraagt
29. looimiddel; 30. toegangsbewijs;'
universiteitsbode; 34. niet glanzend-'
35. een zekere; 37. onverstoorbaar!*
38. gezichtsorgaan; 40. wetering; 41-j
legen-bescheiden; 43. plaaggeest; j
grof-onbeschaafd; 47. kledingstuk; ,
vruchtennat; 51. hetzelfde; 52. eikschi"]
53. gekheid; 55. volksoverlevering; ;
vreemde munt; 58. haarkrul; 60. ten
drage van; 62. stoomschip.
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Als Eerste Kamer plan-Simons morgen afwijst

Kabinet stapt niet op
Van onze parlementaire redactie

F-N HAAG - Het kabinet zal niet opstappen als de Eerste
Pmer het plan-Simons voor een stelselwijzing in de gezond-
plszorg morgen afwijst. Deze afspraak is al afgelopen vrij-
[S tussen CDA en PvdA gemaakt, zo is dit weekeinde be-
Rd geworden. Alleen staatssecretaris Simons zelfwil bij een
r ör hem negatieve uitkomst van het debat in de Senaat, niets
Kluiten.. abinetskring wordt er overigensr l op gerekend dat het tol
L b°tsing met de Eerste Kamei
k l- Op een tweede punt is name-aan de bezwaren van het CT>A
adt Senaat tegemoet gekomen

at men eerder besloot een deel
lar s*e--selwijziging niet per 1 ja-

-1 aanstaande in te laten gaan
>r

r een jaar later, is het kabinel
'id t°m nu nog §een duidelijk-

" 'e eisen over het pakket van 11993.
nh ,-*anuari 1993 moeten huisart-
>nf en kraamzorg uit het Zie-

naar de awbz. Dat is hel
et h °-? **■ Januari aanstaande

doorgaat. Oorspronkelijk wilde
>t t>>ns van °*e Eerste Kamer eiseri men zich ook nu al vastlegt vooi

met ingang var

ïa
e ministerraad is afgesproken

af tezien. Die duidelijkheid
I Srst m het vool3aar 1992 nodig alsJ s_p enkele maanden ervaring is
Jtet n met net nieuwe stelsel.

in arne de invoering van een ei-risico voor ziekenfondsverzeke-

ring in ruil voor een lagere premie,
is daarbij als nieuw element van be-
lang.

Onderzoek
De meeste Nederlanders weten
nauwelijks wat de stelselwijziging
in de gezondheidszorg (plan-
Simons) inhoudt. Een onderzoeks-
bureau dat die kennis wilde peilen,
moest de te ondervragen mensen er
zelfs eerst informatie óver toestu-
ren. Slechts een kwart is voorstan-
der van de plannen, maar meer dan
de helft is negatief en dan vooral
vanwege de verwachte aanslag op
hun portemonnee.

Een en ander blijkt uit een telefoni-
sche enquête onder vijfhonderd
Nederlanders. Bij de steekproef
vóór het representatieve onderzoek
(dat is gehouden van 28 oktober tot
9 november) bleek bijna niemand
iets te weten over de inhoudvan het
plan-Simons. De onderzoekers be-
sloten daarop eerst informatie toe te
sturen.

Gorbatsjov tegen uitlevering Honecker

Economische macht
naar Boris Jeltsin

ie" d ~ -De Russische presi-
laandi Jeltsin neeft tien verre-
Vaa e decreten uitgevaardigd,
le ernee d<r feitelijke controle over
ijj- c°nomie van de centrale rege-
Pv KanX an President Michail Gorbats-
(che p r?t verlegd naar de Russi-

e H 0'end Creten zÜn een snel en ingrij-
ieu ' maar verwacht gevolgvan het
oor o unieverdrag dat donderdag
ers orbatsJov, Jeltsin en de lei-
iliek Van zes andere Sovjet-repu-
'erd n Werd overeengekomen. Zij
\jn jr11 opgesteld door Jeltsin en

l°Ud rkers- De volledige in-
e<- ;oor Werd zaterdagavond verspreid
efi; Persbureau TASS.
is; (j

rtie e* t .eereten maken deel uit van
|; leray S Plan om de Russische Fe-
s; Pe C Sne^ te *'a^en overschakelen
j; 'Pens^n vrÜ e-markteconomie, die
-W 'eltsin ï voor de wereldmarkt... ; 'oor u neeft onder meer gezegd
d-( er> ern* einde van het jaar de prij-
rF°°nsv J}en te zullen vrijlaten, een

jjient voginS van negentig pro-■ £foot n na^ * december voor een
■^'Sseit 61 van de werknemers, de: w^J^oersen van de centrale rege-

ring gelden vanaf 1 januari niet
meer op Russisch grondgebied en
tot 1 januari worden geen nieuwe
exportvergunningen verstrekt voor
Russische aardolie, aardgas en
steenkoolen worden bestaande ver-
gunningen getoetst.
Sovj et-president Michail Gorbats-
jov heeft gezegd dat Erich Honec-
ker niet wordt uitgeleverd aan het
verenigde Duitsland. Dit heeft het
Duitse weekblad Stern gisteren be-
kendgemaakt. Eerder besloot de
Russische president Boris Jeltsin
dat de aanwezigheid van de ex-
DDR-leider in de Russische Federa-
tie onwettig is en dat hij het land
moet verlaten. Mogelijk zal Honec-
ker nu in een andere Sovjet-repu-
bliek zijn toevlucht zoeken.

Baker boekt
Vooruitgang

in China
ter va r> ~ *">e Amerikaanse minis-

itenlandse Zaken Jarnes

' Vertrpif e^ S-isteren kort voor zijn
op l^ uitPeking gezegd dat China
van r gebied van het eerbiedigen
«ie o^f mensenrechten slechts klei-°ncessies heeft gedaan.
Volgen<;"'n.arT [ Amerikaanse bewinds-

jüjrSarig s J r̂ wel duidelijke vooruit-
J^apen biJ de geschillen over
l»^arl( j5I

1
exPorten en de wederzijdse

spre . ; Baker, die drie dagen be-
,'king gen heeft gevoerd in Pe-

'lriirit-ti 1S de hoogste Amerikaanse
tlonar»s die China heeft be-

'""tenj Sln.ds de dramatische gebeur-
de in Juni 1989.

ÉlV6rk j:ftlnezen hebben zich bereid
toTn-R onder voorwaarden het
üeze vfrdrag te ondertekenen.

i ■ (Missü t£Irnationale overeenkomst
i''lle)vee

h
Technology Control Regi-
edt de uitvoer naar andere

iSrotp^Van raketten met een bereik! Uiter^tan-300 kilometer.,
lïhet "Jk eind maart 1992 zal China.ijde v2°°n"Prollferatieverdrag tegen
i °nriprtr1preiding van kernwapens
tbelane^ nen' Peking - een van de
i h 1 Jl7ste wapenexporteurs
J1 d?rde wereld - wil in ruilOr?°r/at Washington de beper-
Seavav? de verkoop aan China van

>tannCeerde comPuters en satel-
'■ Ia uur ongedaan maakt. Wij

' -Baker e eis bestuderen, aldus

Bolkestein:
'Nederlanders
niet vergeten'

DEN HAAG/LELYSTAD -
WD-fractieleider Bolkestein
meent dat bij allecommotie over
de positie van buitenlanders de
Nederlander niet vergeten mag
worden. Volgens deWD'er 'vor-
men zij een minderheid waar
niemand over spreekt.

Bolkestein zei dat zaterdag tij-
dens een congres van de jonge-
renafdeling van de VVD in Le-
lystad. „Wij moeten de etnische
Nederlanders die een minder-
heid gaan vormen te midden van
een allochtone meerderheid niet
vergeten."

Volgens Bolkestein zijn de pro-
blemen van de opvang van bui-
tenlandse minderhederyvoor het
grootste deel neergelegd op het
bord van de mensen in de oude
stadswijken met veel slecht op-
geleide laagverdieners en werk-
lozen. „De spanningen in die
wijken lopen op en het heeft
geen zin dat te ontkennen. Ook
,die mensen moeten aan bod ko-
men", aldus de WD-fractievoor-
zitter.

Bolkestein verweet verder het
kabinet een door de VVD en
Groen Links geopperde wet be-
vordering arbeidskansen te heb-
ben afgewezen.
Werkgevers zouden, als die wet
zou worden ingevoerd, elk jaar
een plan op moeten stellen over
het aantal buitenlanders dat ze
in dienst zullen nemen.

binnen/buitenland

Kernreactor in
Petten jarenlang
slecht beveiligd

PETTEN - De Hoge Flux Reactor van deturopese Gemeenschap op het terrein van
'e'(pp -E-nergieoncierzoek Centrum Nederland
■a 9^) in Petten is jarenlangveel slechter be-veiligd geweest dan van officiële zijde isJ Dat blijkt uit een recente
yj Publikatie in het personeelsblad Forum over
1 °e deze maand 30 jaar operationele reactor
it pn uit de toelichting van ECN-woordvoerster2^- Souwer.

de Llr°a viJftien jaar lang is het terrein rond de
erft rnreactor volgens Forum zelfs 'makkelijk
je; :?e gankelijk' geweest. De beveiliging be-
J jonduit 'wat palen, waar jezo overheenkon

lu staPpen. Extra bewaking was niet nodig.

Volgens het blad zijn pas rond 1977 hekken
om het terrein geplaatst, omdat serieuze
vrees bestond voor Molukse acties tegen de
kernreactor.
De beveiligingwerd volgensForum opnieuw

aangepast toen de toenmalige Amerikaanse
president Reagan verscherpte maatregelen
eiste om proliferatie (ongewenste versprei-
ding) van uit de VS afkomstige uranium te-
gen te gaan. Ook het uit Amerika afkomstige
uranium dat in de reactor in Petten wordt
gebruiktzou omstreeks 1985 extra zijn bevei-
ligd tegen terroristische acties.
Niettemin slaagden ongeveer twintig Neder-
landse mariniers er in november 1988 bij een
oefening in ongemerkt een gat in de omhei-
ning te knippen. Zij bedreigden twee bewa-
kers met zware wapens en wisten zonder
geweld binnen een kwartier door de dringen
tot het hart van het reactorgebouw.

Racist Duke
verliest

verkiezingen
NEW ORLEANS - De verkiezin-
gen voor het gouverneurschap van
de Amerikaanse staat Louisiana
zijn zaterdag ondubbelzinnig ge-
wonnen door de Democratische
kandidaat, Edwin Edwards. 'De
minst slechte van twee kwaden',
zoals sommige kiezers hun keus
omschreven.
Edwards, ooit een aanhangervan de
burgerrechtenbeweging, won het
van zijn rechts-extremistische te-
genspeler David Duke, voormalig
neo-nazi, voormalig lid van de Kv
Klux Klan en van zijn eigen Natio-
nale Vereniging voor de Bevorde-
ring van Blanken. Twee uur nadat
de stembussen sloten, gaf Duke zo
waardig mogelijk zijn nederlaag
toe. Edwards kreeg 61 procent van
de stemmen na een record-opkomst
van de kiezers, die in sommige dis-
tricten de on-Amerikaanse hoogte
van 87 procent bereikte (bij de laat-
ste verkiezingen zonk het opkomst-
percentage onder de 50 procent).

Groei Aids
neemt af

HILVERSUM - In de eerste helft
van dit jaar is het aantal mensen
met Aids gedaald in vergelijking
met vorig jaar. In het eerste halfjaar
van 1991 hebben 191 mensen Aids
gekregen. In dezelfde periode van
vorig jaar waren dat er 213. Dat
blijkt uit cijfers van de Nationale
Commissie Aids Bestrijding
(NCAB), die gisteren voor de IKON-
radio bekend werden gemaakt.
Voor dit jaar schat de NCAB dat in
totaal 375 mensen Aids krijgen. Vo-
rig jaarwaren dat er 402.

Negen gemeenten krijgen centrum nieuwe stijl

Plan asielopvang
bijna afgerond

ZEEWOLDE - De onderhandelin-
gen tussen het ministerievan WVC
en negen gemeenten over de vesti-
ging van asielzoekerscentra nieuwe
stijl - de zogenoemde onderzoeks-
en opvangcentra (OC's) - zijn vrij-
wel afgerond. Volgens een woord-
voerder van het ministerie kan het
nieuwe opvangmodel voor asielzoe-
kers per 1 januarivan start.
In een brief aan de Tjveede Kamer
hebben minister D'Ancona (WVC)
en staatssecretaris Kosko (Justitie)
de vestigingsplaatsen bekendge-
maakt. Het gaat om: Luttelgeest,
Dordrecht, Zwolle, Eindhoven, Ni-
jeveen, Rijsbergen, Zeewolde, 's-
Gravendeel, Oisterwijk en de

Moordoostpolder. Met Zeewolde en
Eindhoven is WVC rond. In de ove-
rige gemeenten is nog geen defini-
tief besluit gevallen.
In het nieuwe opvangmodel kun-
nen asielzoekers alleen in die centra
hun asielverzoek indienen. Er zrjn
twee uitzonderingen. Zelfstandige,
minderjarige asielzoekers kunnen
terecht in het asielzoekerscentrum
Valentijn in Nunspeet. Ten behoeve
van Schiphol komt in Hoofddorp
een meldpunt. Daar komt echter
geen centrum.
Aanvankelijk was het de bedoeling
van D'Ancona om aparte centra in
te richten voor asielzoekers die
geen enkele kans hebben op een
verblijfstitel; de zogehetenkort-ver-
blijfcentra. Onder druk van de
Tweede Kamer heeft de minister
dat plan weer ingetrokken.

In het nieuwe model komen alle
asielzoekers in eerste instantie te-
recht in een van de OC's. De rest
van hun verblijf in Nederland wordt
bepaald door de eerste beschikking
op hun asielverzoek door Justitie.
Mensen met 'kennelijk ongegronde'
asielverzoeken blijven in de OC's
tot hun eventuele uitzetting. Justi-
tie schat dat dat lot ongeveer de
helft van het aantal asielzoekers be-
schoren zal zijn.

Rottenberg
hekelt

Van der Louw
DEN HAAG - De belangrijkste
kandidaat voor het voorzitterschap
van de PvdA, Felix Rottenberg, is
fel tegen de vorming van een Pro-
gressieve Volkspartij. „Een puur
machtspolitieke operatie", noemt
de beoogd partijvoorzitter het plan
van André van der Louw om nauw
samen te werken of te fuseren met
Groen Links en D66.
Van der Louw maakt volgens Rot-
tenberg trouwens geen schijn van
kans met zrjn ideetjes. „Groen
Links en D66 zullen zichzelf toch
niet als politieke organisatie verloo-
chenen", voorspelt Rottenberg in
een interview met deKrant op Zon-
dag. Hrj zegt dat Van der Louw
geen intensieve contacten heeft ge-
had met personen uit de top van
Groen Links en D66.

punt uit

Paus
Paus Johannes Paulus II reist
zeer waarschijnlijk volgend
jaar naar Litouwen. Vandaag
ontvangt hij de Litouwse presi-
dent, Vytautas Landsbergis, in
privé-audiëntie. Landsbergis is
dezer dagen in Rome om de
heiligverklaring van Joseph
Kalinowski bij te wonen. Zater-
dag heeft de paus hulpbis-
schop Juozas Tunaitis uit Vil-
nius in audiëntie ontvangen.

Hacken
Wie zonder toestemming een
computersysteem betreedt,
moet daarvoor kunnen worden
vervolgd. Tot die conclusie
komt de studiegroep van de
Nederlandse Vereniging voor
Informatica en Recht (NVIR)
zaterdag in een reactie op het
Wetsontwerp Computercrimi-
naliteit van minister Hirsch-
Ballin. De NVIR-studiegroep is
verbonden aan de faculteit
rechtsgeleerdheid van de Eu-
rasmus Universiteit Rotter-
dam. Om computercriminali-
teit doelmatiger te kunnen
bestrijden moet justitievolgens
de rechtsgeleerden alle vormen
van telecommunicatie mogen
afluisteren.

Videoclip
Michael Jackson is in zijn nieu-
we videoclip 'Black and White'
iets te ver gegaan, vindt zijn
trouwe Amerikaanse publiek.
In de clip ramt hij autoramen,
gooit vuilnisbakken door win-
kelruiten, streelt zijn kruis en
doet zijn gulp open. Ameri-
kaanse televisiestations ontvin-
gen honderden boze telefoon-
tjes. Jackson zelf was geschokt
over de reacties van geschokte
oudersvan jonge Jackson-fans.

EER-verdrag
Het verdrag inzake de vorming
van een Europese Economi-
sche Ruimte (EER) wordt van-
daag niet getekend. Een
woordvoerder van de EG-com-
missie heeft dat dit weekeinde
in Brussel bevestigd. Over de
vorming van een grote Europe-
se markt, die behalve detwaalf
EG-landen ook de landen van
de Europese Vrijhandelsasso-
ciatie (EVA) omvat, werd men
het eind oktober in Luxem-
burg, na eindeloos onderhan-
delen, eens. De ondertekening
van het verdrag werd voorzien
voor 18 november. Volgens de
woordvoerder van de EG-com-
missie wil de Europese Ge-
meenschap echter eerst nog
wat juridische zaken verduide-
lijkt zien.

Baby
De politie van Jamaica heeft
een huishoudster gearresteerd,
omdat zij haar kind direct na
de geboorte in de wc zou heb-
ben gegooid. De baby overleef-
de vijf dagen in de put onder
de wc-pot voor hij werd ont-
dekt. De 35-jarige huishoudster
zou het kind, een jongetje, op
10 november in het huis van
haar werkgever in het dorpje
Bleu Mountain hebben ge-
baard.

Doden
Bij tussentijdse verkiezingen in
India zijn zaterdag, ondanks
strenge veiligheidsmaatrege-
len, ongeregeldheden uitgebro-
ken dieten minste vier mensen
het leven hebben gekost. Dat
heeft de politie bekendge-
maakt. In de deelstaat Bihar
vielen twee doden en vier ge-
wonden bij een schietpartij tus-
sen medewerkers van rivalise-
rende politieke partijen die
vochten om de controle over
een stemlokaal in Vaishali. In
het district Patehpur, ook in
Bihar, opende de politie het
vuur op een menigte die pro-
beerde een stemlokaal te bezet-
ten. Daarbij viel een dode.
Verder kwam in Bihar nog een
man om het leven terwijl hij
een bom in elkaar zette.

Skinheads
Circa 50 skinheads hebben za-
terdagavond een Turks huwe-
lijksfeest in Salzgitter, in Mid-
den-Duitsland, verstoord. Zij
gooiden een molotovcocktail
tussen de aanwezigen, die ech-
ter niet ontplofte. De rechtse
extremisten riepen racistische
leuzes, alvorenszich uit de voe-
ten te maken, achterna gezeten
door enkele huwelijksgasten.
Eén van de genodigde op het
feest raakte gewond door een
messteek. De politie arresteer-
de acht skinheads en nam tal
van wapens in beslag.

Vondelinge
De nu elf maanden oude baby
Sandra, die 20 september in
Breda te vondeling werd ge-
legd, heeft de Franse nationali-
teit. De politie verdenkt de
vader van het kind ervan zijn
toen negen maanden oude
dochtertje na een echtelijkeru-
zie te hebben ontvoerd. De
man, een in woner van Lyon,
werd vorige maand in die stad
gearresteerd. De man ontkent
overigens zijn dochter te von-
deling hebben gelegd. Dat
heeft de politie van Breda gis-
teravond bekendgemaakt.

Fascisten herdenken Franco

" Verbeten gezichten en de
Hitler-groet gisteren in het
centrum van Madrid, waar
duizendenfascisten de sterf-
dag (20 november 1975) her-
dachten van generaal Fran-
co. De herdenkingsplechtig-
heid werd geleid door
Franco's dochter Carmen.
Volgens de organisatoren
van de herdenking waren
circa 50.000 mensen naar
Madrid gekomen. De politie
hield het op tussen de 10.000
en 15.000 mensen. De voor-
zitter van het extreem recht-
se 'Nacion Joven', Carlos
Alberto Vazquez, greep de
gelegenheid aan om harde
kritiek te leveren op de
Spaanse regering. Hij eiste
wederinvoering van de
doodstraf voor terroristen
en drugshandelaars. De
bijeenkomst verliep zonder
incidenten.

(ADVERTENTIE)

Filippijnen
Tropische wervelstormen, overstromingen en aardverschuivingen

maken duizenden slachtoffers op de Filippijnen.
We doen wat we kunnen.
En we kunnen wat ü geeft.

Help nu.

-2- MENSEN IN NOOD
NS^ 's -Hertogenbosch

(ADVERTENTIE)

Maasnielderweg33,Roermond
Telefoon: 04750-16141

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

za. 9.30-17.00 uur. Donderdag koopavond.

(ADVERTENTIE)

MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP...
OMNT U AUTOiWmSCH UW JM GARAGEDEUR

vanuit uw autode garagedeur __tf_W_ ilÖfeken maakthet licht aan. Geheel -ém^^È WÊÊautomatischkomt u veilig en droog
uwhuis binnen. Want Comandor :\^B
zorgt ervoor dat vin uwauto kunt l9|^9 jlff^^'«Wl|^^fr»hlMt.lfe./'
blijven zitten totdat u in uw garage bent. 8ËI»
Vraag vrijblijvend een folder aanvan de |$Élï.

Sittard, Nusterweg 80- Postbus 14,
l^"^ 61 30 AASittard, Tel 046-515252,Telefax 046-520463

Maandag 18 november 1991 "3



Enige en algemene kennisgeving f^~"
t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin dat alles voor haar BAE^
betekende, geven wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame im^g
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, meer
tante en nicht rijkst

Maria Agnes Brandts 5»
echtgenote van wijlen s v

Toussaint Lemeer Sj
Zij overleed, kort na het overlijden van haar jongste zoon, in haar 85ste
levensjaar, voorzien van de h. sacramenten. ,j\[or

Geleen: Wil en JeanneLemeer-Dewaide e "]
Geleen: Jacques enArmelies Lemeer-Paes ?9nli
Geleen: Piet en MiaLemeer-v.d. Maagdenberg -"an.

Beek: Marcel en Netty Lemeer-Vergoossen
Geleen: Janen AnsLemeer-Senden

Stem: Zus en Maurice Janssen-Lemeer
Waalre: Lou en Ineke Lemeer-Bodewes

Beek: José en Ben Crombag-Lemeer
Neerbeek: t ToussaintLemeer

Beppie Lemeer-Smeets
enal haarkleinkinderen ■en achterkleinkinderen M
FamilieBrandts 9kj
FamilieLemeer W

Geleen, 17 november 1991
Bejaardencentrum Bunderhof
Corr.adres: Knapenstraat 26, 6166 EE Geleen
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsvinden ■j^g
op woensdag 20 november om 10.30 uur in de H. Callistuskerk te Neer- I
beek.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in voornoem- Kjï
dekerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het Maaslandziekenhuis I
te Geleen. Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot I
18.30 uur.

\ In verband met dit overlijden is

Electro Lemeer 9
Wolfeynde 22 te Beek, woensdag 20 november a.s.

1 de gehele dag gesloten.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij kennis 3
van het overlijden van onze vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Martien van Haaren 9
weduwnaarvan

Dieuwke Godthelp
Hij overleed op de leeftijd van 69 jaar.
Pap, opa we zullen jemissen.

Heerlen: Hannie enLeo
Mare, Sandra, Christian

Didam: Jan en Hetty
Riek, Tim

Kerkrade: Henk en Bertie
6372 EM Landgraaf, 15 november 1991
Romeinenplein 47
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 20 november a.s. I
om 09.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van het De Weverzie- 1
kenhuis te Heerlen, dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Op uitdrukkelijke wens van de overledene, samenkomst om 09.15 uur in
de ontvangkamer van het crematorium. Geen bloemen. * (

Enige en algemene kennisgeving
Met droefheid geven wij kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan,mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en grootvader

Willibrord Martens
op de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: M. Martens-Teernstra
Waubach: Th. Martens

A. Martens-Boels
Macla en Henry

Groningen: J. Martens
Heerlen: G. Martens

6413 BC Heerlen, 16 november 1991
Roebroekweg 26A
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 20 november a.s. om 14.30uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 14.15 uur.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar bedroefd om het scheiden,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze goe-
de moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, schoonzuster, tante en nicht

Anna Kusters
echtgenote van wijlen

Karel Hermans
Zij overleed voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in het ziekenhuis te Sittard in de leeftijd van
85 jaar.

Grevenbicht: Elly en Frans Vola-Hermans
HennyVola
Jo en Monique Vola-Tbissen
Leonie
Familie Kusters
Familie Hermans

6127 AX Grevenbicht, 16 november 1991
Boulevard 7
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 20 no-
vember a.s. in deparochiekerk van deH. Catharina
te Grevenbicht om 10.30 uur.
Wij zullen haar gedenken in het rozenkransgebed,
gevolgd door de avondmis op dinsdag 19 novem-
ber a.s. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren een half
uur voor beide diensten in bovengenoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Een mooi leven
veel liefde gekregen
veel liefde geschonken.

Na een werkzaam en liefdevol leven is na een
kortstondige ziekte van ons heengegaan,mijn lieve
man, mijn lieve vader, schoonzoon, broer, schoon-
broer en oom

Henny Scholte
echtgenootvan

Truus van 't Hof
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 45-jarige leeftijd.

Geleen: Truus Scholte-van 't Hof
Jacquelineen Marco

6163 EW Geleen, 16 november 1991
Seringenlaan 101
De plechtige eucharistieviering zal plaats hebben
woensdag 20 november a.s. om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Lindenheuvel-Geleen, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. i
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen dinsdag 19 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Henny is opgebaard in derouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De leegte die zij achterlaat
kan niemand wegnemen.

In blijvende liefde gedenken wij, wat zij voor ons
betekende.
Niet onverwacht, maar wel met groot verdriet, na
haar laatste weken liefdevol thuis verzorgd te zijn
door haar inniggeliefde man, moesten wij afscheid
nemen van mijn lieve vrouw, onze goedeen zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Anna (Annie) Knecht
echtgenotevan

Ben Ebbinge
in de leeftijd van 60 jaar.

In dankbareherinnering:
Buchten: B. Ebbinge

Nijmegen: G. Ebbinge
M.Ebbinge-Wubben
Danny enRob

Nijmegen: A. Ebbinge
16 november 1991
Corr.adres: Burg. Savelkoulstraat 10,
6122 EE Buchten
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op don-
derdag 21 november a.s. om 12.30 uur in het crema-
torium Nedermaas te Geleen, alwaar gelegenheid
is tot schriftelijk condoleren.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Annie is opgebaard in het Maaslandmortuarium
Wauben, Heinseweg te Sittard. Bezoekuur dage-
lijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Geheel onverwacht heeft

Magda Consten
op 8 november van dit leven afscheid geno-
men.

Verleden woensdag is zij in aanwezigheid
van haar vrienden en familie in haar woon-
plaats Den Haag gecremeerd.

Mieke Consten, Joos Consten,
Arnold Consten, Hub Consten,
Tonia Consten, Roos Consten,
Joseph Consten en Jan Consten

Tot ons grootverdriet moesten wij heden afscheid nemen van

Cleef Helwegen
weduwnaarvan

Fientje Peters
Hrj overleed op 77-jarige leeftijd, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken in het ziekenhuis te Sittard.

Sittard: TjeuHelwegen
Annemie Helwegen-Ritzen
Bayke

Susteren: Emile Helwegen
Nellie Helwegen-Stijnen

Sittard: Annemie Hermans-Helwegen
Henri Hermans
Florence, Yvette, Maurice

Maasbracht: Jo Helwegen
Ine Helwegen-Heuts
Manu, Femke, Fabiënne
Familie Helwegen
Familie Peters

15 november 1991
Corr.adres: Dr. Nolensstraat 8, 6141 AE Limbricht
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatshebben
op woensdag 20 november a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Salvius te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de avond-
mis van dinsdag 19 november a.s. om 19.00 uur in bovengenoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maaslandmortuarium Wauben,
Hejnseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als

Izodanig te beschouwen.

t
In dankbare herinnering delen wij u mede dat na een werkzaam en liefde-
vol leven voor het voor hem allesbetekenend gezin, kalm en vredig van
ons is heengegaan

Walter Schmitz
* 30 mei 1925 116november 1991

echtgenootvan

Mimi Schmitz-Sporken
Kerkrade: Minri Schmitz-Sporken
Kerkrade: Pierre en Dorry, Björn

Mook: Ingrid
Landgraaf: Hans en Marli, Michelle, Isabelle
Kerkrade: Wim enPetra, Simone, Enzo

Maarheeze: Yvonne en Ton
Familie Schmitz
Familie Sporken

6461 EWKerkrade, 16 november 1991
Ambachtsstraat 21
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op woensdag 20 no-
vember a.s. om 14.00uur in deparochiekerk van de H. Catharina teKerk-
rade-Holz, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk, alwaargelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene dinsdag 19 novem-
ber a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmortuarium (gelegen op het
terrein van deLückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chè-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Wegens een sterfgeval is ons bedrijf

Technisch Bureau
H. Hoeppermans C.V.

Emmaplein 8, Heerlen
heden 18 november

de gehele dag gesloten

In dankbare herinnering delen wij u mede dat na
een langdurige ziekte en met geduld gedragen lij-
den, toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Hans
van den Boogaart

echtgenootvan

Ennie Debets
Hij overleed op de leeftijd van 81 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.
Kerkrade-W.: A.C. van den Boogaart-Debets
Kerkrade-W.: Jan van den Boogaart

Maria van den Boogaart-Swinkels
Brenda
Familie Van denBoogaart
Familie Debets

6466 BR Kerkrade, 16 november 1991
Kampstraat 37 ,
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 20 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-Heilust, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op hetr.k. kerkhof Spekholzerhei-
de.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne dinsdag 19 november om 18.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van de Lückerheidekliniek,. St. Pieterstraat 145 te
Kerkrade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Heden is van ons heengegaan na een met geduld
gedragen, langdurige ziekte, mijn lieve dochter,
onze goede zus, schoonzus, tante en nicht, me-
vrouw

Paula Schorn
geb. Savelberg

Zij overleed op de leeftijd van 50 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten der zieken.
Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Mechelen: tH. Savelberg

mevr. M. Savelberg-v.d. Bennet
Vancouver

(Canada): M. Franssen-Savelberg
H. Franssen en kinderen

Mechelen: tF. Lenoir-Savelberg
J.Lenoir en kinderen

Mechelen: M. Frusch-Savelberg
M. Frusch en kinderen

16 november 1991
Correspondentie-adres:
M. Frusch, Mechelbeeklaan 15, 6281 NR Mechelen
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaats hebben op woensdag 20 november
om 11.00 uur in de parochiekerk St. Johannes de
Doper te Mechelen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren is er achter
in dekerk.
Heden, maandagavond 18 november wordt deoverledene herdacht tijdens een h. mis om 19.00
uur in bovengenoemdekerk.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een slepende ziekte overleed in het ziekenhuis
te Sittard, op 59-jarige leeftijd, voorzien van de h.
sacramenten der zieken

Mia van Gansewinkel
Uit aller naam:
Mathieu

6118 CX Nieuwstadt, 16 november 1991
Gouverneur Houbenstraat 29
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis op het parochiekerkhof, wordt gehou-
den op dinsdag 19 november om 14.00 uur in de
parochiekerk van de H. Amelberga te Susteren.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Heden, maandag 18 november om 18.45 uurrozen-
kransgebed, gevolgd door de avondmis in voor-
noemde kerk.
Mia is opgebaard in het uitvaartcentrum Peusen,
Kloosterstraat 9 te Susteren; bezoektrjd van 17.00
tot 17.45 uur.

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alles wat zij voor ons deed en betekend heeft, ge-
ven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve echtgenote, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

JosephinaKatharina
Baur

echtgenotevan

Jan Willem Deeder
Zij overleed in.de leeftijd van 78 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Heerlen: J.W.Deeder
Kerkrade-W.: A. Deeder

A. Deeder-Pluymen
Heerlen: L. Stuart-Deeder

H. Stuart
Heerlen: H.Deeder

haarklein- en
achterkleinkinderen
FamilieBaur
FamilieDeeder

6415 AR Heerlen, 16 november 1991
Spoordamstraat 40 .
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 20 november a.s. om 09.00 uur in de pa-
rochiekerk O.L. Vrouw van de Berg Carmel te
Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend de cre-
matie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake ter intentievan de overledene op dins-
dag 19 november om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4, Heer-
len, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooi' ',
dingen waarvan zij in dit leven heeft mogen genie'
ten; heeft van ons afscheid moeten nemen, on# !
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schooi1' Vg
zuster, tante en nicht (Jet

Maria Gertrud Haan $
weduwe van e^

Pieter Joseph Ackerman Jj
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar,voorzien va"1 Sc]
het h. sacrament der zieken. gij

Kerkrade: JozefAckerman
Netty Ackerman-Verhagen -^Kerkrade: Jo Simonis th
Berthy Simonis-Paas tl
en haarkleinkinderen *"*Familie Haan
Familie Ackerman -

Kerkrade, 12 november 1991 - Poyckstraat 29
Corr.adres: Zonstraat 348, 6463 AM Kerkrade
De crematieplechtigheid zal gehouden worden ot
zaterdag 16 november a.s. om 10.30 uur in het cr«' «(

matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato* Bi
rivm om 10.15 uur. Er is geen condoleren. °t
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmof' t><
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei' &
dekliniek), St. Pieterstraat 145 teKerkrade-Chèvre- tr
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur. Tt,
Ingevolge de wens van de overledene heeft de ere* <j(
matie in besloten kring plaatsgevonden op zater
dag 16 november jl. in het crematorium te Heerlen

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat heden na een langdu-
rige ziekte van ons is heengegaan, mijn lieveman,
onze dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Hub Thewissen
echtgenootvan

Elly Strolenberg
Hrj overleed voorzien van de h. sacramenten, na
een liefdevolle verzorging in deverpleegkliniek te
Heerlen-pav. 1 en 5, op de leeftijd van 66 jaar.

E. Thewissen-Strolenberg
Familie Thewissen
Familie Strolenberg

6301 ZB Valkenburg a/d Geul, 15 november 1991
Berkelplein 63
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 20 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Valkenburg, waarna crematie om 12.30
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Hub is opgebaard in de rouwkapel aan de Spoor-
laan 29 te Valkenburg.
Bezoek dagelijksvan 1900 tot 20.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Algemene kennisgeving
f

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem pijn be-
spaard is gebleven, geven wij u kennis van het
overlijden van pap, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Emile Gerardus
Colaris

* 14 maart 1926 t 15november 1991

Uit aller naam: Familie Colaris
Maastricht, 15 november 1991
Corr.adres: Burg. Kurversstraat 2,
6129 XC Berg a/d Maas
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de cre-
matie zal plaatsvinden op woensdag 20 november
a.s. om 11.00 uur in het crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Bezoektrjd dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

Dankbaar voor het vele goede dat wij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
toch nog onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, in de leeftijd van bijna 80
jaar, onze zorgzame pap, pleegvader en opa

Sjo Wijnands
weduwnaarvan

Maria Wilhelmina Coumans
In dankbareherinnering:

Spaubeek: Alfons en Marlie
Wijnands-v.Rooyen
Louis en Monique,Aranka

Siebengewald: PaulWijnands
Sepp

Kerkrade: Leon en Gerrie
Wijnands-Smorenburg
Frank, Judith, Ellen

Delft: Joen Armelies *
Wijnands-de Zeeuw
Krijn, Thijs

Sittard: Marije Wijnands
Havert (D.): Jeannieen Josef

Merkelbach-Housen
Ingo,Denise
Familie Wijnands
Familie Coumans

16 november 1991
Corr.adres: Millenerweg 56, 6118BW Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben op woensdag 20 november
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Johannes de Doper te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerkj alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.10 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed en de avond-
mis van dinsdag 19 november a.s. om 18.40 uur in
bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maasland-
mortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard, dage-
lijks van 18.45 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvange, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Op 12november 1991 is totaal onverwacht van ons
heengegaan, onze dierbare broer, zwager en oom

Pieter Cornelis
Tielrooij

Kaag: A.J.W. van Male-Tielrooy
A.P. van Male

Den Haag: J.J. van Male
A.E. Cornelissen-vanMale
R.J. Cornelissen

Corr.adres: Marijkelaan 13, 2159LN Kaag
De crematie heeft plaatsgevonden in eigen kring.
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' \GEZOND AFSLANKEN

tt
Wilt u zich komende zomer
weer met een mooi slank li-
chaam laten zien? Dan is het
nü de tijd om te beginnen met
onze TFM-behandeling.
Stop met onzinnige, vaak
schadelijke afslankmethoden.Maak met succes gebruik
van onze wetenschappelijke
geteste methode en professio-
nele hulp. Pak daarom nu de
telefoon en bel ons voor een
afspraak. Laat u gratis en
vrijblijvend informeren.

045-311490

La Belle Hélène
TFM-liQuurcorrectie-Instituut

voor medisch verantwoord afslanken /
n *
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Alvorens u deuren en keuke"
uitbreekt en nieuw aanschafraadpleeg eerst ons. 'H*
PORTAS-alternatief: >_
oud wordt „nieuw", sta* ]
borg voor de beste kwalite'1 *een faire prijs en topservic* j
Ook voor radiatorkasten 8" ,
badkamermeubels.

Van Wel b.v. ,
Hoekerweg 4, Bunde *"<"Üj1043-647833 -W
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KERKRADE - In keurig nette,
zelfs vriendelijke bewoordingen
en in een alleszins gepaste am-
biance, werd zaterdag in de Hof
van Erenstein de vloer aange-
veegd met het cultuurbeleid van
WVC-minister Hedy d'Ancona.-
Ze kreeg op het jubileumfeest
van het Wereld Muziek Con-
cours, dat veertig jaarbestaat, de
wind van voren. Dat de minister
het cultuurbeleid in de Randstad
wil concentreren vond in de
ogen van WMC-voorzitter Bert
van de Weijer en deputé Ger
Kockelkorn geen genade. Bei-
den pleitten juist voor meer
steun voor grote culturele pro-
jecten in de provincie. Kockel-
korn en Kerkraads burgemeester
Jan Mans schilden ter plekke
ook nog een ander appeltje met
d'Ancona en wel over het teniet
doen van PNL-plaatsen in de
proyivincie.

Ger Kockelkorn noemde het'
plan om het cultuurbeleid in de

Randstad te concentreren onder-
mijnend voor de regio. „En elke
Kerkradenaar weet wat onder-
mijning betekent. Dan krijg je
scheuren en barsten en instortin-
gen." Kockelkorn zei toe dat de
provincie in ieder geval alles zal
doen om hetWMC, dat hij het la-
boratorium van de blaasmuziek
noemde, zo goed mogelijk te on-
dersteunen.

Dodenherdenking
in Ysselsteyn

verloopt rustig
ie°ifhELSTEYN ". De JaarliJkse d°-
rV 0,^erdenking in het kader van
BoE„£strauertag' op het Duitse oor-

in Ysselstein (gemeen-
jètü enray) is gistermiddag zonder
b eij lncident verlopen. Het aantal
|et^stellenden was beduidend la-

-1,1 Schat n andere Jaren. De politie
BUit et aan^al bezoekers op hoo-
het Zevenhonderd. Vroeëer waren

meer dan tweeduizend. Ver-
th U' z*^n nee*- wat Diutser£
tft- j

-5 gebleven vanwege de dichte
s. l> aldus de politic*-***------------------------------------------------

De ambassadeur van Duitsland in
Nederland, dr. Claus-Jürgen Citron,
hield de gebruikelijke herdenkings-
toespraak waarbij hrj vooral de
bijna 32.000 gesneuveldeDuitse mi-
litairen die er begraven liggen, her-
dacht. Tevens legde hij een krans.
Dat deden nog diverse anderen on-
der wie burgemeester Waals van
Venray. In verband met mogelijke
betogingen van rechtse en linkse
krachten die in het verleden plaats-
vonden, hielden de politie en de;
koninklijke marechaussee met circa
tachtig man een oogje in het zeil.

. een incidenten dit jaar bij de dodenherdenking in Ysselsteyn. Foto: jan-paul kuit
Hï\ .i

Manontsnapt
aande dood

is pi^L -Een 40-jarige Heerlenaar
" &oxt ,middaf in het Brabantse

o-^ e*- °P het nippertje aan de dood

" De*-]; ?Pt- Hij reed op een met knip-

' Sen h f 1 beveiligde overweg te-
tre-e zijkant van een passerende
rti a ' De politie vermoedt dat de
(Joor °nwel is geworden en daar-"-16 trein niet had opgemerkt.

' vern*I?Cntoffer moest uit een totaal
a

e auto worden gehaald en
f 2ieiT oVergebracht naar het Groot-

'nochtlgasthuis in Den Bosch- HÜ

|v0j "" na onderzoek zijn reis ver-
öo j£n- De gemeentepolitie vanel stelt een nader onderzoekin

GS vrezen
afstel musea

te^STRiCHT - Gedeputeerde Sta-
het wVfS) van Limburg vrezen dat
t»mSp .e^ van de bouw van nieuwe
de-j:fa.lnKerkrade en Venlo uitein-
valt m afstel zal uitmonden. Dat
dir,„0P te maken uit de beantwoor-
het yan schriftelijke vragen van
(t>66? n nlid R* van der Heijden

*"* oUvv0Uvv De voorbereidingen voor de
strje Van het Museum voor Indu-
etl h^1 amenleving in Kerkrade
V0]i e* Museum voor Historie en
nadat de in Venl° zÜn gestaaktWvp vminister Hedv d'Ancona van
4ies bekendmaakte de PNL-subsi-

?or Limburg te willen beein-sen ingaande 1993.*^ls H"
Brovi e .maatregel doorgaat, kan de
W le de exploitatiekosten van(Joort musea niet opbrengen. Het
iw ,gaan van de bezuinigingsmaat-

een zeer ingryPende herbe-
W,? °P de gehele provinciale
terfa n.g tot gevolg hebben, „ooklejf-^fnzienvan het onderhavige be-usterrein," schrijven GS nu.

Veel minder
woningbouw
in Limburg

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De woning-
bouw in Limburg zal in 1992
nauwelijks afnemen ten op-
zichte van 1991, maar in de
jaren daarna zal sprake zijn
van een forse daling. Dat blijkt
uit het woningbouwprogram-
ma Limburgse Gemeenten
1992-1995 zoals dat door Gede-
puteerde Staten van Limburg
is verstuurd naar staatssecre-
taris Heerma van Volkshuis-
vesting.

Het woningbouwprogramma in de
sociale sector zal de komende jaren
uiteindelijk afnemen met twintig

procent, dat in de marktsector zelfs
met meer dan de helft.
Oorzaken: de daling van het lande-
lijke programma en het streven om
de verschillen bij de woningtekor-
ten per provincie zoveel mogelijk
weg te werken.

Het beeld kan voor de vijf onder-
scheiden regio's in de provincie
(Noord-, Midden- en Oostelijk Zuid-
Limburg, Westelijke Mijnstreek en
Heuvelland) sterk verschillen. Dat
hangt samen met het beleid om ook
de verschillen in woningtekorten
(of -overschotten) te verkleinen.

Zo neemt bij voorbeeld het aantal te
bouwenwoningen in de sociale sec-
tor in Noord-Limburg toe van 562
volgend jaar tot 613 in 1994, om in
1995 weer uit te komen op 574. In
Oostelijk Zuid-Limburg daarente-
gen daalt het aantal te bouwen
woningen in de sociale sector van
500 in 1992 naar 297 in 1995.

De te bouwen woningen in de
marksector worden overigens con-
form rijksbeleid voor negentig pro-
cent toegewezen aan de stadsge-
westen.

Steun
WMC-voorzitter Van de Weijer
vroeg in zijn toespraak duidelijk
om meer financiële steun van de
overheid, vooral nu sponsoring
gezien de huidige recessie in de
toekomst vermoedelijk minder
zal opleveren dan voorheen.
Meer financiële armslag zal no-
dig zijn als het WMC wil uit-
groeien tot een organisatie die
een officieel wereldkampioen-
schap moet organiseren. Een
wedstrijd dus, waarbij lands-
kampioenen tegen elkaar in het
strijdperk treden. „Wij blijven

vechten voor een betere subsi-
diëringen wij vragen daadkracht
van ons gemeentebestuur, want
het is tijd dat de accommodaties
waar het WMC gebruik van
maakt worden opgeknapt,"
meende de WVC-voorman.
Burgemeester Jan Mans zei dat
het gemeentebestuur van plan is
nog voor het 12de WMC dat op 1
juli 1993 van start zal gaan, de
Rodahal op te knappen. De bur-
gemeester toonde zich meer ve-
rontrust over het Museum voor
Industrie en Samenleving dat in
Kerkrade moet komen, maar
waarvan de voorbereidingen zijn
stopgezet vanwege de plannen
van d'Ancona Om de PNL-
arbeidsplaatsen in Limburg te
schrappen. Mans toonde zich
niet gelukkig met opvattingen in
hetWMC-bestuur dat als het mu-
seum er niet komt, het geld dat
daarvoor uitgetrokken was (16
miljoen) maar in de verbouwing
van de Rodahal gestopt moet
worden en verder ten goede
moet komen aan het WMC.

„Het museum moet er komen,
dat ben en blijfik van mening en
daarnaast moet de Rodahal op-
geknapt worden. Daaarr zijn we
al mee bezig. Maar dat museum
moet er komen....laten we het
daarover eens zijn."
De feestelijke bijeenkomst werd
bezocht door politici en bestuur-
deren uit de regio en lieden uit

de Nederlandse en Duitse mu-
ziekwereld. Het strijkje van de
Marinierskapel zorgde voor de
muzikale omlijstingen harmonie
St. Pancratius Nulland wachtte
de gasten muzikaal op aan de in-
gang. Pancratius was één van de
Kerkraadse muziekverenigingen
die aan de wieg van het WMC
stonden.

" Bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Wereld
Muziek Concours kreeg oprichter JohanScholten de gouden
draagspeld van het WMC. Tevens werd hij benoemd tot ere-
bestuurslid. Voorzitter Bert van de Weijer speldde Johan
Scholtes het speldje bij hem thuis op de revers.

Foto: FRANS RADE

Patiënten willen meer uitgebreide behandeling aan huis

Vraag naar thuiszorg stijgt
Van onze verslaggever

HEERLEN - De vraag naar
meer uitgebreide en complexe
thuiszorg stijgt. Vooral patiën-
ten die stervende zijn willen
graag thuis worden verpleegd.
Dat komt overeen met de
wens in de gezondsheidzorg
om mensen niet langer in een
ziekenhuis te laten liggen dan
nodig is. Maar om de patiënt
in zijn woonhuis goed te kun-
nen verzorgen is er een func-
tioneel systeem nodig. In het
kader daarvan heeft H. Lens-
sen, hoofd van de verplegings-
dienst van het Heerlense zie-
kenhuis, gepleit voor het
aanstellen van een zorgcoördi-
nator voor de patiënten.

Deze functionaris moet de intensie-'
vere zorg begeleiden en zorgen voor
de juiste verbindingen tussen huis-
arts, kruiswerk en gezinszorg. Over
de intensievere thuiszorg zouden
binnenkort afspraken gemaakt
moeten worden tussen huisartsen,
kruiswerk en ziekenhuizen in de re-
giQ-

Lenssen deed zijn voorstellen zater-
dag op het Wenckenbach Sympo-
sium dat in het De Weverziekenhuis
in Heerlen werd gehouden. Twee-
honderd huisartsen en specialisten
uit de regio Oostelijke Mijnstreek
waren op dat symposium aanwezig.
In 10 lezingen en 25 workshops ging
het onder andere over tal van medi-
sche zaken. Er werden voorstellen
gedaan om huisartsen te betrekken
bij het ziekenhuiswerkx-Ze zouden
zelfs als stafleden bij de ziekenhuis-
organisatie betrokken moeten wor-
den. Verder zou er een geïntegreerd
systeem voor de opslag en verwer-
king van gegevens opgezet moeten
worden.

Al jarenlang worden er in het De
Weverziekenhuis conferenties ge-
houden voor artsen die in het zie-
kenhuis en de regio werkzaam zijn.
Nu werd het plan opgevat om een
groot symposium te houden waarop
een groot aantal aspecten van het
gezondheidswerk aan de orde zou
kunnen komen.

Informatie
Het symposium werd genoemd
naar dokter K.F. Wenckebach
(1864-1940), die zich precies 100 jaar
geleden in Heerlen vestigde als
huisarts. Een jaar later werd hij ge-
meentearts van Heerlen. Hij had
zijnpraktijk aan de Emmastraat.
Hij werkte er tot 1896. Wenckebach
verwierf wereldfaam door zijn car-
diologisch-specialistischwerk. „Met
de naamgeving Wenckebach Sym-
posium symboliseren we de opzet
ervan, namelijk het doorgeven van
actuele informatie over medische
ontwikkelingen op allerhande vak-
gebieden," aldus dr. P. Koehler, een
van de initiatiefnemers.

Limburg

Honingoogst door derde
droge zomer gehalveerd

Van onze verslaggever

°AEXEM - Volgens Limburgse
"nkers is de honingoogst dit jaar
"teer dan gehalveerd. Belang-
"Jkste oorzaak is de uitzonder-,
"Jk droge zomer: de derde in
successie. „Door een tekort aan
Water wordt het assimilatiepro-ces verstoord", lichtte bijenexe-
pet Jan Hensels uit Roggel za-
terdag tijdens de algemene
Vergadering van de Imkersbondvan de LLTB in Baexem toe.
■■Normaal zijn daarvoor water in~e bodem, koolzuur in de lucht,plicht en bladgroen nodig.Mankeert een bepaald element,

dan kunnen planten weinig of
geen nectar produceren".

Wederom verdwenen dit jaar op
mysterieuze wijze bijenvolken.
Met klem riep de waarnemend
voorzitter van de Werkgroep

Ziektenbestrijding, Jan van Oor-
schot uit Übach over Worms, de
leden op daarvan melding te ma-
ken. „Want er is wel degelijk iets
aan de hand".
Ook in 1991 werd in Zuid-Lim-
burg Amerikaans vuilbroed ge-

constateerd. Het is een bacterie
'die het broed van bijen aantast.
Vanwege de hoge besmettings-
graad werd een vervoersverbod
uitgevaardigd, dat eerst na ver-
nietiging van besmette bijenvol-
ken en -standen werd opgehe-
ven.

De Varroa blijft toeslaan. De
bloedzuigende mijt verzwakt
bijen en larven zodanig dat ze af-
sterven. Zonder chemische mid-
delen is ze nauwelijks nog te
bestrijden.

Volgens de voorzitter van de Im-
kersbond van de LLTB, Jan Ca-
ris uit Grubbenvorst, zijn deze
ziekten van invloed op het da-
lend ledental. De imkersbond
van de LLTB telt nog 671 leden.
Hoeveel volken zij hebben, is on-
bekend. De vraag daarbij is gro-
ter dan het aanbod. Toch gaan
nog altijd imkers onder de richt-
prijzen van de bond door.

Bromfietsers zwaar gewond
LIMMEL - Een man en een vrouw zijn gistermiddag om drie uur zwaar
gewond geraakt bij een aanrijding tussen een auto en een bromfiets in
het Maastrichtse Limmel.
De autobestuurder verleende op een kruising geen voorrang aan de
bromfietser en zijn duo-passagier. Zij kwamen ernstig ten val en moesten
zwaar gewond naar het ziekenhuis in Maastricht worden overgebracht.

" Beeld van de ravage na het ongeluk.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Afname aanmeldingen voorlichtingsdagen

RL ligt minder
goed in de markt

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Als het aantal aan-
meldingen voor de voorlichtingsda-
gen van de Rijksuniversiteit Lim-
burg voorspellende waarde heeft
voor de omvang van de nieuwe stu-
dentenpopulatie, zal Maastricht vol-
gend studiejaar minder eerstejaars
trekken dan in voorgaande jaren.

Het aantal aanmeldingen voor de
voorlichtingsdagen die deze maand
worden gehouden, is namelijk sterk
teruggelopen, zo schrijft het univer-
siteitsblad Observant.

Bij de economische faculteit schre-
ven zich vorig jaarnog 827 potentië-
le studenten in. Dit jaar waren dat
er slechts 535. Bij rechten nam de
interesse van eindexamenkandida-
ten af met 22 procent, bij de nog
prille cultuur- en wetenschapsstu-
dies met 23 procent (132 aanmeldin-
gen). Gezondheidswetenschappen
bleef met 700 aanmeldingen vrij sta-
biel. Vorig jaar waren dat er 745,
meldt Obesrevant.

Oorzaken
ln het universiteitsblad wordt drif-
tig gespeculeerd over de oorzaken
van de afgenomen belangstelling
voor de voorlichtingsdagen. Theo
Bovens, hoofd afdeling onderzoek
van de economische faculteit, wijst
erop dat tegenwoordig ook andere
universiteiten grote landelijke ad-
vertentiecampagnes voeren.

Adjunct-secretaris Kallenbach var
de rechtenfaculteit -wijst daarnaas

op het dalende kinderaantal en het "toenemend aantal studierichtingen.
Daarnaast zou de toekomstige eer-
stejaars student meer geïnteres-
seerd zijn in 'op maat gesneden
voorlichting dan in dagen die mas- I
saai bezocht worden'.

Arm justitie
is erg lang

VENLO - Dat de arm van de jus-
titie lang is en ver reikt, merkte
afgelopen zaterdag een 42-jarige
Duitser uit Keulen toen hij in
Venlo bij het grenswisselkantoor
aan het station een gestolen tra-
veler cheque wilde verzilveren.
Hij had voor ruim 6.000 gulden
aan cheques bij zich, maar bij
onderzoek bleek dat deze che-
ques in 1976 waren ontvreemd
bij een bankoverval in Amerika.

De Duitser beweerde dat de che-
ques afkomstig waren van zijn
overleden broer, die ze als beleg-
ging had aangeschaft. De che-
ques zijn door de politie in Venlo
inbeslaggenomen en tegen de
Duitser is proces-verbaal opge-
maakt. Hij is als ongewenst
vreemdeling over de grens gezet
en overgegeven aan de Duitse
politie.

Koe zorgt
voor ravage

EIJSDEN - Een loslopende koe op
de autosnelweg A2in Eijsden heeft
in de nacht van zaterdag op zondag
voor een grote ravage gezorgd. Drie
auto's schepten het dier. De koe
overleefde het ongeval niet. Een
van de autobestuurders raakte licht
gewond en moest naar het zieken-
huis in Maastricht worden overge-
bracht. De drie voertuigen werden
geheel vernield. De brandweer van
Eijsden moest eraan te pas komen
om de rijbaan vrij te krijgen.

WMC-jubileumdag werd
demonstratie tegen WVC

Sprekers laken financieel beleid van minister

(ADVERTENTIE)
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Hill schakelt
vrouwelijke
politici in

CORONADO - Professor Anita
Hill, door wiens getuigenissen
vorige maand de benoemingvan
rechter Clarence Thomas tot lid
van het Amerikaanse Hoogge-
rechtshof in gevaar kwam, heeft
de hulp ingeroepen van vrouwe-
lijke politici om 'het monster van
de seksuele intimidatie' te ver-
slaan.

Hill deed dat in een toespraak
voor ongeveer 1.000 vrouwelijke
politici tijdens een door het Cen-
trum voor de Amerikaanse
Vrouw en Politiek van de Rut-
gers Universiteit georganiseerde
bijeenkomst.

„We zijn kwaad omdat we verra-
den zijn", zei Hill, wier woorden
geregeld door luid applaus wer-
den onderbroken. Hill getuigde
vorige maand voor een Senaats-
commissie dat rechter Thomas
haar toen ze voor hem werkte re-
gelmatig op opdringerige wijze
toenaderde, hoewel ze duidelijk
liet merken daar geen prijs op te
stellen.

De hoorzittingen van de com-
missie werden integraal door de
televisie uitgezonden en hielden
de Amerikanen volledig in hun
ban.

Thomas, die de beschuldigingen
van de hand wees, werd wel be-
noemd tot lid van het hof.

Bijeenkomst oppositie uit elkaar geslagen

Onrust in Kenia
Van onze correspondent

NAIROBI - Keniaanse veiligheids-
troepen hebben zaterdag een
bijeenkomst van de oppositie uit el-
kaar geslagen. Daarbij zijn enkele
doden gevallen. Vrijdag werden alle
prominente oppositieleden gearres-
teerd. De bijeenkomst van zaterdag
werd verboden. Toen desondanks
tienduizenden mensen zich zater-
dag naar de ontmoetingsplaats be-
gaven, werden zij met knuppels en
traangas uiteen gedreven.

De door Ford, het forum voor het
herstel van de democratie in Kenia
georganiseerde en door de overheid
illegaal verklaarde bijeenkomst,
trok zaterdag niet alleen duizenden
Kenianen maar ook tientallen Ame-
rikaanse en Scandinavische diplo-
maten. Samen met een aantal oppo-
sitieleiders, zoals voormalig parle-
mentslid Martin Shikuku en
advocaat Paul Muite, begaven zrj
zich 's morgens in konvooi naar de
ontmoetingsplaats. Maar ver kwa-
men ze niet. De leden van de oppo-
sitie werden door gewapende poli-
tieagenten uit hun auto's gesleurd
en gearresteerd en de diplomaten
werd gesommeerd terug te gaan.

De Amerikaanse ambassadeur in
Kenia, Smith Hempstone, verklaar-
de gisteren dat de arrestaties onge-
twijfeld gevolgen zullen hebben
voor de financiële hulpprogram-
ma's voor Kenia die deze week ter
sprake komen op een vergadering
van internationale hulpverleners.

De ambassadeur ontkende ten stel-
ligste dat zijn diplomaten betrok-
ken zijn geweest bij de organisatie
van de oppositiebijeenkomst, zoals
de Keniaanse regering zaterdag
heeft beweerd. Zowel president Da-
nielArap Moi als een aantal van zijn
ministers beschuldigde de westerse
regeringen ervan zich te bemoeien
met Kenia's interne aangelegenhe-
den en 's lands politieke lot te wil-
len bepalen.

Onderweg naar de ontmoetings-
plaats riepen de duizenden demon-
stranten om invoering van een
meer-partijenstelsel. Ze deden ook
een beroep op president Moi zijn re-
gering te zuiveren van corrupte ele-
menten, zoals de minister van Indu-
strie Biwott. Hij is de afgelopen
weken vrijwel dagelijks genoemd in,
verband met corrupte praktijken en
de dood van Kenia's voormalige mi-
nister van Buitenlandse Zaken Ro-
bert Ouko.

Van onze correspondent Kustvaarder
zinkt na

aanvaring

TERNEUZEN - De Groningse
kustvaarder Susanne is gister-
ochtend na een aanvaring op de
Westerschelde, pal voor de ha-
ven van Terneuzen, gezonken.
De kustvaarder werd geramd
door een vrachtschip dat op weg
was naar Antwerpen. De Susan-
ne, geladen met gerst, maakte
direct zware slagzij en zonk niet
lang daarna.

De vijf bemanningleden en de
Nederlandse loods konden zich
op het nippertje in veiligheid
stellen. Ze sprongen in een ding-

hy (een opblaasbare redding-
boot) en werden al snel opgepikt
door de bemanning van de toe-
gesnelde sleepboot.
Kapitein J. Kuiper en zn vier
bemanningsleden - in geleende
kleding - weigerden gisteren te
praten over hun ervaringen.
Aanvankelijk werd ook de rijks-
politie te water afgewimpeld;
omdat het om een 'miljoenen-
zaak' ging, wilde de rederij eerst
overleg met een advocaat.

Happart
wil eigen

stemlokaal

VOEREN - De Waal-
se politicus José
Happart wil dat de
inwoners van Voe-
ren bij de verkiezin-
gen op 24 november
hun stem kunnen
uitbrengen in de
franstalige Waalse
basisschool. De Bel-
gische minister van
Binnenlandse Zaken
had beslist dat voor
de verkiezing van de

provinciale manda-
tarissen alle Voere-
naars hun stem
moeten uitbrengen
in de Vlaamse pro-
vinciale school in 's
Graven-Voeren.

De gemeenteraad
van Voeren en de
franstalige meerder-
heid zeggen nu zich
niets aan te trekken
van deze beslissing
en sternhokjes te in-
stalleren in de fran-
stalige lagere school.

Tobback dreigt in
dat geval met een
proces.

Ira-leden
blazen

zichzelf op
Van onze correspondent

LONDEN - De man en de vrouw
dievrijdagnacht omkwamen bij een
bomaanslag in het Engelse St.
.Albans, waren vermoedelijk leden
van de Ira. Dit heeft Scotland Yard
gisteren verklaard. Nog niemand
heeft zich verantwoordelijk gesteld
voor de aanslag.

De bom ging vrijdagavond kort
voor elf uur Nederlandse tijd af bij
een gebouw waar een legerband op-
trad. Als de explosie enkele minu-
ten later geweest zou zijn, was de
ellende niet te overzien geweest.

Om elf uur eindigde het concert en
stroomden de 350 bezoekers het ge-
bouw uit.

De stoffelijke resten moesten uit de
kruinen van bomen en van de da-
ken van huizen worden gevist. „We
zoeken naar vingers en tanden", zei
een politie-woordvoerder. „Het gaat
meer om overblijfselen dan om do-
de lichamen."

Rode Khmer keel
terug in Cambodjs

PHNOM PENH - De verafschuwde
en gevreesde Rode Khmer, die van
1975 tot 1979 in Cambodja een
schrikbewind uitoefende om ver-
volgens een guerrilla te voeren te-
gen de door Vietnam in het zadel
geholpenregering, is gisterenterug-
gekeerd in de hoofdstad Phnom
Penh.

De delegatie van negen man werd
aangevoerd door de militaire bevel-
hebber van de Rode Khmer, Son
Sen. Als hoofd van de geheime poli-
tie was hij toen de Rode Khmer aan
de macht was verantwoordelijk
voor grootscheepse zuiveringen en
executies.

Vorige maand werd in Parijs een
vredesakkoord ondertekend, waar-
mee officieel een streep werd gezet
onder de burgeroorlog die uitbrak
nadat Vietnam eind 1978 Cambodja
binnenviel en de Rode Khmer ver-
dreef.

Son Sen zal samen metKhieu Sam-
phan, het staatshoofd tijdens het
bewind van deRode Khmer, zitting
hebben in de Opperste Nationale
Raad.

Deze raad, die tot taak heeft te zor-
gen voor verzoening in het land, is
met tussenkomst van de Verenigde
Naties samengesteld uit vertegen-
woordigers van de regering en de
drie Cambodjaanse guerrillagroe-
pen.

Son Sen zei 'zich geen enkele z
te maken over zijn veiligheid,i
zijn thuis en ieder van ons v
zich thuis op zijn gemak, iedei
wil verzoening," zei hij. „We mol
voor de wederopbouw van ons 1
vooruitkijken naar de toekomst
Buiten het gebouw waar de del
tic werd ondergebracht, had
een groep woedende buuurtbi
ners verzameld. Slechts weinil
woners wisten van de aankomst
de Rode Khmer.

„Als de regering hen in de stad'
rondlopen, zal het volk dat verf
deren. We zullen ze vermoorde
zei de 26-jarige Sophan Nary, die
dens het schrikbewind beide'ders verloor.

Premier Hun Sen verklaarde én
ren alleen tijdens de zittingen 1
Opperste Nationale Raad met]
Rode Khmer te zullen spreken, (1
dat het volk hem anders well'"
zou 'stenigen.

de
ve

Hooggeplaatste buitenlandse hA
verleners zeiden zaterdag dat
RodeKhmer ondanks het vredes*
koord bezig is dorpen te verover*]

Ze zeiden dat het erop lijkt cfètj
guerrillaorganisatie het door lq
beheerste gebied probeert uit
breiden voor VN-vredestroepenJ
het platteland arriveren om de sf
dende partijen te demobiliseren-

Limburgs Dagblad

officiële mededelingen
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTE BEEK VAN VAALS
OPENBARE BEKENDMAKING BEKENDMAKING

o „ . au a „ De burgemeester van Vaals maaktBurgemeester en wethouders van . ,?" „ „ u * k„„ t,jj„ ;„Beeg (L.) brengen ter openbare ken- Sk^v^^^SSl^
mLdndeVnanopf dfte^tt-rTd^Z lijke °rdening **«"i. ** de raadmaanden op ac seKretarie aer ge di gemeente in zi jn vergade-meente (afdekng Grondgebiedza- rf % fl9l heeft

Jbeslot|n te
kame/19 voofeeniederteSi verklaren dat WOrdt v°°rbereid de
is het besluit van d! wijziging van het bestemmingsplan
is neergelegd het besluit van de Buitengebieden, voor het perceelraad van 6 mei 1991 tot vaststelling Holset, kadastraal bekend sectie A,van de Monumentenverordening Qoqo
gemeente Beek 1991". no-a,iau-

Beek (L.), 18 november 1991. %£Burgemeester en wethouders vanaf
J
l9 n 1991 ter gemeentesicre-van aeeK k1..), tari6) afdeling Grondgebiedzaken,

uTSe*T"e ' van Clermontplein 15 te Vaals, voor«J- Meijers, een ieder ter inzage.de burgemeester,
A.G.J. van Goethem. Vaals> 18 november 1991.

De burgemeester voornoemd, l.b.
_____^__^______ —__^^^ w.g. M.H. Jussen.
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Enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonlijke leningen en doorlopende
kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 maanden) zijn ook mogelijk.

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

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

~~
DOORLOPENDE KREDIETEN

KREDIET | U BETAALT I RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. I RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR.
UMIET PER MAAND per moand eff. jaarrenle LOOPTIJD per moond eff. jaarrenle 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,- 11002,- [1.100% 14.0% \7Z mnd 11.283% 16.5% |81 mnd 1

Leningen vanaf ’. 1000,-- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER
onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding.
WIJ REGELEN ALLES 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.
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Schuifdeurkasten
geschikt voor lateraalhangmappenopberging
afmeting aantal
h x b x d legborden bestelnr.
100x120x45 cm 1 14120 MT 580>"
100x150x45cm I+l 14150 MT 695,-
-200x120x45 cm 4 14212 ZT 795,-
-200x150x45 cm 4+4 14215 ZT 995,-
-200x180x45 cm 4+4 14280 ZT 1.095,-

-excl. B.T.W.
Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, kasten, enz.

Kantoormeubelen 2.000 m*- showroom

IVO Van Dooren bv g

I Koop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!
Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard

Tel. 046-514867, fax 046-523600
's Zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur

Donderdag koopavond tot 20.00 uur

b

r^ wo,.L/In S
Antiekzilver

Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht Tel. 043-256282
Geopendmaandag vanaf 13.00uur, dinsdagtlm zaterdag vanaf 10.00uur

Donderdag koopavond

Voor INKOOP en VERKOOPbij

Wie anders!

| GROTE SPOEDVERKOOP 1
dinsdag 19 november van 11.00 tot 18.00 uur

in Motel Stem (v.d. Valk) te Urmond I
Wegens annulering exportorder USA. 600 stuks 1e keus

handgeknoopte Perzische, Oosterse en moderne tapijten (Nepal. Tibet)

I MET KORTINGEN TOT 70% I
Schrifteijke garantie en ruilrecht door Boutique de Teheran

(Weert, Roermond. Maastricht)

I LET OP: DEZE AANBIEDING IS SLECHTS 1 DAG . I
Wij accepteren ook American Express, Diners Club en Visa

' Nr Kvk 14690
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HET LIMBURGS
C> JEUGDTONEEL

Familievoorstelling met bezoek n
van SINT NICOLAAS J

STADSSCHOUWBURG HEERLEN i ' fi

HOCUS j^\ "
DE TOVENJULR \&jÈ
WOENSDAG 27 NOVEMBER 1991 aÜ^WJ|II
Aanvang 14.30 uur Zx'-^vltfMlJffkW TV^h^Vl fff
Fanto, de leerling van Hocus de Tovenaar, kan f 11 VCVS "\_JM
geentoverspreuken onthouden en krijgt daarom l-s^^ i" w-
keer op keer straf. Op een dagtovert Hocus Jvoor straf zelfs dezomer weg.Dankzij een n /liiii'l>*fnllW 3fc^goede fee énFanto komt het allemaalweer |
goed. Maar voor het zover is,kunnen jullieeen hele middag
genietenvan de grappigeen spannende avonturen van Fanto
en Hocus de Tovenaar.

VRIENDENPRIJS ’ 4,50 p.p.
Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van
onderstaande, ingevulde bonkunt u aan de kassa van de
Stadsschouwburg kaarten kopen.
Openingstijden kassa: ma. t/m vrij. 10.00-15.00 uur, za. 10.00-12.00
uur. Tel. 045-716607.

r~B I
HOCUS DE TOVENAAR 1

-*V Naam j|
Pasnummer j
Aantal pers

illSii! IlllIllllIIIlIIIIIllylllli:: lil r^iliilllllllil
* Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig.

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

Maandag 18 november 1991 "6



Aangifte van
mishandeling

bj; *jRLEN - Zes personen hebben
ged Politie van Heerlen aangifte
S 0 aan van een mishandeling. Deze
the v^terdagavond in een disco-
hehK dancing aan de Heerlerbaan
stelt plaats gehad. De politie
der een onderzoek in naar de da-

Eigenaar trof voorziening ponder vergunning

Illegaal parkeerterrein
Versmarkt moet nu weg

Tt *-^KRADE - Een zonder vergunning aangelegd parkeerter-
j..Jhachter de Versmarkt in Haanrade moet in de oorspronke-
Jlce staat worden teruggebracht.

w aanhoudende klachten van om-

Ig.
benden en na eerdere vermanin-

WtkVan e gemeente verklaardejtr*ouder Coumans gisteren dat
j^ van de winkel onlangs
Om aanschrijving' heeft
bJ^angen. De gemeente verzoekt
ödk daarin de parkeeractiviteiten

i p«et betreffende terrein te staken.

om zijn supermarkt te mogen uit-
breiden. De gemeente Kerkrade
heeft geen problemen met een ver-
groting van de winkel, maar de pro-
vincie weigert een verklaring van
geen bezwaar af te geven.
Of de uitbreidingvan de winkel, die
voor 95 procent door Duitsers
wordt bezocht, door mag gaan, is
deze dagen onderwerp van een kort
geding bij de Raad van State. Voor-
uitlopend op de uitspraak heeft de
eigenaar het nieuwe winkelgedeelte
echterreeds voltooid en in gebruik.

>vJf^aar Rieteco heeft in februari
2o*Vuit jaarbij de gemeente hetver-

* ingediend zijn parkeerterrein
4J^o.Sen uitbreiden. Het gedeelte

'best op het oog nac^ *s v°igens het
o„f ernmingsplan echter agrarisch
'lje led. Een vergunning om par-
jj erv°orzieningen te treffen en omkr terrein als parkeerplaats te ge-

uiken heeft Rieteco daarom nooit[.jjtvangen.
h']u eigenaar van de winkel aan de
C^Userstraat is daarop toch voor-
;kv-lngen Saan treffen om auto's
rte/^ *e kunnen op het 'agrarische'
i,ler|rein- Bewoners van de straat voe-
tje ZlC'l *n vn Privacy aangetast,
"üia *=emeente Kerkrade is al vanaf
"ba i1Jaar °P de hoogte van de

Het college
■„^eljt eigenaar Rieteco van de Vers-
»(j r*^t dan ook reeds tweemaal eer-
de Per '->riefverzocht het terrein in

"i oorspronkelijke staat terug te
Tot op heden heeft Riete-aan de verzoeken geen gehoorsegeven.

Rieteco voert ter verdediging van
het parkeerterrein aan dat bij uit-
breiding van de winkel het huidige
aantal parkeerplaatsen te klein is.
De gemeente Kerkrade heeft een
besluit over de vergroting van de
parkeerruimte in eerste instantie af
laten hangenvan het al ofniet door-
gaan van de uitbreidingvan de win-
kel. Om niet op een uitspraak van
de Raad van State te hoeven wach-
ten, heeft Kerkrade in de zomer
onderzocht of een uitbreiding van
het parkeerterrein wel noodzakelijk
is.

pi.
6v*=enaar Rieteco heeft vorig jaar

ei*eens toestemming gevraagd

Ambtenaren van de gemeente heb-
ben uitgerekend dat de Versmarkt
nu reeds over voldoendeparkeerge-
legenheid beschikt, zelfs als de ge-
plande - en reeds gebouwde -winkeluitbreiding het groene licht
krijgt.
Omwonenden hebben zich in maart
van dit jaar reeds uitgesproken te-
gen het Kerkraadse college. Ook
met de provincie hebben de bewo-
ners van de Meuserstraat contact
gezocht. Ze snappen niet waarom
Rieteco zijn winkel kan uitbreiden
zonder vergunning en waarom hij
zolang door kan gaan met de illega-
le parkeeractiviteiten.
Wethouder Coumans: „Ik kan me
goed voorstellen dat de mensen het
niet begrijpen. Maar de gemeente
kan niet met een bulldozer meteen
alles weghalen. De situatie is heel
vervelend voor de buurt. Maar we
zullen het oplossen."

oostelijke mijnstreek

Huurders vinden dat gemeente Heerlen afspraken schendt

'Missionair Centrum
niet serieus genomen'

HEERLEN - De gebruikers van
het Missionair Centrum aan deGasthuisstraat voelen zich niet
serieus genomen door de ge-
beente Heerlen.

vet Missionair Centrum zou
Roeten wijken voor nieuwbouwdoor Bouwfonds Woningbouw.
Eind vorig jaar waren er ge-
sprekken tussen de gemeente ende huurders over een mogelijke
Verhuizing uit het voormaligeöoostergebouw aan de Gast-
huisstraat naar elders. Maar de
huurders drongen erop aan om
* bestuderen of zij in het huidi-
Se gebouwkonden blijven.

~e gemeente schoof dit verzoek
d°or naar het Bouwfonds. Dit
verleende architect Coenen dit
voorjaar de opdracht te bekijken
°f het Missionair Centrum inge-

past zou kunnen worden in het
centrumplan. Het plan dat op 5
november op tafel kwam, bood
geen plaats aan handhaving van
de huurders.

De huurders van het Centrum

zeggen in een brief aan het Heer-
lens college en de gemeenteraad:

„Of de gemeente heeft een ver-
keerde opdracht aan Coenenver-
strekt óf de opdracht is verkeerd
uitgevoerd."

De gemeente zou in de tussen-
tijd naar de mogelijkheden kij-
ken voor een alternatieve vesti-
ging in de Luciushof. „De finan-
ciële doorrekening van het
alternatief Luciushof is nog
steeds niet gereed en de moge-
lijkheidvan behoud van het hui-

dige pand is blijkbaar niet on-
derzocht."
„De handelwijze van de gemeen-
te doet afbreuk aan ons vertrou-
wen in eventueel komend over-
leg", laten de huurders weten in
de brief. „We vragen herstel van
goed overleg en dringen erop
aan dat de motievan de gemeen-
teraad van 20-2-1990 (die eist dat
de huurders een goed alternatief
wordt aangeboden - red.) na
ruim anderhalfjaar naar behoren
wordt uitgevoerd."

Volgens de huurders bevat het
plan dat Bouwfonds op 5 novem-
ber presenteerde 'grievende en
discriminerende' opvattingen
over het centrum en de gebrui-
kers. Ze zouden volgens Bouw-
fonds niet passen binnen de
luxueuze bouwplannen van het
Bouwfonds.

Ondanks Golfoorlog nieuwe 'heerser

Maurice I prins
van Nieuwenhagen
NIEUWENHAGEN - Maurice Hey-
nen is zaterdagavond in De Brand-
poort in Nieuwenhagen uitgeroe-
pen tot prins Maurice 'I van De
Sjweëgelsöppers. Daarmee is Hey-
nen de eerste nieuwe prins in het
nog jonge carnavalsseizoen.

In het voorbije carnavalsjaar wer-
den veel activiteiten in verband met
de operatie Desert Storm afgelast.

Vele prinsen mogen daarom een
jaartje langer het bewind voeren

over hun sjpassgemeenschap. De
oude prins van De Swjeëgelsöppers
heeft het bij een ambtstermijn van
één jaarmoeten laten.

Frans I, nu weer Frans Hessels,
daarover: „Ondanks alle toestanden
van het afgelopen jaar heb ik een
uitstekende tijd gehad. Bij ons is
ook alles gewoon doorgegaan. Be-
halve de optocht. Er is mij zelfs
gevraagd of ik aan wilde blijven."

Dat wilde Frans I dus niet meer.
„Mijn voorganger had ook geen op-
tocht meegemaakt. Die was toen
afgelast door het noodweer. Vorig
jaar wisten we het ruim vantevoren
dat de optocht niet door zou gaan",
aldus de oude prins.

" 'Alaaf moet
Maurice I
geroepen hebben
toen hij
tot nieuwe prins
gekozen werd.

Foto: FRANS RADE

Uitgeverij PAN viert eerste lustrum

Magere opkomst bij
'Dag van het Boek'

HEERLEN - Tilburg heeft zijn
jaarlijkse 'Nacht van het Boek',
Heerlen vierde zaterdag de eer-
ste 'Dag van het Boek. De dag
werd gehouden ter gelegenheid
van het eerste lustrum van de
Heerlense uitgeverij-in-de-marge
PAN.
„Zeven procent van de Neder-
landse bevolking neemt regel-
matig een boek ter hand. Daar-
mee heeft ons land relatief de
kleinste populatie boekenlief-
hebbers van Europa."
Burgemeester Piet van Zeil las
deze alarmerende uitkomsten
van een grootschalige enquête
onder Europeanen voor bij de
opening van De Dag van het
Boek. De magere opkomst in de
Heerlense bibliotheek duidt erop
dat de resultaten niet ver bezij-
den de waarheid liggen.

Dick Gebuys is de initiator van
de kleinschalige uitgeverij PAN.
De van oorsprong Rotterdam-
mer verdient zijn boterham met
het doceren van Nederlands aan
het Sintermeerten College in
Heerlen. Hij geeft toe dat zijn uit-
geversaspiraties het meest weg
hebben van een 'idiote hobby.
„Eigenlijk kun je beter gaan
hardlopen, dat kost je alleen 250
gulden aan schoenen per jaar.
Hier ben ik meer geld aankwijt",
aldus Gebuys.
PAN richt zich in hoofdzaak op
Vlaamse en Nederlandse
schrijverstalenten die bij grote
uitgeverijen moeilijk een voet
tussen de deur kunnen krijgen.
Doch gevestigde schrijvers ko-

men, zij het sporadisch, ook voor
op de publicatielijst van PAN.
Werk van Louis Paul Boon, Dick
Zoeteman en een monografie
over Multatuli behoren eveneens
tot de PAN-boekjes, die het niet
moeten hebben van hun uiter-
lijk.

PAN's uitgaven zijn sober vorm-
gegeven. De getypete eenkleuri-
ge drukwerkjeszullen misschien
niet elk oog strelen. Maar in een
boekenwereld die in toenemen-
de mate afhankelijk is van glan-
zende covers, een 'zoveelste'-
drukvermelding op de kaft en
vooral aandacht van deheer Van
Dis, vallen Gebuys' boekwerkjes
zeker op.

Van Zeil benadrukte hoe belang-
rijk het is om te lezen: „Boeken
hebben een vormend aspect. Ze
verhogen de taal- en schrijfvaar-
digheid en het respect voor de
omgeving. En door veel te lezen
leer je makkelijker vreemde ta-
len. En in dezeregio zijn vreem-
de talen in de toekomst van
groot belang."

De docent, tevens touwtrekker
van de literaire ontbijten in de
Oostelijke Mijnstreek, had een
aardig programma samengesteld
voor wat in feite zijn eigen lu-
strum was

Uitgeverij PAN rust op vier po-
ten: Heerlen, Rotterdam, Hasselt
en Gent. De Maasstad was in de
Heerlense bibliotheek sterk ver-
tegenwoordigd. De Kralingse
dichter Joop van de Bos ('Een

platlander ben ik') is momenteel
topscorer bij PAN met een opla-
ge van 300 van zijn bundel 'Rot-
terdamBijvoorbeeld. In Heerlen
las de oud-bokser uit eigen werk
voor, waarbij zijn slechte articu-
latie opviel. Een meer dan plicht-
matige reactie van het publiek
bleef uit.

Van de Bos' stadsgenoot Niels
Hansson lukte het wel de oren

van de Heerlenaars te lijmen.
Met zijn ritmisch soepel lopende
verzen kwam de 'cynicus diekan
rijmen' enkele malen trefzeker
over.

Het meest chaotische en daarom
aardigste deel van de Dag was de
forumdiscussie die Gebuys zelf
leidde. De studente Nederlands
en ex-leerling van Gebuys Fran-
cine Simons werd geflankeerd

door Peter Winkels van de Om-
roep Limburg, schrijver Kees
Simhoffer en politicus Piet de
Visser.

Wat de nog prille partijloze De
Visser in het forum te zoeken
had, was niet duidelijk. Evident
was wel dat het zonder de oud-
PvdA'er heel wat saaier zou zijn
geweest. „Op mijn vijftiende
kreeg ik tb. Ik heb eenjaar moe-
ten kuren en heb toen de hele
Multatuli en ook nog Dickens
gelezen. Dat heeft een heel be-
langrijk stempel op me gedrukt.
Eigenlijk zou iedere vijftienjari-
ge tb moeten krijgen. Of een jaar
gevangenis", aldus de boomlan-
gepoliticus.

En op de vraag wat een boek
voor jebetekent, antwoordde De
Visser treffend: „Een boek ver-
rijkt je meer dan een derde auto
of tweede huis." Kees Simhoffer
leverde kritiek op het huidige li-
teratuuronderwijs. 'Spastische
vogels' noemde hij de huidige
docenten. De zelfgenoegzame
Simhoffer wekte trouwens de in-
druk deze typering te gebruiken
tot meerdere glorie van zijn ei-
gen persoon.

Studente Simons was van me-
ning dat het onderwijs niet de
hoogstandjes in de literatuur,
maar het plezier van het lezen
van een boek moet overbrengen
op de leerlingen.

Gebuys besloot de Dag door de
Limburgse schrijver Ton van
Reen aan de tand te voelen, het-
geen de auteur veel te makkelijk
wist te omzeilen. „Leerlingen le-
zen mijn werk graag, omdat ze
het van begin tot eind uit kun-
nen lezen", aldus de zichzelf
goed verkopende Van Reen.

PAN begeeft zich, zoals gezegd,
in de marge van de uitgeverswe-
reld. Met de resultaten van bo-
vengenoemde enquête onder de
arm en de vele lege stoelen in de
Heerlense 'bieb' is er nog werk te
verrichten.

benti banach

# De Kralingse
dichter
Joop van de Bos
leest voor
uit eigen werk.

Foto: FRANS RADE

Raadscommissie wil nu snel knoop doorhakken

Heerlen worstelt
met cultuurnota

Van onze verslaggever
HEERLEN - In één bijeenkomst
moet een eind komen aan de al drie
jaar durende impasse rond de Heer-
lense Cultuurnota.

De raadscommissie Cultuur,Onder-
wijs, Recreatie en Sport wil tijdens

een speciale zitting een realistische
toekomstvisie over het cultuurbe-
leid opstellen. Uitgangspunt is dat
gezien de slechte financiële situatie
van Heerlen keuzes moeten worden
gemaakt.
Dit raamwerk moet door ambtena-
ren uitgewerkt worden in concrete
projecten voor de diverse deelge-
bieden.Een eerste concept van de
Cultuuernota uit 1988 werd in 1989
door eenraadsmeerderheid verwor-
pen.
Er kwam een werkgroep van raads-
leden die de uitgangspunten van de
nota moest bijstellen. Daar gingen
dan weer ambtenaren mee aan de
slag. Deze week presenteerden deze
de nieuwe versie van deCultuurno-
ta.

Maar tijdens de commissievergade-
ring bleek het resultaat niet in goe-
de aarde te vallen. De raadsleden
die deel uit maakten van de werk-
groep vonden dat hun aanbevelin-
gen onvoldoende overgenomen
waren.Meer in het algemeen werd
geoordeeld dat de nota te weinig
keuzes maakt. „Leuk en aardig alle-
maal, maar we moeten wel realis-
tisch blijven," zei Thijs Wijnen van
Groepering Heerlen-Noord.
Op voorstel van PvdA'er Karel
Scholtissen werd afgesproken om
begin volgend jaar in een aparte
vergadering spijkers met koppen te
snellen. Het CDA, dat aanvankelijk
een nieuwe politieke werkgroep
wilde starten, ging daarmee ak-
koord.

Subsidie voor
renovatie kerk

in Bocholtz
BOCHOLTZ - Het college van de
gemeente Simpelveld wil een be-
drag van bijna 165.000 gulden be-
schikbaar stellen voor de renovatie
van de H. Jacobus de Meerdere-
kerk in Bocholtz. Het college heeft
de gemeenteraad, die donderdag 28
november vergadert, gevraagd het
voorstel goed te keuren.

De kerk verkeert in slechte staat.
Op korte termijn is renovatie nood-
zakelijk. De totale kosten van het
opknappen bedragen 1,5 miljoen en
daarvan is door de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg ruim een mil-
joen als subsidiabel vastgesteld.

Van dat miljoen neemt de Gemeen-
te Simpelveld 15 procent voor haar
rekening en dat komt neer op bijna
165.000 gulden. Het bisdom Roer-
mond heeft zich al bereid verklaard
200.000 gulden te willen geven.

Aanvragen die werden ingediend
bij het rijk voor een subsidie in het
kader van eenregeling voor kerkge-
bouwen werden niet gehonoreerd.
Ook komt de restauratie niet in aan-
merking voor een bijdrage in het
kader van de zogenoemdeKanjerre-
geling van de provincie. Dat is een
speciale regeling voor grote monu-
mentale projecten.

Drie personen
met wapen
ingerekend

HEERLEN - De politie van Heer-
len heeft in het weekeinde driemaal
een persoon aangehouden die in het
bezit was van een vuurwapen.

Omstreeks half elf zaterdagavond
werd op de Willemstraat een Heer-
lenaar aangehouden die in het bezit
was van een spuitbus met gas.

Ongeveer een uur later werd een in-
woner van Keulen ingerekend die
een geladen gas-alarmpistool bij
zich had. De man werd aangehou-
den op de St.Fransiscusweg.

Weer een half uur later, het was in-
middels zondag, werd een Rotter-
dammer aangehouden op de Zes-
wegenlaan. Bij controle bleek deze
een negen millimeter pistool inclu-
sief een houder met zes scherpe
patronen op zak te hebben.

Bezwaren tegen
verpleeghuis
niet gegrond

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De commissie be-
zwaarschriften van de Landgraafse
gemeenteraad heeft de bezwaren
van de Stichting tot behoud van het
Eikenbos tegen het voorbereidings-
besluit voor de bouw van een ver-
pleeghuis afgewezen.

Deraadscommissie stelt dat bezwa-
ren tegen het besluit alleen gegrond
zouden zijn wanneer het verpleeg-
huis niet past in degewenste plano-
logische ontwikkelingen. „Voorals-
nog zijn er geen aanwijzingen dat
een dergelijk geval zich hier voor-
doet", aldus een voorstel aan de
raad. Die moet daarover donderdag
een besluit nemen.
De Stichting tot behoud van het Ei-
kenbos - opgericht om te voorko-
men dat de omstreden Dormans-
bergweg wordt aangelegd - ziet in
de afwijzing van het bezwaar een
tactische manoeuvre van de ge-
meente.
„We hebben absoluut niets tegen de
komst van het verpleeghuis, noch
tegen de lokatie", zegt secretaris B.
Alkema. „Maar de gemeente kop-

pelt het verpleeghuis zelf met de
aanleg van de weg, ook al ontkent
ze dat steeds. Op de tekeningen
stond precies aangegeven waar de
weg moet komen."
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<gpiccolo's. In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935- Fax:o4s-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met eén woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 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 eén woord in grotere letter (14-punts).
Minimumnoogte: 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 vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig ot onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bfon Cebuco Summo Scanner) .'iai.'

— ' — ■

Personeel gevraagd
Rest. "In de Gekroonde Haan" Hrl. vr. 'n jonge energieke

1.1.-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.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
aigen werken in Duitsland,
aetontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
oon, wekelijkse betaling,
3uits verzek. Soll. na telef.
3fspraak 045-232100.

13ARMEISJES gevraagd.
3lub Elite in Kerkrade,
■jarantieloon en vervoer gra-
fe. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.
i/VONINGINRICHTER gevr.
net rijbewijs, goed loon,
/oor 40 uren. 04459-1955.
STUCADOORS gevr. Stru-
■"adoorsbedrijf Mullenders.
fel. 04406-42068.
*PK-KEURMEESTER of
aankomend APK-keur-
■neester. Auto Kleijnen,
-ocht 193, Kerkrade. Tel.
J45-425555 vragen naar
jhr. Theo Kicken.
Schoonheidss. in K'rade zkt.
log een(part-time)MEDE-
A/ERKSTER. 045-352044.
3ARDAMES gevr. garantie
oon mog., vervoer gratis.
Telef. aanm. v.a. 14.00 uur
M5-750924.
Charmante DAMES gevr.,
:eer goed loon. Tel. 043-
-312717, van 18.00-22.00 u.
3orky's Pretpark zoekt leuke
MEISJES, leuke sfeer, hoge
/erdiensten, intern mogelijk.
Vervoer aanw. 045-228481.

Reklame BEZORGERS ge-
vraagd, min. lft. 15 jr., Heer-
lerheide-centrum, Renne-
mig, Vrieheide, Heerlerbaan
Bekkerveld, Meezenbroek,
Schaesbergerveld voor ver-
spreiding op zaterdag en
zondag en Weiten voor op
maandag en dinsdag. Tel.
045-257974
Gevr. SERVEERSTER in
ons restaurant voor de zon-
dagavond. Inl. 04492-2752,
Dhr, van Bavel. .
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant. Tel.
045-222144. __
Bouwbedrijf Paro b.v., Heer-
lerbaan 52b, vraagt voor di-
verse werken OPPERLIE-
DEN, handlangers. Tel.
045-422524 of 045-257880
na 19.00 uur.
OPPAS gevr. voor gezin
met 2 kind. in nabijheid C-
Hrl. voor 4 middagen (van
14.30-18.00 uur) per maand
Br.o.nr. B-9821, L.D. Post-
bus 2610, 6401 DP Heerlen.
Gevr. TOLK die Ned./Poolse
taal beheerst, repres. uiterl.
leeft. 30-40 jr. Br.o.nr. B-
-9823, L.D. Postbus 2610,
6401 DP Heerlen.
Gevraagd ISOLEERDERS,
plaatwerkers, metselaars,
timmerlieden, tegelzetters,
stucadoors. Werkzaamhe-
den in de grensstreek. Inf.
045-727972.
Wolfs Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
045-214500. Na 13.00 uur.:
04499-4479.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te h. gevr. WOONRUIMTE SPOED! Woning, flat of eta-
/oor echtpaar met 1 kind. ge te h. gevr. in Oost. Mij-
Hoge huur geen bezw. 045- nstreek. Tel. 045-719749 na
751387 18.00 uur.

Onr. goed te koop aangeb., gevr.

**** 15 JAAR VASTE RENTE ****
KIES ANNUÏTEIT 8,9% of SPAARHYPOTHEEK 9,1%

met gemeente-garantie.
Bel tijdens kant.uren: 045-712255 na kantooruren/

weekend 045-440731. Hypotheekadviseur J. Wetsels.
Het voordeel van 30 jaar ervaring

Stienstra Hypotheek-Service

Vraag gratis het boekje ÉfrJ .
Norel hallenbouw

Build to lease
Hamar, 045-210719.

HUIZEN te koop gevraagd.
__^^K. ■tak Geen Makelaars kosten.■ WÊt JÈ I Vrijblijvend prijsopgave.

f Wijman & Partners Vast-
f_W .m. \ goed. 045-728671

"Door NICO LARDENOIJE Uw auto, huis, bankstel enz.
Beëd. vochtdeskundige. VERKOPEN? Met foto op
043-436162 Maastricht LD-TV. Bel voor info 045-

-09-32-12452372 Riemst. 719966.
Kamers aangeboden/gevraagd
6471 XE, huisnr. 126.

3ension de Hees heeft nog HEERLEN-Centrum kamer
n KAMER vrij voor werkend in studentenhuis, tel. 043-
-rersoon. Tel. 045-416005. 251634 na 19.00 uur bellen

Bouwmaterialen & Machines
j<UNSTSTOF-ramen-d'eu- Kanteldeuren en rolluiken
en-serres, van fabrikant bestellen? STRATEN Voe-
iiaar klant, nergens goedko- rendaal bellen. Ook voor mo-
er. Tel. 045-327962; fax. dustrie. Tenelenweg 8-10.
ir. 045-327963. Tel. 045-750187.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Bouwen/Verbouwen '

Kunststof RAMEN en deu-
ren, schuifpuien, nu extra
winterkorting tot 15%. Direkt
van fabriek. Ook wederver-
kopers gaevr. Fa. Feso-
therm, tel. 045-215341.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

Reparaties
". ' ■'■- —TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.
Koelkast- en Diepvriesrepa-
ratie met garantie, geen
voorrijkosten. Jacques
TEBBEN koeltechniek Tel.
045-460471 na 19.00 uur
045-464782.
ONDERDELEN voor al uw
huish. app. haalt u bij de
Onderdelenshop, Einderstr.
30, Kerkrade, bij de Markt,
ook voor rep. 045-453303.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Speelgoed

Te koop Bolderwagens
Ambachtelijk uitgevoerd met luchtbanden. Geheel demon-
tabel. Prijs ’ 450,-. Inl. Ofpro B.V. Wissengrachtweg 38,

te Hulsberg. Tel. 04405-3850.

Hobby/Doe het zelf

6351 LA, huisnr. 38.
BEHANGTAFEL 3 mtr. Je weet niet wat je ziet. Een
’65,-. M. Botterweck, Aker- SPOTJE op LD-TV. Info:
str. 106, Spekholzerheide. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

Gevraagd aardappeltelers
Welke volgende aardappelen op kontrakt willen telen:

Charlotte, Felsina, Nicola, Bildtstar, Morene, Timate, Rikea
Vraag vrijblijvend om inlichtingen

KOOIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636.

6416 CG, huisnr. 121.
ONDERDELENBANK. Te k. VOEDERWORTELEN
Tel. 04493-2715. J. Schaepkens, Klimmen-
Te k. 40 kg gewassen PEEN 3*** c!°S?ft

Klimmen-
voor ’lO,- Groente en Tel. 04405-1359.
fruithandel De Vita-markt, Wat VERKOPEN? Adver-
Beekstr. 21, Schinveld. | teer via: 045-719966.

Auto's

Aanbieding Renault's
Renault 25 GTS '87

Electr. ramen, stuurbekrachtiging, schuifkanteldak,
metallic kleur bruin, met 2 jaargarantie.

Renault 25 TS '88
LPG, stuurbekrachtiging, met. kl. groen, met 2 jaar garantie

Smeets Opel Maastricht
De Grind 2, tel. 043-252250.

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.3 16VGLX HB weinig km 1989
Mazda 323 1.5 HB envoy 3-drs 1988
Mazda 323 1.3 HB veel extra's rood 1987/1988
Mazda 323 1.5 HB GLX 5-drs 1986
Mazda 323 1.5 HBGT uitv 1983
Mazda 626 2.0 en 1.6HB GLX 1987
Mazda 626 2.0 GLX en 1.6LX 1986/1987
Mazda 626 2.0LX dieselSedan 1987
Mitsubishi Colt 1.5 GLI HB 3-drs 1989
Nissan Micra 1.2 HB GL 1985
Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 1984
VW-Golf 1.3 HB 3-drs 1987
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 1985
Ford Escort 1.6HB 5-drs. en 1.1 3-drs 1984/1985
Renault 11 Broadway uitv 1986
Subaru Justy 1.2 3-drs. zeer zuinig 1987

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000 km. nw.st 1990
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000 km. 2x 1991

Alle occasions met NAP pas en Mazdakroon garantie.
Uw Mazda dealer AUTO LEYMBORGH BV

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.

Occasions
zoals het hoort!!!

Fiat Ritmo 60 1983
Citroen Visa 1100 1983
Nissan Stanza 1983
Renault 5 TL 1985
Honda Accord 1.6 1984
Citroen BK Leader-uitv 1986
Nissan Micra automaat 1986
Austin Metro 1.3LS 1988
Citroen BK 14E 1987
Nissan Micra Trend-uitv 1987
Citroen AX 1100 1989
Opel Kadett 5-drs 1987
VW Golf 1.3 div. extra's 1987
Peugeot 309 met schuifdak 1988
Citroen BK 1.9automaat 1987
Citroen BK 1.4 1989
Citroen BK 1600 1986
Mitsubishi Lancer 1988
Opel Kadett 1400i4-drs 1989
Citroen BK 1.6RE 1989
Citroen AX GTi 1990
Citroen BK 1.9GTi 1988
Citroen BK Turbo Diesel 1989

De grootste Citroen dealer van Zuid-Limburg.

Scharnerweg 137 6224 JO Maastricht _^Ê 3J2 W—fm9m^9999'
TEL. 043 - 63 48 95

Verhuis-Voordeel Voor
Vliegens Vlugge Vogels

MERK bwj. van voor
Ford Scorpio 2.0 CL 1986 ’ 17.500,-’ 14.500,-
Volvo 340 GL autom. :. 1988 ’ 16.500,- ’ 15.000,-
Suzuki Swift 1.3 GL 3-drs 1988 ’ 15.850,- ’ 14.500,-
Peugeot 309 1.5KR 1987 ’ 14.500,-’ 12.500,-
Peugeot 309 1.3Allure 1987 ’ 12.900,-’ 11.500,-
Peugeot 305 1.5GR Break ... 1986 ’ 12.250,- ’ 9.900,-
Nissan Micra 1.0GL 1987 ’ 12.750,-’ 11.000,-
Daihatsu Charade TS 1987 ’ 11.750,-’ 9.900,-
Austin 1.3 Surf 1988 ’ 12.250,-’ 9.900,-
Fiat Panda 1000 SL 1987 ’ 9.750,-’ 8.500,-
Seat Marbella 900 L 1988 ’ 9.750,-’ 8.500,-
Ford Fiësta 1100L 1985 ’ 9.000,-’ 7.250,-
Lada 2104 stationcar 1987 ’ 7.250,-’ 6.250,-
Lada2los 1986 ’ 5.250,-’ 4.000,-
8MW315 1981 ’ 6.950,-’ 5.500,-

DE OCCASIONPRIJZEN gelden v.a. 14 nov. t/m 23 nov.

Occasion Centrum 66
HET ADRES VOOR BETAALBARE AUTO'S

VW Golf GTi 16V
zwart, extra's, schuifdak, Im-velgen 1990!
Renault 19 TR 22.000 km 1989.
Citroen Visa 14 TRS 1986
Opel Ascona 1.6LS 4-drs. bruinmet 1984
Opel Ascona 1.6GL 5-drs. zilvermet 1984
Opel Kadett 1.2LS wit 1987
Saab 9000 i 16V5-drs. Odoardogrijs 1987
Saab 9000 CD autom. extra's cruisecontroll
metalliclak 1989
Saab 9000 Turbo 5-drs. Odoardogrijs extra's
schuifdak Im-velgen airco 1987
Saab 900i5-drs. extra's schuifdak 1988(
Lancia Prisma 1.6 blauw 1988
Lancia Prisma 1.6 goudmet 1986
Lancia Thema Turbo Stationcar zilvermet
Alcantara bekl. verstralers armleuning voor 1988
VW Kever Cabriorood 1972
Alfa 33 Junior rood 1987
Lancia Delta 1.3 wit 1988
Lancia Dedra 2.0 iE zilvermet. Im-velgen
radio-cass. electr. zijspiegels 1991

Heerlerbaan 66 Heerlen
Tel. 045-428840.

Te koop
Opel Veetra 4 drs. 16i 1991
Volvo 440 DL 1989
Peugeot 205 D 1987
Renault 5 GTL 1986
Polo 1984
Porsche944 1982
Porsche 911 1983

Auto Cüppers V.O.F.
Diergaardestr. Z SA, Maria Hoop. Tel. 04743-1546. _

Dp hnnn<;tp nriie: Auto kaldeborn wij bèta- jue nuuyöie pnjb *en ’4OO. tot ’ 30.000,-
VOOr UW aUtO voor uw auto!! 045-411572. |

045-232357 ook's avonds. Ink- verk- 9oede gebruikte ... , .-; r-r— AUTOBANDEN Passartweg iSCHMIDt' heeft diverse" 39^^.045-222675. i
auto's in voorraad van Automaat MINI-COOPER, l
’750,- tot ’6.000,-. Alles bwj. '84. Tel. 045-740829. <met APK. Tel. 04492-2888. Wat VERKOPEN? Adver- =Hommert 24, Vaesrade. teer via: 045-719966. (

L t-ilm m-- m -m. _m. -m- IaHa _ kf% *

«I Staan uw postcode en huisnummer tussen de $&_ \j[ Piccolo's? Dan heeft u ’ 10,- gewonnen. Van het |* *lp Limburgs Dagblad. En . een prijs beschikbaar ,
[ gesteld door PTT Post. Eén maal për week maakt u 'kook kans op de weekprijs: ’ 100,- van het Limburgs -rj| :Dagblad en een hoofdprijs van PTT Post. j|I

Lees elke dag dePiccolo-rubrieken en kijk of uw "lp postcode en huisnummer tussen de Piccolo's staan. |É| <Elke dagvindt ulO postcode/huisnummer
lp combinaties uit uw eigen omgeving in het iLimburgs Dagblad.

Staan uw postcode én huisnummer erbij? De
prijzen zijn voor u als u:

1. die dag net speciale Piccolo-nummer belt,
Wm uitsluitend tussen 9.00 en 17.00 uur; op zaterdag j|g

uitsluitend tussen 10.00en 12.00uur.
045 - 739384IL 2. antwoord weet op een simpelevraag over de J|

rubriek waarin uw postcode werd geplaatst.

Een gezamenlijke aktie van:

KLimburgsDagblad TKIUMAM
De duidelijkekrant I "::^;:

Reglement en voorwaarden liggen ter inzage op het hoofdkantoor
" van het Limburgs Dagblad te Heerlen. ,
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
CORSA 12 S Hatchback,
sportv., extra's,'B4. Kerk-
raderweg 166, Heerlen.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. PEUGEOT 309 GRD,
5-drs, '86, 1e eig. 80.000km

’ 12.500,-. 045-222451
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, met RDW vrijwaring.
Tel. 045-423199 of 231840.
Te k. bestelw. RENAULT
Trafic (verhoogd), bwj. 08-
-'Bl, 70.000 km. 045-458850
VW Golf 1300 Memphis '88;
Alfa 33 '86; VW Polo '86;
Fiat Uno 60 '89; Ford Tau-
nus '80; Toyota Tercel '82;
Opel Record 2.0 S autom.
'84; Opel Record 2.0 '85;
Renault 9 D '83; BMW 320 i
'86; BMW 323 i '83; BMW
316 '84; BMW 315 '83; Nis-
san Sunny Coupé '89; Hon-
da Accord '88; Porsche 924
'78; Suzuki Swift 1.3 GL '87;
Suzuki Aito '84; Suzuki Aito
autom. '83. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey
47-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor
APK-keuring. Alle auto rep.
Nissan PATROL '90 2.8 gr.
H.T.S. van Diesel, veel ex-
tra's; Opel Corsa '85; Mitsu-
bishi Colt, '83; VW Golf '81.
Auto-Service Steef Pieters,
Holstraat 101, Rothem-
Meerssen. Tel. 043-642909.

Te k. Ford ESCORT '83 gas

’ 5.250,-; Mitsubishi Colt
'81 ’ 1.950,-; Fiat Panda '82
’2.300,-; Ford Taunus '81,
’1.900,-; BMW 18i '82

’ 2.700,-; Lada Polski
’500,-. P. Nuystr. 157,
Heerlerheide. Tel. 06-
-52870500.
Te k. CITROEN Visa L (4-
cilinder), type 84, kl. beige,
origineel 79.000 km, benz.
verbr. 1 op 17, APK 01-93,
verkeert in perfecte staat.
Weg. omstandigh. ’3.250,-
Tel. 04409-2191.
Ford Fiësta t. '84; Ford Es-
cort 1.3 '83; Opel Corsa TR
'86; Opel Kadett GSi; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88. Autobedr. TER-
HARK, Sportstr. 26, Kerkra-
de-W. (Rodaterrein). Tel.
045-424890.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Te k. van part. Fiat PANDA
met trekh., bwj. '85, km.st.
40.000, ieder onderzoek
toegest. ’ 5.500,-, gesprei-
de bet, mog. 045-456619.
Fiat TIPO, bwj. '88. Tel.
045-740829.
Te k. FIAT X 19, cabriolet,
signaalrood, bwj. '79, pr.

’ 6.950,-. Tel. 04405-2708.
Mooie Fiat PANDA '87, vr.
pr. ’7.500,-. Rumpenerstr.
116, Brunssum voor 18 uur.
Fiat PANDA 45, 3-drs., bwj.
'83, APK 2-92, i.z.g.st.,

’ 3.500,-. Tel. 04454-2092.
Te koop Ford SIËRRA 1.6 L,
rood, sept. '82. Tel. 045-
-451375.

Ford FIËSTA 1100 L Bravo
m. '82, i.z.g.st., ’3.350,-.
Tel. 045-725984.
Ford ESCORT Bravo, 5-drs.
bwj. '83, i.z.g.st., ’5.250,-.
Tel. 045-724417.
Ford FIËSTA nw. model, la-
ser, '84, APK, zeer mooi,

’ 5.950,-. 045-454087
Ford ESCORT GL, bwj. '82,
d.blauw, i.nw.st. ’ 4.750,-.
Tel. 045-740829.
Ford ESCORT 1.3L, 5-drs.
aut. bwj. '80, APK 9-92, i.z.
g.st. Tel. 045-441463.
Hyundai PONY 1.2 LE, 1e
eig., bwj. eind '83, APK sept.
'92, ’ 2.750,-. 045-218925.
MAZDA 626 GLX stationcar,
diesel, bwj. '89, i.nw.st., vr.
pr. ’22.750,-, event. mr.
mog. Dorpstr. 3, Bingelrade.
Te k. MERCEDES 200 D,
beige, bwj. '87, km.st.
115.000, gespreide bet.
mog., ieder onderzoek toe-
gest. Tel. 045-456619.
Te k. MERCEDES 190 Din
nw.st., verl. alu. velgen, veel
extra's, kl. wit, bwj. 11-'B4,
vr.pr. ’21.500,-, mr. mog.,
045-414372.
Te k. MERDEDES 190 E,
bwj. 10-'B6, kl. rood, verl.,
alu. velgen, in nw. st., vr.pr.
’26.900,-, mr. mog., 045-
-414372.
MITSUBISHI Space-wagon
1.8 GLX, wit, bwj. 09-'B7,
km.st. 105.0Ö0, prijs
’20.000,-, na 18.00 uur
045-424520.
Opel REKORD 1900, au-
tom., '82, oud model, schuif-
d., trekh., APK 5-2-92

’ 1.950,-. 045-323178.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
Stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Te koop KADETT 12 N,
bruin, jan. '80; Kadett 12 N,
bruin, LPG, sept. '79. Tel.
045-451375.
Te koop KADETT Limited
1.3 N, blauw, bwj. '87. Tel.
045-451375.
Te koop KADETT Caravan
1.6i, aut., febr. '88, wit. Tel.
045-451375.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'80, i.g.st. APK 6-92, vr.pr.
’1.850,-. Tel. na 17.30
04493-3581.
Opel KADETT 1.2 S HB,
bwj. '83, i.nw.st., ’4.250,-.
Tel. 045-724417.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
2-drs. bwj. 12-'B2, goed on-
derh. ’ 3.800,-. 046-522689
Te k. Opel SENATOR 3.0 E
CD, aut., airco, ABS, LPG,
zeer veel extra's, bwj. 12-
-'B7, nw. mod. ’32.500,-,
mr. mog., 045-414372.
Opel KADETT stationcar, 4-
drs., bwj. '83, i.g.st., pr.

’ 3.750,-. Tel. 04450-2826.
RENAULT 25 V 6inj. auto-
maat, bwj. 08-'BB, km.st.
39.000, kl. azurblauwmet.,
extra's; radio Renault, airco,
ABS, rundleren bekleding,
nieuwpr. ’ 95.000,- prijs

’ 42.500,-. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555. Theo Kicken U
weet wel waarom!!!
Te koop RENAULT Traffic,
grijs kent., bwj. '81; Renault
11, rood, LPG, bwj. '84. Tel.
045-451375.
RENAULT 18, bwj. nov. '78,
vr.pr. ’1.150,-; LPG-inst.
merk Vialle, vr.pr. ’275,-.
Tel. 046-515346.
Seat FURA, bwj. '85,

’ 4.950,-. Tel. 045-740829.
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g. st., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
04454-2092.
Toyota COROLLA Bestel
1.8 Diesel, bwj. '85, trek-
haak, i.z.g.st., vr.pr.

’ 4.300,-. Tel. 046-525436.
VW GOLF GTi, geheel uit-
geb., nw. motor, sportw.,
nieuwe APK, '79, in st.v.nw.,
’4.250,-. Tel. 045-323178.
VOLVO 740 GL diesel, bwj.
'85, 175.000 km, ’15.000,-.
Tel. 045-322901.
Te k. VOLVO 343 bwj. '80,
APK '92, pr. ’1.250,-. Tel.
04499-4529.
Te k. BMW 525inw.st. bwj.
'89; Opel Ascona I.BE veel
access. '83; Ford Escort 1.1
Bravo 1e eig. '84; Ford Es-
cort 1.6 diesel '85; Ford
Escort 1.3 CL 4-drs '81;
Mazda 626 1.6 coupé nw.
type '83; VW Polo 1.1 1e eig
'85; Mitsubishi Tredia 1.4 GL
'83; Mini 25 1000cc dcc. '84;
Opel Ascona 1.6 diesel nw.
st. '83; Peugeot 505 GL nw.
st. '85; VW Golf diesel '82;
Datsun 1.8 GL '82; Citroen
1.1 Axel 1e eig. '85; Renault
17 TL cabrio opknapper '75;
Fiat Ducato diesel perso-
nenvervoer '86; Peugeot J9
dubb. cabine '84. Autobedr.
VERSPAGET, Locht 85,
Kerkrade-West 045-425858
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
WETZELS Auto Exclusief:
Mercedes 190 D '86/88;
Mercedes 450 SL aut. '80;
Mercedes 500 SEC aut. '86;
Mercedes 230CE aut '89/'BB
Mercedes 190 E aut. '87;
Mercedes 190 E '86; Mer-
cedes 190 E 2.6 aut. '86;
Mercedes 260 SE aut.'BB;
Mercedes 300 SE aut. '85;
Mercedes 300 E '86/'B7;
Mercedes 280 SE '84; Opel
Omega 2.0iaut. '89; Audi 80
LS '88'; Ford Escort 1.4 Bra-
vo '87/88; Porsche 924 '80;
BMW 735i'84; Camaro Iron
t. Bar '87; Chevrolet Sting
Rai '79; Jeep Cherokee 2.5
diesel '85. Industriestraat 35
Sittard. Tel. 046-510655.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. Citroen AXEL bwj. nov.
'85, 40.000 km, i.nw.st., kl.
Wit, ’ 4.200,-. 045-424793.

Opel Kadett Sedan 1.7 D '90
1e eig. ’19.750,-; Kadett
GLD 5-drs. '88 1e eig.
’15.750,-; Kadett Combi D/
16 i '85-'BB va. ’8.500,-;
Kadett/Cabrio '84/'9O va.
’6.500,-; Omega 2.0 i
Combi '88/'B9 1e eig. va.
’19.750,-; Omega 1.8 S/
2.0 i '87-'9O va. ’14.750,-;
Ascona Traveller '87 1e eig.
’10.750,-; Manta 2.2 i exel.
uitv. ’9.750,-; Senator aut.
'85-'B9 va. ’14.750,-; VW
Passat 1.8 CL '89 1e eig.
’24.750,-; Golf D Memphis
'86-'B9 va. ’10.000,-; Golf
GTD '84 ’12.500,-; Golf
1.3/1.6 '86-'BB va.
’10.000,-; Golf aut. '86 1e
eig. ’12.500,-; Passat D
'84-'B6 va. ’7.000,-; Mer-
cedes 190 E '87 1e eig.
’28.500,-; 240 TD combi
aut. '82 ’12.500,-; 280 E
'81 ’6.250,-; BMW 520 i
aut. 12-'B9 1e eig.
’37.500,-; 520 i '86
’12.500,-; 525 E/520 i '84
va. ’8.750,-; 320 i '85
’15.000,-; 323 i'79-'B2 va.
’4.000,-; 316/318 i '84-'B6
va. ’8.500,-; Ford Siërra
2.0 i dohc m. '90 1e eig.
’21.500,-; Siërra GLD Se-
dan '85-'B9 ’7.500,-; Siërra
Sedan '84-'B9 va. ’7.500,-;
Siërra Combi '83-'BB va.
’6.000,-; Scorpio 2.0 GLi
'86-'B9 va. ’12.500,-; Scor-
pio 2.5 GL '87 ’3.500,-;
Siërra XR4i '86 1e eig.
’16.750,-; Fiësta 1.1 L '85-
-'B7 va. ’ 7.750,-; Audi 80 S
'88-'B9 va. ’21.000,-; 80 D
'88 ’21.000,-; 100 CS '83-
-'B5 va. ’6.000,-; Peugeot
309 GTi 1e eig. ’23.500,-;
405 GR '89 1e eig.
’21.500,-; 405 GR combi
1.9 '89 1e eig. ’25.500,-;
205 '85-'BB va. ’7.500,-;
Renault 19 GTR '89 1e eig.
’18.750,-; 21 GTL '88 1e
eig. ’14.000,-; 11 GTX '86
’8.000,-; 25 V 6aut. airco
'86 1e eig. ’4.500,-; 25
GTS/GTX '85-'B7 va.
’7.500,-; Citroen BK 19 GTi
'88 1e eig. ’17.500,-; BK 19
D '87 1e eig. ’ 13.500,-; BK
19 D Break '87 1e eig.
’15.500,-; BK Palmares '88
1 eig. ’ 14.000,-; BK '84-'BB
va. ’5.000,-; CX 2.2 TRS
'87-'BB va. ’11.000,-; Fiat
Tipo '90 1e eig. ’ 17.750,-;
Panda Fire '88 1e eig.
’8.900,-; Uno 60 S '88 1
eig. ’ 10.750,-; Ritmo Silver
'87 1e eig. ’7.000,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.500,-;
Alfa 75 16/18/20 '86-'BB va.
’11.000,-; 33 1.5 '84
’6.000,-; Volvo 440 GLT/
Turbo '89 1e eig. va.
’21.500,-; 740 GLE '84-'BB
va. ’11.500,-; 245 GL
Combi '87 ’24.500,-; 340/
360 '83-'B7 va. ’2.500,-;
Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’ 18.750,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.750,-; Ac-
cord 2.0 '87-'BB ’12.000,-.
Tal van goedkope inruilau-
to's. Directe financiering
mog. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.

Daihatsu CHARADE TS tur-
bo diesel, nw. mod. bwj aug.
'87, ’9.750,-. 046-519343.
Ford ESCORT 1.3, model
laser, '85, 4-drs, APK, zeer
mooi ’ 6.450,-. 045-454087
Te k. MAZDA 929 S Hardtop
Coupé, APK, i.g.st. ’950,-.
Tel. 04450-4145.
Te k. Opel KADETT Hb,
M'B3, met GTE motorblok, in
z.g.st. APK 8-92. Pr.

’ 4.350,-. Tel. 045-253075.
GOLF GTi zwart uitgeb., verl
alarm, bwj. '79, vr.pr.

’ 3.000,-. Tel. 045-429057

Bedrijfswagens
Te k. MERCEDES 508 D,
autotransporter, bwj. '81,
met industriemotor, voor
klein rijbewijs, in perf. st.,
compleet met electr. lier.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop-'

Schadeauto's *?
Ik betaal de hoogste prijs II
Limburg. Te1.045-2540jj JJ

Te k. gevr. SLOOP- ~schade auto's, tev. in- ■verkoop gebr. auto-on* *'A. Körfer. Tel. 045-2290* »"'16.Te k. gevr. sloop- nSCHADEAUTO'S. Autoi "'perij Marxer, 045-72041ft,
&

Wij geven U de HOOGS 17
prijs voor Uw auto, sloop" r j
schade-auto. 045-228398; n
Te k. gevr. loop-, sloop' 17,
SCHADE-AUTO'S de W n
ste prijs van Limburg. " n046-519637/046-512924^, g
Te k. gevr. SCHADE- sk* v
en loopauto's, en verk' s
gebr. auto-onderdelen » 17

Tel. 045-444510. Wolters. Tel. 045-411480; |
1{

Auto onderdelen en accessoires

6121 LA, huisnr. 33. i
Draagkrachtige U

Bedrijfsimperiaals
* Voor elk type combi-, bestel en personenwagen

* onwrikbare bevestiging op de auto
* voorzien van anti-slip kunststofbekleding

* Perfecte bevestigingsmogelijkheden
* gratis twee spanbanden bij elke imperiaal

Y^RP BV

JIn de Cramer 31, Heerlen. 'Tel.: 045-716951. —-Jl
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Alle inruilautoradio's, ook de
goedkoopste soort, nu met
gratis inb.boxen t.w.v.
’69,95 !!! AAA-WINKEL
Brunssum.

Aanhangwagens
Te k AANHANGWAGEN
1.20 br, 2.50 mtr.. lang, pr.

’ 650,-. Tel. 046-370028.

Caravans
Ook voor uw tentreparaties
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200

Vakantie
Sint Maartenszee bung.,
gratis ZWEMPARADIJS,
weekend/midweek v.a.

’ 260,-; Kerst ’ 595,-;
hoogseiz. ’ 1.050 p.wk. Tel.
02246-3109.

(Bromfietsen
Te k. VESPA Ciao, bwjj
met sterwielen. Tel.
326267. J

Sport & Spel
Te k. electr. FRUITAÜ^MAAT, 3 jaar oud en vio*
spel. Tel. 045-444584. _s

(Huis)d leren t

Te k. gewatteerde STAj
DEKENS met kruisingel *f 70,-, tev. zadeldekjes "'’37,50. Tel. 04492-1038/
YORKSTERR., boenn^dw.poedels, westies *Walem 11a. 04459-1237^1
Te k. BERNER-SENN^pups, Dobermann pups Jfstamboom. Tel. 08866-24§i
Te k. aangeb. gedrcWj
PENS voor uw hond, f.
’2O,- p/kg (korting bij titf
afn.). Tel. 045-751^Bergseweg 109, Voerend^
HONDJES te koop, ’10"!
Spoordijkstr. 78, Hoei*
broek. zat. en ma. 10-18 'en zo. van 14-18 uur. /

Kapper/Cosm.

Uw haat
I VanDooren heefthet!

Alles op het gebied van

LASTECHNIEK
Kom voor een deskundig advies

naaronze showroom.
Nu al 25 jaareen begrip

voor kwaliteit * en service!

terug
Gezond groeiend eigen h^

Levenslange garantie
Voll. gespecialiseerde ze*

korte behandeling.

NOBEL CLINIC, London
Toonaangevend in Europ3

Info: 01828-17441. „
Ook 's avonds en weeker^

Mazda 626 D Hatchback '88 "1e eig. ’17.500,-; 626 GLX
'88-'B9 1e eig. va '’16.500,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’19.000,-; 323 -'85 ’ 7.500,-; Mitsubishi
Colt GLX '85 ’ 7.500,-; Nis-
san Bluebird '88-'B9 1e eig.
va. ’12.500,-; Bluebird 2.0
combi '85 ’7.000,-; Sunny
combi D '85 ’7.500,-; To- .
yota Celica Liftback '85-'B7 !
va. ’8.500,-; Hyundai Stel- I
lar/Pony '85 ’4.750,-; Dai- i
hatsu Charade Turbo '86 1e I
eig. ’8.500,-; Suzuki Jeep <1.3 ’7.250,-; Daimler van <den Plas '82 ’ 17.500,-;
Pontiac Fiero Sport '85
’19.500,-; CHevrolet Ccli- 'brity '85 ’8.500,-; Austin
Montego Fam. '86 ’ 8.500,-; -Porsche 924 '84 ’21.500,-; '944 aut. '84 ’32.500,-. Tal I
van goedkope inruilauto's. <
Directe financiering mog. i
Han van SINT-MAAR- iTENSDIJK, Trichterweg 109i
Brunssum. Tel. 045-229080 I
Te koop gevr. AUTO'S en !bedrijfsauto's, schade/defect -geen bezwaar 045-720200. 'F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Toyota Co-
rolla 1.3 DX 5-drs. '86; Ford
Siërra 2.3. D GL '83; Opel
Kadett 1.6 D '84; Toyota Co-
rolla 1.8 GL diesel '85; Eend2CV6 '84; Mitsubishi Lancer
1.4 GL'B2; Ford Escort XR3
'81; Toyota Tercel 1.3 KG
'84; Mercedes 240 D '83;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2- i
VW Golf GTi 5-bak sportw.'
'82; Mazda 323 sedan '81- IVolvo 343 DLS 2.0 '81; Por-
sche 924 i. z.g.st. '76; BMW
318i'81; Toyota Corolla Lift- j
back DX '81 * Nissan Sunny
'83; Ford Escort 1.3 L '81 "Opel Manta CC 2.0S autom.
'80; BMW 316 LPG '82; VW
Jetta 4-drs 1.6 S '80; Opel ■Ascona 2.0 D '80; Volvo 66
GL '80 ’950,-. Inkoop, ver-
koop financiering, div. inrui-
lers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00- l17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

1 -z>
in en om de tuin

6151 CL, huisnr. 6.
Rlarlhla*7Qi-o Prima eiken biels f32'tbiaODiaZerS diagonaalscherm ’ 7*l

en zuigers toogscherm ’ 78,-; zW*fFrissen Tuin en Park BV PLANKENSCHERM ’ 11ï
Valkenburg-Houthem. Plank 300x15x2 cm ’ 10.5JTel. 04406-40253. Impreg Tuinhout bv. In <f

SCHUURTJES, tuinhuisjes, Cramer 18, Hrl. 045-71773J,
hondehokken, vele afm. Als u ons voor 12 uur 's m^!
reeds v.a. ’195,-. Hout- gens belt, staat uw PICCK
bouw Übachs, Eygelshover- LO de volgende dag al in Hfgracht 39, 6464" GA Kerkra- Limburgs Dagblad Tel. 0*»
de. Tel. 045-460252 719966. ;

Opleidingen

6441 CL, huisnr. 21.
Goed gerichte STUDIE- " ; sj
BEGELEIDING in Heerlen Radio e.d. .
en Hoensbroek. Bijlessen in r—— 7-7:—;—-^dalle vakken v.a. ’ 15,- per gratis koffiezetappar^
uur, verzorgt door een et-va- <n,e"w!! twv*. /f .95)."
ren team van docenten in afn,k°°P van l-"1 ***%,
Heerlen en Maastricht. Inl. "le„f, e" losse c°%
cpu n4«5-741102 nentenüü Minimum bes;"
ADVERTEER op LD-TV. Uit- 30 nov. "AAA-WINKÉ-"
voerige info 045-739300. Brunssum.

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 046-513531Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999. _*

Wonen Totaal

6441 BH, huisnr. 132.
KWALITEITSKEUKENS,|n- en verkoop 2e HAf-JP'
topkwaliteit voor een norma- meubelen en antiek. T<!
le prijs. R/J Handelsonder- 045-724943, Rotterdams 11
neming, Stationstr. 294, 80a, Heerlen.
Nuth. Tel. 045-242602. zoekt u2e hands M^
Te k. gevr. antiek en barok BELS ook antiek (veel kejJ'
MEUBELS. P. Cortenraad Kouvenderstr. 208, H'broek
RiemSt(B).09-3212261156^; *-■ -.-, :,-■:■■■ ■■ ;: :*:: -;EnTt
Te koop grenen KINDER- - -nr i: °---':::■' ,;,;---*r
BUREAU, ’ 25,-. Tel. 045- MS-DOC PC's al va. ’ 49»
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Trouwen en getrouwd blijven.

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

16.55 (TT) Voyager. 26-delige docu-
mentaireserie over de wereld van
National Géographie. Af 1.22.

17.45 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.:
Houd de moed erin. (herh.).

17.50 3e trekking Staatsloterij.
18.00 "" Journaal.
18.20 Go Veronica Travel. Reisma-

gazine. Presentatie: Anita Witzier.
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.: Een
en al oor.

19.50 "" Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Win-
kelwonder Bundy (1). Het is zomer en
iedereen heeft te lijkden onder een
vreselijke hittegolf. Peggy en de kin-
deren smeken Al een airconditioning
te installeren, maar dat is niet simpel.
Al veroorzaakt bij de installatie een
stroomstoring in de buurt. Uit angst
voor wraak zoekt het gezin Bundy
onderdak in een supermarkt.

20.20 Youngblood. Amerikaanse
speelfilm uit 1986 van Peter Markle.
Met: Rob Lowe, Patrick Swayze,
Cynthia Gibb e.a. Dean Youngblood
schopt het ondanks zijn boerenaf-
komst aardig ver als ijshockeyspeler
maar wanneer hij geconfronteerd
wordt met de harde en wrede realiteit
van de topsport vraagt hij zich af of
hij dit leven wil blijven leiden.

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

22.30 Veronica Film & Video. Film-
magazine. Presentatie: René Mioch.

23.00 RUR. Praatprogramma met Jan
' Lenferink.
23.40 Seth Gaaikema: Jij en ik (2).
Liedjes van en door Seth Gaaikema.

00.10-00.15 "" Journaal.

Duitsland 1
S'2°Heute-n*-°3 ML - Mona Lisa.!^-45 "" Tele-Gym.
.[{"00 Tagesschau.
0.03 Weltspiegel.'0.45 R echt in Deutschland.'00 Tagesschau.1-03 "" Musikantenstadl.-j-35 Urnschau.

.*-55 Persoverzicht.
■f-00 Tagesschau.
J.05 ARD-Mittagsmagazin.
3--*5 Middagprogramma. Wirt-
schafts-Telegramm.

Tagesschau.
M (TT) Die Sendun9 mit der
Maus. Kinderprogramma.
7-30 Torch - Die Fackel. Serie. Afl.2:

Op zoek naar de Ware
spelen ontmoeten Dio en zijn kame-.[Aden in een verlaten dorp de jongeN-kathion.
5.00 Tagesschau.
5.03 BDas Herz eines Millionars.
2merikaanse speelfilm uit 1956 van. H°y Rowland.

Vale Tudo - Urn jeden Preis.
serie. Afl.B.'"°0 Punkt 5 - Landerreport. Infor-

matie uit de regio.
"15 Tagesschau.

WWF-Studio.
"35 Diplomaten küsst man nicht.

Afl.: Bei Anruf - Sport!
"J-OS Diplomaten küsst man nicht.
serie. Afl.: Orden verplichtet.

-"■3O Hier und Heute."i-45 Novak. Serie. Afl.: Mord im
IrePpenhaus.
a.58 Programma-overzicht.

2n°° (TT) Tagesschau.
"1s (TT) Peter Strohm. Duitse se-

jl"---Afl.: Mit tödlicher Unsicherheit.J°4 Tagesthemen-Telegramm.
Si,5 "" Comedy Street.

■30 Finger weg vom Freistaat. Do-
cumentaire.
*-00 Richling-Klappe. Cabaretpro-
j9ramma.
23 ° Tagesthemen, actualiteiten.

"°° BDas Blut. Portugese speelfilm
van Pedro Costa.- -35 Tagesschau.

"""40-00.45 Zuschauen - Entspan-
"en . Nachdenken. Novembertage
auf Sylt: Morsumkliff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.
14.10 (""+TT) Terra-K.
14.55 (TT) Diese Drombuschs. Se-

rie. Afl.: Das zweite Leben.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 "" Benjamin Blümchen. Te-

kenfilmserie.
16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Das zweite Gesicht. Kinderse-

rie.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 (TT) Ein Fall für zwei. Duitse

1 misdaadserie. Afl.: Die verlorene
Nacht.

18.15 (TT) Ein Fall für zwei. Vervolg.
Aansl. Programma-overzicht.

19.00 heute.
19.30 Sturzflug. Tv-film van Thorsten

Nater. Willi en Kurt, twee havenarbei-
ders uit Hamburg, dromen ervan ni-
kets te doen aan een zonnig strand
onder wuivende palmen. Ze hebben
beiden genoeg van de dagelijkse
sleur. In plaats van naar een kuur-
oord, vliegen ze naar Thailand.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 heute-journal.
22.10 Meine Bildergeschichte. Hilde-

gard Hamm-Brücher - Die vier apoka-
lyptischen Reiter von Albrecht Dürer
Hildegard Hamm-Brücher praat over
dit beeld van Albrecht Dürer.

22.20 Wo Hitler undGoethe tafelten.
Documentaire over het hotel Ele-
phant in Weimar.

22.55 Die Verschwörung des Fiesco
zu Genua. Tv-registratie van een to-

I neelstuk van Friedrich Schiller. To-
neelregie: Leander Haussmann. Met:
Peter Rauch, Dirk Nocker, Detlef
Heintze e.a. 1547. Genua zucht on-
der de tirannie van de Doria-familie.
De republikein Verrina bereidt een
samenzwering tegen de Doria's voor,
samen met Fiesco, die in eerste in-
stantie net doet alsof hij er niets mee
te maken heeft. Op deze manier
tracht hij de Doria's maar ook Verrina
in verwarring te brengen.

00.40 heute.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1
'a.03 These wilder years. Geda-
teerd melodrama uit 1956 van

Rowlands, met James Cag-ey. Barbara Stanwyck. Rijke
op leeftijd gaat op

p°ek naar onwettige zoon, die 20Jaar geleden is geadopteerd. Hij
°htmoet een ongehuwde jonge
moeder.

Nederland 2
fu, 2o Youngblood. Onbeduiden-de actiefilm met Rob Lowe als

die verliefd wordt
°P de dochter van zijn coach. In
i»B6 gemaakt door Peter Markle,
ook met Patrick Swayze, Cynthia

RTL plus
1-15 Moving target. Meisje lijdt"a de moord op haar vriendje eneen autoongeluk na een wildeAchtervolging aan geheugenver-"6s. Een wegwerpfilm, kortom,

■net Linda Blair en Ernest Borgni-;[>©. Uit 1989, onder regie vanMarius Mattei.

BRT 2
22.00 Cohen and Tate. Actiefilm,
van Eric Red uit 1989, met Roy
Scheider en Adam Baldwin.

Huurmoordenaars van de mafia
ontvoeren een jongen die met
zijn ouders was ondergedoken
om te getuigen in een proces.

" Arnold Schwarzenegger in 'Red Heat. (RTL4- 22.05
uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Huisje, boompje, beestje. Afl.

33.
10.30 Europese integratie

1945-1990.
11.00 Zo maak je dat!
11.30-12.00 (TT) Boeken voor kinde-
ren.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.00-14.30 Computerjoumaal.
16.40 Indonesië, taal en cultuur.
17.25 Kalligraferen.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.45 (TT) Het klokhuis.
19.00 Russisch, taal en volk.
19.49 Integraal management.
20.00 "" Journaal.
20.25 Ischa. Praatprogramma.
21.00 Dossier weerwerk. De zaak

Widdershoven.
21.25 Graven voor de farao. Leven

en werken in het dorp Deir-el-Medi-
na.

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

tie met om 23.00 Den Haag vandaag.
Presentatie: Charles Groenhuijsen.

23.15 Britse en Amerikaanse litera-
tuur.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Anita Witzier
(Nederland 2 - 18.20 uur)

Duitsland 3 West
08.55 Telegym.o9.lo Nieuws in het
Engels. 09.25 Nieuws in het Frans.
09.40 Cursus bedrijfseconomie. 10.10
Schooltelevisie. 11.40 Teletekst-over-
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben, Bra-
ziliaanse serie. 12.15 Zu Gast bei....
13.00 Die Araber und Europa, docu-
mentaire. 13.45 Gott und die Welt un-
terwegs. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.35 Hier und heute un-
terwegs. 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Wie das Leben so spielt. 16.30 School-
televisie. 17.30 Cursus Duits. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Barbar, teken-
filmserie.lB.3o (TT) Lindenstrasse, se-
rie. 18.57 Programma-overzicht. 19.00
Aktuelle Stunde, regionaal magazine.
20.00 Landesspiegel. 20.30 Deutsche
Risse. 21.00 Pssst..., spelprogramma.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Frauen-fra-
gen: vrouwenmagazine. 22.30 Was ist
los?, documentaire. 23.30 Ladyboss,
cabaret- en rockshow met Lisa Fitz en
Band. 00.30 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.3.
08.30 Cursus Duits. 09.00 Schooltele-
visie. 10.20 Nieuws in het Engels.
10.35 Nieuws in het Frans. 15.15 Civis
'91., 16.00 Schooltelevisie. 17.00 Cur-
sus Duits. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Kinder-Verkehrsspot. 17.59 Spass mit
Tricks und Tips. 18.23 Philipp. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Joumal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Pssst... 19.30 Teleglobus. 20.00
■ Die Munsters, Amerikaanse serie.
20.24 Auszeit. 20.30 Land und Leute:
Frauen auf dem Lande. 21.00 Nieuws.
21.15 Coup de boule, korte film van
Rornuald Karmakar. 21.25 Debüt im
Driften, serie. Afl. Himmel oder Holle.
De tienjarige Wolfgang maakt voor het
.eerst kennis met sex. 22.40 Nachtaus-
gabe: Der Prager Prozess: Vaclav
Havel vor Gericht, toneelstuk van Patri-
ce Chéreau waarin de processen tegen
leden van de beweging Charta 77 in
Tjecho-Slowakije worden gerecon-
strueerd. Met: Pavel Kohout, Yves
Montand, Simone Signoret e.a. 00.00
Laatste nieuws.

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

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

(herh.).
110.05 As the world turns. Familie-. feuilleton.
10.50 Snowmagazine. Skiprogram-

ma, (herh.).
11.15 Channel E. Educatief program-

ma.
11.45 Classique.
12.30 Natural world. Engelse natuur-

serie.
13.25 Dallas, (herh.).
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 Sons and daughters. Australi-

sche serie.
15.35 The bold & the beautiful: top-

models.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 Klasgenoten.
22.05 Red heat. Amerikaanse speel-

film uit 1988 van Walter Hill. In dew
hoofdrollen: Arnold Schwarzenegger,
James Belushi, Peter Boyle, Ed
O'Ross, Larry Fishburne, Gina Gers-
hon e.a.

00.00 Laatste nieuws.
00.15 Vietnam Blues. Franse film van

Gerard Marx. In de hoofdrollen: Pa-
trick Depeyrrat, Nadja N'Guyen, Ei-
Ichi Kikuya, Jim Adhi Limas e.a.

01.40 M.A.S.H. (herh).
02.05 Oprah Winfrey Show.
02.50 Teletext.

RTL Plus
05.30 CBS News.
06.00 RTL Früh-Magazin. Gevarieerd

programma.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Die richtige Entscheidung.
(herh.).

09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Das Alibi.
11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma met Walter Freiwald.
11.25 Die wilde Rosé. Serie. Afl. 73.

(herh.).
12.10 Alias Smith & Jones. Western-

serie. Afl.: 20.000 für Caesars Kopf.

' (herh.).
13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Afl.19.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wolfe. Serie. Afl.:

Vilmas Gestandnis.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Serie. Afl.: Das Ablen-

kungsmanóver.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

Hans-Jürgen Baumler.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

Janhseri.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rosé. Serie. (herh.).
18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Serie. Af!.: Lieder-
zirkus.

20.15 Der Chef. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Alkohol und andere
Drogen.

21.15 Ein Mord kommt selten allein.
Amerikaanse speelfilm uit Marius
Mattei. Met: Ernest Borgnine, Janine
Linde, Charles Pitt, e.a.

22.50 10 vor 11. Cultureel magazine.
Vandaag: Doch alle Lust wünscht
Ewigkeit, over de opera Le grand
macabre van Ligeti.

23.20 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Night hunter. Amerikaanse

thriller uit 1986 van Sam Firstenberg.
Met: Michael Dudikoff, Steve James,
William Wallace, e.a. (herh.).

01.40-02.05 Alfred Hitchcock zeigt.
Serie. Afl.: Der Gewinner bekommt
alles. (herh.).

RTL4
22.05 Red Heat. Snoeiharde ac-
tiefilm van specialist Walter Hill,
met Arnold Schwarzenegger als
Russische politieagent die in Chi-
cago de strijd aanbindt met Rus-
sische drugsagenten. Ook met
james Belushi, Peter Boyle. Uit

'1988.

Super Channel
22.50 King Solomon's treasure.
Belachelijke avonturenfilm over
Brits expeditieteam dat in de Afri-
kaanse jungle op zoek is naar
een Foenicische schat en te ma-
ken krijgt met luipaardmensen.
Met david McCallum, Britt
Ekland. Regie in 1987 van Alvin
Rakoff.

Duitsland 1
23.00 O Sangue. Veelgeprezen
plattelandsdrama van Portugese
regisseur Pedra Costa uit 1989.
Na de dood hun moeder en de
verdwijning van hun vader zijn
een zeventienjarige jongen en zn
jongere broertje vooral op elkaar
aangewezen. De schuldeisers
staan voor de deur. Costa is ge-
roemd om"zijn sfeervolle beelden
en zijn bijzondere manier van
vertellen. Zeker de moeite waard.
Met Pedro Ferreira, Ines Medei-
ros.

RTL plus
'24.00 Avenging Force. Redelijke
actiefilm van Sam Firstenberg uit
1986, met Michael Dudikoff, Ste-
ve James. Geheim agent geniet
van zn pensioen tot een oude
vriend, nu presidentskandidaat,
een beroep op hem doet. De man
is zwart en wordt bedreigd door
rechtse radicalen.

televisie en radio maandag

Nederland 1
3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.600 "" Journaal.''"05 (TT) Kanaal 1. Middagmagazi-
£e. Presentatie: Karin de Groot enpatrick van Mii. Mensen, meningen

'03 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-
nQ- Afl.: Mijn tuin is mijn vesting; Het
fnonster van Frankenpoeh.'■30 Ereprijs 17. Familieprogramma"tet Minoesch Jorissen met bijzonde-re verhalen en ontroerende ervarin-
9en van kinderen. Kinderen maar ook
v°lwassenen kunnen Minoesch
schrijven, bellen of faxen.
£59 Boggle. Woordspel met Frank
Kramer.

'8*27 NCRV Sport op 1. Sportmaga-
Zine. Presentatie: Christiaan Scheen.*S4Blik op de weg. Wekelijks ver-

Presentatie: Leo de
19'"24 Prettig geregeld.Comedyserie.
"■: Inval der Noormannen. Via een
°ude kennis komt Joris in aanraking

de Nederlandse Vikingclub, die
et leven van de Vikingen nabootst.

\lanna wordt gewaarschuwd tegen
a® verslavende werking van dezeclub. a

20.rj0 (""+TT) Journaal.36 (TT) De zomer van '45. Serie.
■^■8. Jimbesluit de zaak te sluiten en'
*'! met Joey naar Nederland komenoni deel te nemen aan de bevrijding-sParade. Als Anna dit hoort, raakt ze-er 9 in verwarring.

J-25 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.r-J-n De stoel. Rik Felderhof ontmoetInteressante mensen die in de stoelJ^n verhaal vertellen.
Een zingende kerk. Reportage

°ver de muzikale zondagsdienst in
j:6Dominicuskerk in Amsterdam, die

f^ze maand in het teken staat van
J*6' scheppingsverhaal.

'*7 Cheers. Amerikaanse comedy-
erie. Afl.: Days of wine and neurosis.

r'ebecca zegt dat ze gelukkig is metnet huwelijksaanzoek van Robin Col--2P°rd, maar Sam heeft zijn twijfels.
"S 1Miniatuur. Beelden rond hetJnema licht en donker.«"J.S6-00.01 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie
14.30 Aardrijkskunde.
15.00 Engels.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie.
18.05 Alfred J. Kwak.
18.25 Duupje, animatieserie.
18.30 Kinderen van de Vuurberg.
; Nieuwzeelandse serie.
19.00 Buren. Australische serie.
! Af 1.721.
19.20 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune. CVP.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Zeg 'ns AAA. Nederlandse co-. medyserie. Af 1.63.
20.30 TV 1 - Denksportkampioen.
21.10 Hercule Poirot. Engelse serie

naar de verhalen van Agatha Chris-: tic. Af 1.28: Kerstmis van Poirot.
22.00 Op dekoop toe. Consumenten-

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

uitslagen.
22.55-23.00 Coda. Julia Tulkens leest

uit eigen werk. Vandaag: Hoe vreed-
zaam 't oude paard.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Afrika. Afl.2: Meer voedsel.
19.30 Grensstad. Frans/Canadees/

Amerikaanse serie. Af1.56: Nebraska
lightning.

20.00 Verkiezingsdebat. Vandaag:
SP.

21.00 Het grensgevoel. Berichten
over Europa. Deel 10: Brugprojecten.

21.30 Journaal/Sport. Aansl. Baraka-
uitslagen.

22.00-23.25 Cohen en Tate. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1989 van Eric
Red. Met: Roy Scheider, Alec Bal-
dwin, Harley Cross e.a. Twee moor-
denaars, Cohen en Tate, worden
door een mafia-bende ingehuurd om
een jongetje van 9 te kidnappen.

SAT 1
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
Tennis ATP-toernooi in Frankfurt, sa-
menvatting van de finale. Tussendoor:
beurstelegram. 12.05 Glücksrad. 12.45
Tele-Börse. 13.35 Auf Videosehen.
14.00 Thundercats. 14.25 General
Hospital. Amerikaanse serie. 15.10
Nachbarn. 15.35 Teleshop. 15.50 Da-
niel Boone. westernserie. 16.45 Cag-
ney & Lacey, misdaadserie.l7.4o
SAT.I BLICK. 17.45 ■ Addams Family,
misdaadserie.lB.ls 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 Lügen haben lange Beine.
Comedie. Regie: Peter Steinersen en
Alfred M. Anders. 22.50 SAT.I BLICK.
23.00 News & Stories. 23.45 Kanal 4.
00.35 So gesehen. 00.40 Trapper
John. Westernserie. Herh.ol.3o Vor-
schau. Aansl. Teletekst.

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- entuinbouw.) 13.45
Kerk vandaag. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws). 19.04
Veronica Sportradio. 20.04Klasse.
21.04 KRO's Jazz connection.
22.04 Op de eerste rang. 22.50
Boekenwijsheid. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.02 Easy listening.
2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02 Van-
nacht naar morgen. 6.02-7.00 Su-
gar in the morning.

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9.04 TROS gouden
uren. 11.04 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 For those who like to groove.
22.04 Candlelight. 23.04-24.00
Rock City Radio.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00KRO-Klassiek: I. Capella Co-
loniensis. 11. Virtuozen van Moskou
met piano en trompet. 12.00 In ant-
woord op uw schrijven. 13.02 Nws.
13.02 KRO-Klassiek met o.a. het
Bath Festival 1991. 16.00 Zin in
muziek. 17.00 Gabriël Pierné.
18.00 Nws. 18.02 De Klassieken.
19.00 De VARA-matinee. Zaide KV
344 van Mozart. Rotterdams Phil-
harm. Ork. 0.1.v. Jeffrey Tate met
sol. (20.00 Nws.) 22.00 Jazz op
vier - Aad Bos. 23.00-24.00 De
dood van Ivanna, hoorsp.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 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; 15.00 Faktor 5. 16.00 Andere
tijden. 16.30 Verhaal. 17.00 NOS-
taal. 17.30 Start. 17.55Mededelin-
gen en sbhippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Even muziek. PP.:
18.20 Uitzending van de PvdA.

18.30Het overzicht. KZG: 18.40 7e
Dags Adventisten. 18.55 Nieuws
en actualiteitenrubriek in hetTurks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en Ber-
bers. 20:15 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Chinees. IOS:
20.30 Een proces voor twee.
21.30-22.20 Scoop.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.35 Gourman-
dises. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.35 Plus dure sera la chute,
Amerikaanse speelfilm uit 1956 van
Mark Robson. 15.20 Télétourisme.
15.55 Autovision. 16.20 Clips a la Une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 21 Jump
Street, Canadese politieserie. 18.30 Le
jeu des dictionnaires. 19.00 Ce soir.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Tribune electorale. 20.10 Baraka-trek-
king. 20.15 Face a face, debat. 21.00
Descente aux enfers, Franse speelfilm
uit 1986. 22.25 Weerbericht en laatste
journaal. 22.45 Bourse. 22.50 Baraka-
trekking.

België/Téle 21
14.00 Schooltelevisie. 16.20 Muzzy in
Gondoland. Af1.13. (herh.). 16.25 The
lost secret. Afl.B. (herh.). 16.40 Un
tournage en campagne, tv-film van Mi-
chel Mees. 17.10 Cursus Duits. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Cursus Neder-
lands. 19.00 Clips. 19.10 Le jeu des
dictionnaires. 19.30 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal, en
weerbericht. 20.00 Chroniques Hon-
groises de 1945 a nos jours, Franse
documentaire. 20.55 Sindbad. 21.25
Laatste nieuws met weer- en beursbe-
richten. 22.00 Marie-Antoinette, Frans/
Italiaanse speelfilm uit 1956.

BBC 2
09.00 Nieuws. 09.15 Westminster.
09.30 After Adlard Coles. 10.00
Schooltelevisie. 14.20 Forget-me-not-
farm. 14.35 Crystal Tipps and Alistair.
14.40 Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en
weerbericht. 15.15 Regionale program-
ma's. 15.45 Mastercraftsman. 16.00
Nieuws en weerbericht. 16.40 Made by
hand. 16.50 Nieuws. 17.00 Catchword.
17.30 (TT) Trivial pursuit. 18.00 Behind
the headlines. 18.30 Film 91 with Barry
Norman, filmmagazine. 19.00 (TT) Se-
cret nature. 19.35 The fresh prince of
Bel Air. 20.00 Def 11. 20.30 (TT) Open
space. 21.00 (TT) Nature. 21.30 (TT)
Mirrors. 23.00 (TT) Naked video. 23.30
Newsnight. 00.15 The late show. 00.55
Behind the headlines. 01.25-01.35
Weerbericht.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees nieuws. 08.20 Nieuwsflits en Affi-
ches. Aansl.: Amnesty: Ecrire contre
l'oublie. 08.30 One world channel, se-
lectie. 09.00 Continentales - Eurojour-
nal. 10.00 Haitian Corner, film. (herh.).
11.30 Courts métrages et video,
(herh.). 12.00-12.05 TVS infos. 16.05
TVS infos. 16.15 Sept sur sept. (herh.).
17.15 Bonjour bon appétit. 17.40 Kim
et Clip en Casimir. 17.55 Bienvenue en
France. 18.10Le jeu des dictionnaires.
18.30 Nieuws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Nord/Sud. 19.30 Nieuws. 20.30 En-
jeux/le point. 20.55 Amnesty: Ecrire
contre l'oubli. 21.00 Nieuws. 21.30
Tous a la une. 23.00 Nieuws.
23.30-0.50 Concert Afrique.

RAI UNO
06.00 Biblioteca di Rai Uno. 06.55 Me-
rulana. 07.00 TGI mattina. 10.05 Uno
mattina azzurro 11.00 TGI mattina
11.05 Un anno nella vita. 11.55 Piace-
re Rai Uno. 12.24 Che tempo fa. 12.30
TGI flash. 12.35 Piagere Rai Uno.
13.30 Telegiomale. 13.55 TGI -tre mi-
nuti di... 14.00 Piacere Rai Uno. 14.30
Code dell'altro mondo. 15.00 Sette
giorni parlamento. 15.30 Lunedi' sport.
16.00 Big. 17.30 Parola e vitale radici.
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 Telegiomale. 20.40 II
malato immaginario. 22.45 TGI linea
notte. 23.00 Emporion rotocalco eco-
nomico der TGI. 23.15 I Celti. 00.00
TGI notte - Che tempo fa. 00.30 Oggio
al parlamento. 00.40 Appuntamento al
cinema. 00.50 Mezzanotte e dintorni.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Rupert the bear. 11.35 Antiques road-
show gems. 12.00 Nieuws. 12.05 No
kidding with Mike Smith. 12.30 People
today, magazine. 13.20 Pebble Mill,
talkshow. 13.55 Regionaal nieuws.

14.00 Nieuws en weerbericht. 14.30
(TT) Neighbours. 14.50 Going for gold.
15.15Knots Landing. 16.00 Better than
new. 16.25 The Hogan family.l6.so
Penny Crayon. 17.00 Harum Scarum.
17.10 Quick draw McGraw. 17.20 Watt
on earth. l7.3s (TT) Teenage mutant
hero turtles. 17.55 Newsround. 18.05
(TT) Blue Peter. 18.35 (TT) Neigh-
bours. 19.00 Nieuws en weerbericht.
19.30Regionaal nieuws. 20.00 Wogan.
20.30 Watchdog. 21.00 Telly addicts.
21.30 (TT) Lifesense. 22.00 (TT)
Nieuws. 22.30 Panorama.23.lo (TT)
Children in need. 23.50 Cop Rock.
00.35 Skillshop. 01.05-01.10 Weerbe-
richt. *

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Golf. 09.30 Po-
wersports international. 10.30 Euro-
bics. 11.00 Argentijns voetbal. 12.00
American college football. 14.00 FIA
WK rallysport. 15.00 Eurobics. 15.30
F1GP films. 16.00 Autosport. 16.30
Paardesport. 17.30 World sport spe-
cial. 18.00 Autosport. 19.00 Go. 20.00
Klimmen. 20.30 Britse motorsport.
21.00 Schansspringen. 21.30 Boksen.
23.00 Spaans voetbal, samenv. 23.30
Rugby. 00.30 IJshockey.

Eurosport
14.00 Supercross. (herh.). 15.30 Yalta
Rally. (herh.). 16.00 Kunstschaatsen,
(herh.). 18.00 Boksen, (herh.). 19.00
Eurofun. 19.30Passion. 20.00 Boksen,
(herh.). 21.30 Eurosport news. 22.00
Voetbal. 23.00 Kickboksen. 00.00 WK
dansen voor amateurs. (herh.).
00.30-01.00 Eurosport news.

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.
103.00-07.00 Night videos.

CNN
109.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
.King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
;Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The international hour. 23.00
World business tonight. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me 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. 10.03 Kwistig met muziek.
11.50 Hetkoekoeksnest. 12.00Ra-
dio 2 Regionaal. 13.00 Nieuws.
13.10 Pluche 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. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
■Musik 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 en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café. 16.00Feie-

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

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen). 14.00 Nachrichten.
14.05 Sachwort Wirtschaft. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter).2o.oo Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak
(08.10-8.15 Europalia). 09.00 News.
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.
18.05 Monty Nash. 18.30 Wyatt Earp.
19.00 Comedy showcase. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 21 .00 Survi-
val. 21.30 France actualités. 22.00
Nieuws. 22.30 USA market wrap.
22.45 Supersports news. 22.50 King
Solomans treasure, film. 00.30 News.
00.40 Europalia. 00.50 Music news.
01.00 Wanted. 02.00 Blue night. 02.30
The mix all night.
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Bronx
'Dat niveau' is het gevolgvan de
beslissing die het bedrijf eind
vijftiger jaren nam. Sinds 1921
was Haagen-Dazs (toen echter
nog naamloos) eigendom van

een Amerikaanse familie, die in
de Bronx, een wijk in New Vork,
zelfgemaakt ijs uitventte. Echt
rijk werd de familie er niet van,
en in 1959 besloot zij de zaken
anders aan te pakken en
voortaan 'het beste ijs ter wereld'
te produceren. Tijdens een reis
door Europa werden uit een tele-
foonboek in Noorwegen twee
namen geplukt: Haagen en Dazs,
vanwege de Europese - en in
Amerikaanse oren dus bijzonde-
re - klank.

In de loop der jarengroeide Haa-
gen-Dazs uit tot een cultprodukt.
Eén van de oorzaken daarvan
was de manier waarop het merk
aan de man gebracht werd en
nog steeds wordt: door middel
van de zogenoemde 'fluistercam-
pagne'.

Adverteerde het bedrijf aanvan-
kelijk nauwelijks, om de simpele
reden dat daar geen budget voor
was, in de loop de,r jaren ontdek-
te men dat het niet maken van
reclame aan het begeerde imago
van 'bijzonder, uniek en anders
dan anderen' bijdroeg. Haagen-
Dazs adverteert nog steeds nau-
welijks, distribueert selectief en
is regelmatig aanwezig bij exclu-
sieve evenementen. Mond-tot-
mond-reclame doet de rest.

Proeven
„We steken ons geld liever in
sampling-activiteiten, waarbij
we het ijs laten proeven, dan in
grote reclamecampagnes," zegt
hij. Dus zijn verschillende pro-
motieteams sinds een maand
bezig bekertjes ijs uit te delen in
de zaken die Haagen-Dazs in
hun assortiment opnemen.

Bovendien zorgt Haagen-Dazs er
voor aanwezig te zijn bij evene-
menten 'met een bepaalde uit-
straling', zoals het staatsbezoek
van de president van Venezuela
aan ons land, de cd-uitreiking
van Les Misérables of de Haagse
lunch op koninginnedag.
Aan de naamsbekendheid in Eu-
ropa dragen verder de ijscafés
bij, die Haagen-Dazs in Londen,
Parijs en onlangs Brussel heeft
geopend. Ook in Amsterdam wil
het bedrijf binnen een jaar een
ijscafé hebben.

Of Haagen-Dazs in Nederland
net zo populair zal worden als in
Amerika is de vraag: Amerika-
nen zetten per persoon per jaar
vijfentwintig liter ijs weg, waar
Nederlanders aan zeven liter ge-
noeg hebben.

Linck is er evenwel van over-
tuigd binnen drie ofvier jaar ook
in Nederland 'een merk te heb-
ben neergezet.

wilma de rek

Yoga kan ook zonder
geitewollen sokken

Het is even doorzetten. Op een
stralende herfstdag kun je jewel
iets leukers voorstellen dan een
bijeenkomst in een zaaltje van
het Groene-Kruisgebouw in Sit-
tard. Daar hield Osmose, Neder-
lands opleidingsinstituut voor
yoga, oosterse psychologie en
opleiding tot meditatieleraar,
gisteren een voorlichtingsbijeen-
komst. Blijkbaar heeft ook yoga-
docente Bernadette Fretz ge-
dachten over een andere invul-
ling van deze zondag. Of speelt
ze gewoon goed in op de gevoe-
lens van haar publiek? „Je loopt
op een bospad," neemt ze deel-
nemers aan de kennismakings-
yogales mee. „Je hoort de blade-
ren onder je voeten knisperen,
voelt de zon in je gezicht."

Maar dat is nog niet zo eenvou-
dig, binnen vier muren, op een
harde vloer. Achteraf blijkt dat
het niet alle deelnemers gelukt is
om zich in het het bos te wanen
laat staan om de bladeren te rui-
ken. „Betekent dat -nou dat ik
niet meditatief ingesteld ben, of
dat ik te weinig fantasie heb,"
vraagt een vrouw zich af. Berna-
dette Fretz stelt haar gerust.
Mediteren is een kwestie van oe-
fening en lukt de ene keer beter
dan de andere. „Soms kan ik bij
voorbeeld tijdens het aardappe-
len schillen mijn gedachten hele-
maal loslaten. Dat ervaar ik dan
als een zeer mediatatief mo-
ment."
Twee kinderen in de groep, die

de les heel onbevangen mee-
doen, leven zich helemaal in. „Ik
lag echt in die hangmat," vertelt
één van hen. „Kijk zo," en met
haar ogen dicht wiegt ze heen en
weer. „En ik deed de kameel

heel goed,zei de lerares."De 'ka-
meel' is een van de moeilijkste
yoga-oefeningen, die er echter
voor een buitenstaander heel
eenvoudig uitziet. Je gaat op je
knieën zitten, buigt je lichaam

achterover en pakt je enkels
vast.

Maar voor het juiste yoga-effect
komt er meer bij kijken. Berna-
dette Fretz: „Tydens de les

wordt door ademhalings-, con-
centratie- en ontspanningsoefe-
ningen en bepaalde houdingen
gewerkt aan een proces in het
hele lichaam, zenuwstelsel,
bloedvaten en spieren. De ont-
spanning die daardoor ontstaat
werkt ook geestelyk door."

" Geitewollen
sokken
waren maar
weinig
te zien
in Sittard.

Foto: PETER ROOZEN.

mens

Amerikaans cult-produkt te exclusief voor advertenties

'Ferrari onder het ijs'
nu ook in Nederland

Tina Turner weigert op te treden als het niet in de
kleedkamer aanwezig is. Elizabeth Taylor en Linda
McCartney schijnen er verzot op te zijn. En Jeroen
Krabbé heeft het in Hollywood ontdekt en zal wel blij
zijn dat het nu ook in ons land te koop is.

Proeven is kopen, luidt het mot-
to van het Amerikaanse pre-
mium quality-ijs Haagen-Dazs.
Dus worden twee bordjes volge-
schept met romige strawberry;
sales director Riek Linck lust
zelf ook wel een hapje. „Proeft
u? Elke hap bevat verse aard-
beien. Uit Oregon, dat zijn de
beste."

Haagen-Dazs, het Amerikaanse
cult-ijs met de on-Amerikaanse
naam, is sinds begin dit jaar in
Nederland verkrijgbaar. Niet bij
Albert Heijn of de Basismarkt,
nee: Haagen-Dazs wordt ver-
kocht in de chiquere delicates-
senzaken.Limburgers zullen het
nog even moeten ontberen, voor-
lopig is het alleen maar in de
randstad te koop, 'daar waar de
doelgroep - jongere mensen met
geld en gevoel voor kwaliteit -
zich ophoudt. Want we moeten
goed begrijpen dat het niet om
zomaar-een-ijs gaat, maar om het
meest exclusieveroomijs ter we-
reld. Gemaakt van niets anders
dan natuurlijke produkten.

Sales director Riek Linck kent
het rijtje uit zijn hoofd: „Verse
room, vers afgeroomde melk,
rietsuiker en eierdooiers vormen
de basis. De ingrediënten die
daaraan worden toegevoegd zijn
alle de beste in hun soort: choco-
lade uit Nederland en België,
Braziliaanse koffiebonen, pec-
can-noten uit Georgia." Het ijs is
dan ook niet goedkoop: een hal-
ve liter kost f 10,95. Ter vergelij-
king: Haagen-Dazs is vier keer
zo duur als Ola en kost twee keer
zo veel als het ook al niet goed-
kope Mövenpick. De Rolls Roy-
ce onder de ijzen?
„Laten we zeggen de Ferrari,"
corrigeert Linck. „Of de Rolex.
Ja hoor, over dat niveau hebben
we 't."

Dinky Toys weer populair
De in de jaren vijftig zo razend
populaire Dinky Toys (natuurge-
trouwe automodellen op schaal

1:43) schenen het na een aantal
jaren afgelegd te hebben tegen
nieuwerages in de speelgoedwe-

reid, Dit resulteerde in bijna een
kwart-eeuw afwezigheid van de
'dinky's op de markt.
Er is nu echter sprake van een
frisse comeback. Hoe sterk de
naam en het imago van die
autootjes zich geworteld hebben
blijkt wel uit het feit dat zelfs
echte, maar heel kleine auto's
ietwat meewarig 'dinky toys' zyn
blijven heten.
Miniatuurautootjes dateren ove-
rigens al uit de jaren '30, toen de
speelgoedfabrikant Meccano een
opvolger zocht voor het in de de-
cennia daarvóór legendarisch
geworden metalen constructies-
peelgoed dat intussen geheelyan
het wereldtoneel verdwenen is.
In '64 stopte Meccano ook de
produktie van de dinky's. Maar
de vraag bleef leven. Vooral on-
der volwassenen die hele verza-
melingen hadden opgebouwd,
nietzelden trots ten toon gesteld
in vitrines in de woonkamer.
Matchbox nam zon twee jaar ge-
leden Dinky over en begon voor-
al echte 'klassiekers' te produce-
ren, van Austin Mini's tot Ja-
guars. De nieuwste Dinky
Collectie van dit najaar omvat
onder andere een aantal grote
Amerikaanse 'sleeën' uit de late
jaren vijftig, en één der eerste
na-oorlogse wagens als de Dela-
haye 145, uit 1946.
De thans weer verkrijgbare he-
ruitgaven 'lopen' heel goed, ze
kosten per stuk f 22,50. De Alge-
mene Miniatuur Auto Club (NA-
MAC) heeft als Miniatuur Auto
van het Jaar Dinky's blauw-
metallic Bentley R, uit het jaar
1955, gekozen, en de complete
collectie van Dinky Toys werd
zelfs tot Merk van het Jaaruitge-
roepen.

" Dit najaar zijn er
vijftien heruitgaven

uitgebracht,
waarmee het
totale aantal
van de nieuwe

Dinky Toy collectie
op 21 stuks komt.

Opleiding
Echt ontspannen worden zon-
dagmiddagalleen de twee kinde-
ren en de meer ervaren yoga-
beoefenaars. „Toen ze vertelde
dat op dat bospad twee bomen
stonden, dacht ik er die hangmat
al by vóórdat ze die noemde,"
vertelt een jonge vrouw die we-
kelijks yoga beoefent. Net als
tientallen anderen is zij naar de
'open dag' van Osmose gekomen
omdat ze belangstelling heeft
voor een opleiding tot yoga-
docent.
Sinds een jaar heeft het Haagse
instituut Osmose een zelfstandi-
ge opleidingsafdeling in Lim-
burg. Aan het hoofd van Osmose
staat Bernadette Fretz, doctoran-
dus Oosterse Psychologie. Zij
hoopt binnen afzienbare tijd te
promoveren op het onderwerp
'een deugdelijk leerplan voor yo-
galeraren en specialisaties.' „Er
is er veel beunhazerij in de yoga-
wereld. Als het beroep erkend
wordt, kan de overheid controle
uitoefenen."
Met haar hooggehakte laarzen,
satijnen broek en sprekende
make-up is ze het levend bewijs
voor haar bewering dat yoga
„niets te maken heeft met geite-
wollen sokken en vegetarisch
eten."

„Yoga wordt nog te vaak geasso-
cieerd met zweverigheid. Maar
het is in deze westerse maat-

schappy niets meer dan een uit-
stekende techniek om ons terug
in evenwicht te brengen. Als
iemand daarby vegetarisch wil
eten is datprima, als iemand lek-
ker teut wil worden op een feest
ook."

Het gezelschap dat op de open
dag van Osmose afkomt is heel
gemêleerd. Mannen en vrouwen
van voor in detwintig tot over de
vijftig. Een enkeling draagt de
beroemde geitewollen sokken,maar er is bij voorbeeld ook eenman in pak en stropdas. Hun ge-trainde, ontspannen zit op deharde vloer verraadt ervaringmet yoga. Ervaring is een voor-waarde om aan een van de oplei-
dingen te kunnen beginnen.
In het kort vertellen Bernadette
en haarLimburgse medewerkersiets over zichzelf en de opleidin-gen. En hoe nuchter ze ook over
yoga en meditatie doen, om ter-men als 'persoonlijke groei' en
opmerkingen als „yoga zat in
me" kun je bij dit onderwerp
toch niet heen.

Want: „Yoga is meer dan bewe-
ging, het is niet een half uur op
je hoofd staan." Desgevraagd
licht een van hen toe wat yoga
dan welvoor haar betekent. „Yo-ga is voor mij een magnifiek in-
strument om mezelf door het
leven te leiden.
In de praktijk betekent dat byvoorbeeld dat ik als ik geen ener-
gie meer heb, die op kan wekken
door bepaalde ontspanningsoe-
feningen.
Voor pyn in mijn rug ga ik niet.meer naar de fysiotherapeut, ik
vang het met oefeningen zelf
op."

mariëtte stuijts

's anderendaags

Condoom
voor vrouwen
in Zwitserland
Begin 1992 beleeft Zwitser-
land een echte wereldpre-
mière: Femidom, het vrou-
wencondoom wordt dan in
de verkoop gebracht.
De Britse produktiefirma
Chartex International pre-
senteerde het dinsdag in
Bern. Hoe ziet de femidom
eruit? Het is een soort cylin-
dervormig, transparent
scheurbestendig zakje dat
begint met een platte ring.
Het zakje gaat in de schede,
de ring blijft buiten op de
vagina liggen.
De kwaliteit van het materi-
aal van het zakje - polyuret-
han - is goed genoeg, zegt
Chartex, om ook AlDS-
virussen tegen te houden.
Sommige vrouwen vinden
de femidom weer een ex-
cuus om vrouwen op te za-
delen met de verantwoorde-
lijkheid voor preventie van
AIDS.
Het condoom voor mannen
zou sneller en gemakkelij-
ker zijn. Een pakje van drie
femidons zal in Zwitserland
ongeveer twaalf gulden
gaan kosten.

Tegen haar wil
Ooit veranderde ze haar naart
omdat ze van plan was in haaf
volwassen leven zelf de laken*
uit te delen. Dat was in de wü-
de jarenzestig. Nu zat ze droe-
vig tegenover me en zei: ,M
mag niet van mijn man. Htf
heeft me verboden om hem al-
leen te laten".

,_Maar," stotterde ik stomver-
baasd, „dat hele reisje duurt
niet langer dan een weekend!'

,X>at is volgens Gerard al veel
te lang. Als-ie ook maar één
dag zonder mij is, zegt-ie, kalf
dat de verschikkelijkste gevol-
gen hebben."

,Jfiaar weet Gerard dan niet
dat we allang gewoon vrien-
den zijn? Het is al bijna tien
jaar geleden dat we het samen
deden."

,Ach nee, je snapt het niet. Het
gaat om Kareltje. Die is W*
bijna een jaar en we zijn alle-
bei gek op hem. Het isniet goed
om eenkind van die leeftijd ctï-
leen te laten." te
Alléén laten? Sinds je die ba- h
by hebt, ben je niet meer uit jek
huis te branden. Al onze oude L
kennissen klagen dat ze jf,L
nooit meer zien. Volgens mü L
laat jijKareltje nóóit alleen."
,fiijna nooit, nee. Ik genietook F'
geweldig van hem. Nou ja,heel Uj
af en toe zou ik ook weleens ietsp
voor mezelf willen, zoals nn P
dus. Maar Gerard is socioloog* li
hè. Volgens hem is onomstote- j
lijk vast komen te staan dal \,
een kind op latere leeftijd co*1'
pleet de puree in draait als het *>vóór zijn derde jaarniet iedere »dag zijn moeder om zich heef 1 i
heeft."li
,J£n geloof jij dat zelf ook?"
t
„Nee. Natuurlijk wel dat cc* 'kind behoefte heeft aan zijll
moeder. Maar om daar nou een
soort wet van te gaan maken— i
,J3ovendien, nu vind je het no9\
leuk om Kareltje zo veel moge- ,
lijk om je heen te hebben. Maar(
over twee jaar? Als die mal1!
van jou zijn verbodsbepaling
handhaaft, zit je straks mis-
schien met een saggerijnige
kop afte tellen tot diedrie jaar
voorbij zijn. Fijn voor Kareltje
zeg."

Wat is nou lekkerder voor cc*
kind dan ouders om zich hee*'
te hebben die zich prettig voe-
len, die af en toe eens wat voor
zichzelf doen en daarna dolbtil
zijn hun kind weer te zien?
Maar nee dus. Ouders wille*
het altijd perfect doen. Mis-
schien zijn opvoedings-ideolo-
gieën daarom zo vatbaar voor
doordraverij. Met alle kans dat
zowel ouders als kinderen late?
met de gebakken peren zitten.

Vijftien jaar geleden was de
anti-autoritaire opvoeding r*
de mode. Ook een verstandige
gedachte- geef kinderen mee?
ruimte om zelf te ontdekke*
wat goed en verkeerd is — die
tot pedagogische rampjes leid-
de omdat ze door sommige ou-
ders tot in het extreme werd
doorgevoerd. Het vervelende *s
dat de gevolgen later nooit he-
lemaal kunnen worden terug-
gedraaid, i
„Over twintig jaarzit Kareltje.
misschien bij de psychiater,'
bromde ik. Slachtoffer van het
Tegen Haar Wil-Aanwezig-
heidssyndroom. En hij kan niet
eens boos op jullie worden,
want jullie deden het uit goeie
bedoelingen".

Willemijn keek me strak aan-
zet mag niet. Hij wil het zo."

herman vuijsj e

(ADVERTENTIE)
| opleidingln-cursussen'J

hanheqüininstitüüt| "R - 1 '5
Uw zekerheid in dekeuze van een oerenomeerfLopleidingsinstituut. Reputatie 18 jaar uitzonderl'l1*J/cie2nJ!ï trainingen en modeshows.wtLiujM voor de nieuwe startvan de

avondopleidingen
mannequin
dressman

houdingscorrectie
Info-inschrijving inonze bekende leslokaties:

Heerlen*Maandag 18 november as. om 20.00 uur
"n netGolden-Tulip City Hotel(Wilhelminaplein f7).„,.„„„ „„Maastricht:Woensdao 20 november as. om 20.00 uur,„""Grand Hotel deL'Empereur

toirect tegenover het centraal station)
«run, " Sittard:H 22 november as. om 20.00 uurm hotel De Prins (Rijksweg Zuid 25)

o«JeJninfo 046-371732 Komce. M.U. KampweidestraaM, 6191 EWBef*

(ADVERTENTIE)

HET WORDT WINTER
Stap eens bij 808 binnen,
volop keus in truien, swea-
ters, pantalons, kolberts,
jacks, sjaals, petten, hoeden.

BOB-
mtinnehtfsoée

Kerkstraat 2, 045-327372
Winkelcentrum Waubach
Landgraaf - Vrijdag koopavond
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(ADVERTENTIE)
Praktijk voor
borstprothesen,
aanverwante **-. it
corsetterie en
badgoed.
Via alle
ziekenfondsen.
Op afspraak
ma.-di.-do.-vr.
9 tot 12uur
(045) 257848 l£ a_Ü_JÜ

Jocelyne After Care
Schumanstraat 12, BRUNSSUM



TvMeerssen-Roda JC 0-2 (0-2) -17. Tere v^st 0-1, 28. Verhagen 0-2. Scheids-
r f enter: Kloeg. Gele kaart: Coumans.
e 5000.s* Meerssen: Dusseldorp, Robert

f"leets (66. Houben), Van Dijk, Schef-
s's. Kleinen, Franssen, Quesada, Erik

1 soiets' Ploemen, Coumans (83. Alfon-„ b/'Dahlmans.
u*l* JC: Bolesta, Senden, Verhagen,

'- r,anssen, Trost, Broeders, Boerebach,
r v,uypers, Hofman, Arnold (66. Ogechuk-■ |ju), Ter Avest (75. Huiberts).

Veldslagen rond
Bundesliga-duels
HAMBURG - De wedstrijden Han-
sa Rostock-Hamburger SV en
Schalke '04-FC Köln hebben de
Duitse politie tot tientallen arresta-
ties gedwongen. In Rostock werden
34 mensen aangehouden en twee
politiemensen gewond, bij Schalke
pikte de politie twintig mensen op,
het aantal gewonden bedroeg daar
dertien.

FC Köln-spits
Maurice Banach

verongelukt
REMSCHEIDT - FC Köln-spits
Maurice Banach is zondagochtend
bij een auto-ongeluk om het leven
gekomen. De auto van de voetballer
kreeg op de snelweg in de buurt
van Remscheidt een klapband,
waarna hij in volle vaart tegen een
pijler van een brug reed. De auto
vatte onmiddellijk vlam. Banach
was op slag dood.

De Keulse spits werd 24 jaar oud.
Hij laatvrouw en twee zoontjes ach-
ter. Banach ontpopte zich vooral dit
seizoen als een trefzekere aanvaller.
Hij scoorde tien doelpunten in deze
competitie, waardoor hij op de top-
scorerslijst de tweede plaats, achter
de Zwitserse Dortmunder Chapui-
sat, bekleedt. Voordat Banach ver-
leden seizoen naar Keulen kwam,
speelde hij bij Wattenscheid'o9 en
Borussia Dortmund.

sport
Roda JC maatje te groot voor SV Meerssen: 0-2

Alleen spektakel
voor beginsignaal

DOOR IVO OP DEN CAMP

fl - Vijfduizend kijklustigen kwamen gistermid-
'je $ naar het veel te kleine sportpark Marsana. Na het heroï-
de \ e gevecht, elf maanden geleden, tegen De Graafschap
jeL°°Pte heel Limburg, behalve Kerkrade, op een reprise van
iij SV Meerssen in het KNVB-bekertoernooi, toen
" j6 Ploeg van trainer Piet van Dijk na een 2-2 gelijkspel pas bij

* nemen van strafschoppen moest capituleren. Dit keer
'■j veef het spektakel echter beperkt tot een optreden van de

**»achraove'. De dialectgroep kreeg, voorafgaand aan SV
n efierssen-Roda JC, de massa nog wel in beweging. In het tref-„ \} tussen Zuidlimburgs beste amateurclub en profclub was

g! .'Vuur al na een half uurtje geblust. Roda JC leidde op dat
3t D^ent met 2-0 en tilde die score met speels gemak over de
n- 6§&ntig minuten heen.

re (Z van Dyk was na afloop niet
,ji t1)8 echt teleurgesteld. Hij zag de

h' Waarschijnlijk al vooraf hangen.
e^ verwachtingspatroon lag veel

-v"°°g- Natuurlijk hadden we
jJj^S voor een stunt gezorgd, maar
sjj 2at er niet in. Op papier is het
j^aal niet zo moeilijk, maar in

(je ,Ujk werkt het vaak eventjes an-
'., rs". De praktijk van gistermiddag

Ij es uit dat een goedwillende
]5 °fdklasser tegen een professione-
-9 l eredivisieclub geen schijn van
'- ,o

tls heeft zolang by de betaalde
■*" tl(,6';-*>allers geen sprake is van on-n

Koster na afloop opgelucht vertel-
len. Roda JC had de woorden van
de trainer ter harte genomen en
startte alsof het een partij tegen
Ajax betrof: geconcentreerd en met
volle overgave. „Roda JC heeft het
karwei bloedserieus aangepakt",
had Piet van Dijk geconstateerd.

Vooral middels spelhervattingen
zaaide Roda JCaanvankelijk onrust
in de Meerssen-defensie. Na een
kwartier spelen leidde een ingestu-
deerde hoekschop van Hofman,
doorgekopt door Verhagen, tot de
openingstreffer. De hoofdklasser
kreeg de bal niet uit het strafschop-
gebied weggewerkt, waardoor uit-
eindelijk TerAvest van dichtbijkon
intikken: 0-1.

Precies dat waar Piet van Dijk zo
voor gewaarschuwd had ('zorg dat
Roda niette snel tot scoren komt')
geschiedde dus. Maar SV Meerssen
spartelde nog even tegen. Halver-
wege de eerste helft stond alleen
het metaal boven Bolesta de gelijk-
maker in de weg. Hans Ploemen
trof het metaal buiten bereikvan de
Roda JC-doelman na een prima
kopbal. In de rebound mocht Roel
Coumans het ook met zijn hoofd
proberen, maar nu lag de attent rea-
gerende Bolesta dwars.
Heel even gloorde er hoop in de
harten van de Meerssen-aanhang,
maar lang duurde dat niet. Een vrije
schop van Boerebach bereikte het
hoofd van de volledig vrijstaande
Bert Verhagen. Deze zag zijn eerste

sC' e Koster was een gewaar-
toftl,Vvd man, had dus niets aan het

' V66val overgelaten en slaagde er te-
t *?-s in zijn spelers ervan te door-
' j^gen dat het varkentje SV

niet zo maar een-twee-
\ h

te wassen was- „Achteraf moet

* bekennen dat ik vrijwel geen mo-
d 6t-t het idee heb gehad dat we in
i Problemen zouden komen", kon

inzet niet voldoende gekeerd door
Wim Dusseldorp, kreeg de bal terug
voor zijn voeten en maakte met een

droge knal hoog in de touwen een
einde aan alle Meerssen-dromen.
Na de pauze was er slechts sprake
van eenrichtingsverkeer. Geen
hond die nog een cent gaf voor de
kansen van SV Meerssen tegen de
met hoofdsponsor Beaphar bek-
vechtende formatie uit Kerkrade.
Arnold, Huiberts, Hofman en Broe-
ders hadden de score tot vernede-
rende hoogte kunnen opvoeren,
maar waren in de afwerking gena-
dig voor de amateurs. „Het ging ei-
genlijk veel te gemakkelijk", moest
Koster tot zijn verbazing conclude-
ren. „Maar we hadden natuurlijk
vaker moeten scoren. Een volgende
keer kan zoiets je opbreken". Colle-
ga Piet van Dijk zag een feestje op
gedempte toon toch nog wel zitten.
„Omdat Roda JC gewoon een maat-
je te groot was".

" Drie Meerssen-spelers (v.l.n.r. Math van Dijk, doelman Wim
Dusseldorp en René Scheffers) moeten eraan te pas komen om
Berthil ter Avest van scoren tegen te houden.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Roda JC loot
FC Groningen

DEN HAAG - Roda JC
heeft in de achtste fina-
les van het KNVB-
bekertoernooi, die in
het weekeinde van 4 en
5 januari 1992 wordt af-
gewerkt, geloot tegen
FC Groningen. Het duel
wordt gespeeld op
Kaalheide. Trainer
Adrie Koster reageerde
gematigd optimistisch:
„Het had beter gekund,
maar ook veel slechter.
Het zal een pittig duel
worden, maar ik ben
wel blij dat we thuis
spelen".

Ajax of PSV haalt de

kwartfinales van het
KNVB-bekertoernooi
niet. De loting bracht
de winnaar van Ajax-
FC Den Haag tegenover
de landskampioen. Ze-
ker is dat twee ploegen
uit de eerste divisie wel
bij de laatste acht ko-
men. In de vierde ron-
de, op 4 en 5 januari,

zijn twee duels van eer-
ste-divisieclubs: Tel-
star-Eindhoven en
TOP-Haarlem.
De amateurs van Rhe-
den spelen tegen VW
opnieuw een thuiswed-
strijd.

In het eerste weekeinde
van het nieuwe jaar zal

hetduel Ajax-Den Haag
worden gespeeld, de
winnaar komt op een
later te bepalen tijdstip
uit tegen PSV. Sparta
en Willem II halen
woensdag hun achter-
stallige wedstrijd uit de
derde ronde in.

De loting voor de vier-
de ronde ziet er als
volgt uit: Ajax/Deri
Haag-PSV, Telstar-
Eindhoven, RBC-Feye-
noord, Utrecht-Emmen,
TOP-Haarlem, Roda
JC-Groningen, Sparta/
Willem 11-Vitesse, Rhe-
den-VW.

Geen vervanger
voor Wouters

ROTTERDAM - Technisch direc-
teur Louis van Gaal van Ajax zal er
niet bij het bestuur op aandringen
een vervanger voor Jan Wouters te
kopen. Hij vindt de selectie breed
genoeg. Wouters zei gisteravond
nog niet bij welke club hij volgende
week speelt. De international ver-
trok na het duel met Feyenoord met
zijn zaakwaarnemer voor verder
overleg. De keus gaat tussen Arse-
nal en Bayern Munchen.
Van Gaal: „Het vertrek van Wouters
is een zeer grote aderlating. Toch
wil ik niet investeren. We hebben
spelers genoeg. Bovendien is er
geen tweede Jan Wouters te vinden.
Aan de andere kant is het ook zo dat
niemand onvervangbaar is."
Commercieel directeur Van Eijden
zei dat Ajax met geen van de kandi-
daat werkgevers overeenstemming
over het transferbedrag heeft be-
reikt. „We zijn nog met beide clubs
aan het onderhandelen. Zowel Ar-
senal als Bayern blijft zeer geïnte-
resseerd."

Dope-zondaars
missen Spelen

WIESBADEN - Op het gebruik
van dope betrapte Duitse sportmen-
sen hangt met ingang van 1 januari
volgend jaar een eenmalige uitslui-
ting van de Olympische Spelen
boven het hoofd. De begeleiders
van de atleten worden voor het le-
ven de toegang tot de Spelen ont-
zegd.
Deze beslissingen nam het NOC
van Duitsland. De aangekondigde
strafmaat voor dope-zondaars gaat
veel verder dan de meeste andere
nationale sportbonden en het do-
ping-reglement van het-lOC.

Zwaargewicht heeft WK-eremetaal nu al voor het grijpen

Vanderlijde slaat toe
SYDNEY - Arnold Vanderlijde
heeft de eerste stap naar een nieuw
internationaal succes gezet. De drie-
voudige Europese kampioen zwaar-
gewicht deklasseerde in zijn eerste
partij van het zesde toernooi om de
wereldtitels boksen voor amateurs
de Nigeriaan David Inzonritei 'op
punten: 22-2.

Voor twee anderen van de vier Ne-
derlandse vertegenwoordigers bete-
kende het eerste optreden tevens
het laatste. Zwaarwelter Orhan De-
libas verloor met gering verschil
van de geroutineerde Duitser Tor-
sten Schmitz (18-14) en bantam
Miguel Dias werd in de tweede ron-
de van zijn partij tegen de Noordko-
reaan Gil Gwang Sik na twee open-
bare waarschuwingen wegens
vasthouden gediskwalificeerd.
Arnold Vanderlijde komt in een in-
ternationaal toernooi doorgaans
moeilijk op gang. Zaterdag aan het
begin van de Australische avond in
het sportcentrum Homebush maak-
te de Sittardenaar een uitzondering
op die regel. Tegen de Nigeriaan
Izonritei nam Vanderlijde zijn sto-
ten en combinaties door. Hij kreeg
daarvoor van de Afrikaan ook alle
gelegenheid.
Toch was Vanderlijde noch trainer
Fritz Sdunek geheel tevreden. De
bokser: „Het liep nog niet zoals de
afgelopen week op de training. Ik
voel dat de kracht en de snelheid er
weer volledig zijn. Alleen kan ik het
nog niet helemaal omzetten." Sdu-
nek: „Het is te zien dat hij naar zijn
topvorm groeit. Hij maakte nu al-
leen de fout zijn tegenstander voor-
tijdig te willen uitschakelen. Daar-
door ging Vanderlijde forceren."

Vanderlijde benutte tegen de Nige-
riaan zijn lange reach volledig. De
veel kleinere Afrikaan kon nauwe-
lijks bij hem komen en werd onop-
houdelijk getroffen. Na de tweede
ronde gaf de computer al een voor-
delige marge van twaalf treffers
(13-1) aan. Dat verschil liep in de
laatste drie minuten op tot 22-2.
Vanderlijde zei zich verbaasd te
hebben over het optreden van de
Koreaanse scheidsrechter Kim, die
hem verscheidene 'malen gebaarde
zijn mond te houden. De Limburger
maakt bij elke stoot die hij plaatst
een geluid.De Aziaat ging er kenne-
lijk van uit dat de Nederlander een
opmerking over zijn tegenstander
maakte.

„De eerste keer dacht ik dat hij naar
iemand buiten* de ring gebaarde.
Toen hij het kort daarna weer deed,
begreep ik dat het voor mij bedoeld
was. Het was belachelijk want ner-
gens in de reglementen staat dat je
geen geluid mag maken bij een

stoot. Het werkte wel even op mijn
zenuwen. Je denkt datje gediskwa-
lificeerd kan worden."
Vanmiddag treedt Vanderlijde aan
voor zijn tweede partij. Hij ontmoet
dan Miguel Ortega. De Spanjaard
zegevierde met klein verschil
(19-17) over de Hongaar Hart. Wint
de Limburger dat duel dan is hij ze-
ker van een plaats in de halve eind-
strijd en een bronzen medaille.

Miguel Dias ging roemloos ten on-
der. De bantamgewicht uit Ridder-
kerk, een halfjaar geleden winnaar
van het zilver bij het EK in Göte-
borg, werd in tweede ronde van zijn
gevecht tegen de Noordkoreaan Li
Gwang Sik gediskwalificeerd we-
gens herhaaldelijk vasthouden.
Dias was vanaf de eerste gongslag
kansloos. De Nederlandse kam-
pioen liep voortdurend wegvan zijn
furieus aanvallende tegenstander,
stootte nauwelijks en het was al
snel duidelijk dat hij geen schijn
van kans had.

Uitnodiging voor 'Magie' Johnson
BARCELONA - Of hij speeltof niet, Michael Johnson is in elk geval
welkom op de Olympische Spelen. De top-basketballer, die vorige
week aankondigde dat hij besmet is met het HIV-virus dat aids kan
'veroorzaken, krijgt een persoonlijke uitnodiging van Barcelona's
burgemeester Pasqual Maragall. Maragall is tevens voorzitter van het
organisatiecomité.
Johnson kondigde na de ontdekking van de besmetting aan dat hij
stopt met het bedrijven van topsport. Later verklaarde hij toch te
willen spelen met de Amerikaanse nationale ploeg. Barcelona's
sportdirecteur Eric Truno zei zaterdag: „We werken aan de uitnodi-
ging. Johnson moet komen, ook als hij niet in de ploeg staat. Hij
krijgt een speciale accreditering en gratis verblijf."

Geen AIDS-test OS-deelnemers
MONTE CARLO - Sportlieden die komend jaar meedoen aan de
Olympische Spelen van Barcelona, behoeven geen aids-test te laten
doen. Dat heeft prins Alexandre de Merode vrijdag gezegd. Hij is
voorzitter van de medische commissie van het lOC. De Merode rea-
geerde op de commotie die is ontstaan sinds de Amerikaanse basket-
baller Earvin „Magie" Johnson een week geleden bekendmaakte dat
hij is besmet met het HIV-virus, dat de dodelijke ziekte aids kan ver-
oorzaken.

Volgens De Merode is het onmogelijk dat een sero-positieve topspor-
ter een collega in het heetst van de sportieve strijd besmet, bijvoor-
deeld door bloedcontact via een wondje.
Bloed en sperma zijn de belangrijkste overdragers van het virus.

„Experts hebben me verzekerd dat het virus niet door een schram-
metje is over te dragen", aldus De Merode. De medische commissie
heeft de aids-problematiek al besproken tijdens een vergadering, vo-
rige maand in Barcelona.
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Pete Sampras wereldkampioen
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scorebord
knvb-beker

Derde ronde
Veendam - Vitesse 2-2
Vitesse w.n.s.
Heerenveen - PSV 0-2
Eindhoven - Wageningen 2-2
Eindhoven w.n.s. RBC - Helmond Sport 2-0
Haarlem - NEC 4-3
Emmen - Excelsior 1-0
VW - BWDen Bosch 1-1 VW w.n.s.
Meerssen - Roda JC 0-2
NAC - Utrecht 0-1
RKC -Telstar 2-4n.v.
Volendam - TOP 1-1 TOP w.n.s.
Groningen - Cambuur 3-2
Rheden -Twente 2-1

eredivisie
Feyenoord - Ajax 2-0

PSV 14 10 4 024 35-16
Feyenoord 16 9 6 1 24 23- 9
Ajax 14 9 2 3 20 35-10
FC Twente 16 8 4 4 20 32-20
Vitesse 16 7 5 4 19 23-14
Sparta 15 6 6 3 18 26-25
RodaJC 16 6 5 5 17 21-21
FC Utrecht 15 4 8 3 16 16-13
RKC 16 5 6 5 16 31-27
MVV 16 4 7 5 15 14-18
Groningen 14 4 6 4 14 20-17
Volendam 15 5 3 7 13 15-17
SWDordr 15 5 3 7 13 25-37
Willem II 15 3 5 7 11 15-22
Fortuna S 16 1 8 7 10 16-27
Den Haag 14 2 5 7 9 11-32
Graafschap 15 2 3 10 7 14-28
WV 14 1 4 9 6 12-31

Woensdag, 20.00 uur
PSy - Volendam
Ajax - SW/Dordrecht '90
Sparta - Willem II (KNVB-beker)
Vrijdag, 20.00 uur
Fortuna Sittard - Feyenoord

Weekeinde
Groningen - RKC
Den Haag - VW
Sparta - Vitesse
Utrecht - MW
De Graafschap - PSV
Willem II - Roda JC
Twente - Ajax

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

scoreverloop

KNVB-BEKER
Derde ronde
Heerenveen - PSV 0-2 (0-2). 5. Ellerman 0-1;
29. Ellerman 0-2. Scheidsrechter: Van der
Ende. Toeschouwers: 13.000 (uitverkocht).
Heerenveen: Swager; Goulooze (72. Huite-
ma), Andone, Groen en Verbeek; De Jong,
Been en De Visser; Roelofsen, Camataru en
Van Dijk (72. Alberda).
PSV: Van Breukelen; Gerets, Valckx, Van
Tiggelen en Heintze; Van Aerleen Koeman
(77. Scheepers); Ellerman, Kieft, Kalusha
en Hoekstra (65. Linskens).
RBC - Helmond Sport 2-0 (2-0). 6. Yilmaz
1-0, 41. Vereyken 2-0. Scheidsrechter:
Klootwijk. Toeschouwers: 1750.
RBC: Van Campenhout; Wijnings, Van
Gastel, Kort en Roovers; Van Oeveren (62.
Zwart), Hellemons en Voets; Mutsaers, Yil-
maz en Van Straalen.
Helmond Sport: Van Duijnhoven; Ton,
Schmitz (46. Mommers), Vereyken en De
Vries; Schuman, Streppel en Weijers; Heij-
ster, Koenraadt en Martens.
Eindhoven - Wageningen 2-2 (2-2, 0-1).
Eindhoven w.n.s. 27. Vink 0-1; 55. Van Kee-
ken 0-2; 60. Jansen 1-2; 68. Jansen 2-2.
Scheidsrechter: Schuurmans. Toeschou-
wers: 1250.
Eindhoven: Van Gastel; Van Corstanje (57.
Vroomans), Treffers, Frijns en Willems; Wa-
siman, Borrenbergs, Van Helmond en
Knijn (27. Winkelmolen); Maas en Jansen.
Wageningen: Vonk; Verspui, Doesburg,
Heesen en Tular (57. Smits); Uitman, Van
der Velden en Vlemmings; Vink, Van Kee-
kenen De Kruif.
Emmen - Excelsior 1-0(0-O). 48. Bosch 1-0.
Scheidsrechter: Van Vliet. Toeschouwers:
1100.
Emmen: Griemink; Haak, Volkerink, Vel-
dwijk en Haverkort; Bosch, De Jonge en
Grummel; Pahlke, Scherpen en Van Oo-
strum.
Excelsior: Van Ooijen; Pruijmboom, Tau-
ment, Eersteling en Dumee; Frehe, Van der
Meulen.en Van der Gijp; Tammer, Videka
enRoos.
Haarlem - NEC 4-3 (2-1). 14. Aalbers 0-1; 28.
Baas 1-1; 36. Van Galen 2-1 (strafschop); 50.
Lok 2-2; 61. Brouwer 3-2; 68. Iliohan 4-2; 83.
Lok 4-3. Scheidsrechter: Lammers. Toe-
schouwers: 1264.
Haarlem: Oost; MacDonald, Baas, Brouwer
en De Jong; Helenklaken, Iliohan en Van
Galen; Kemble, Echteld (82. Koffijberg) en
Van Eekeres.
NEC: Wagenaar; Wijnhoven (70. Gliatis),
Stock, Paymans en Van Wanrooy; Aalbers,
Van derLinden, Lok en Hoeks; Van Won-
deren en De Romijn (80. Grim).
Veendam - Vitesse 2-2 (2-2, 0-1), Vitesse w.
n.s. 20. Van Arum 0-1; 59. Brouwer 1-1; 68.
Loeffen 1-2; 90. Brouwer 2-2. Scheidsrech-
ter: Schaap. Toeschouwers: 2600.
Veendam: Prins; Slor (17. De Haan), Wiers-
ma, Fühler en Lukkien; Assorgia, Brouwer
en Van der Duin; Roode (78. McDonald),
Meijerman en Bolhuis.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Bos, Van
den Brom en Straal; Laamers, Loeffen en
Eijer; Latuheru, Van Arum (97. Roelofsen)
en Cocu (68. Hilgers).
Groningen - Cambuur 3-2 (1-1). 11. Djurovs-
ki 1-0; 23. Mols 1-1; 52. Bos 2-1; 57. Djurovs-
ki 3-1; 80. Kooistra 3-2. Scheidsrechter:
Reygwart. Toeschouwers: 10.015.
Groningen: Lodewijks; Holband, Van Dijk
(46. Pijper) en Zygmantovitsj; Van Duren,
Olde Riekerink, Drent, Wilson en Van Duu-
ren (46. Bos); Meijer en Djurovski.
Cambuur: Grim; Spork en Hoogma; Sink-
graven, Keizer, De Haan (64. Crüden), De
Gier en Steenge; Roembiak, Mols en Dan-
tuma (73. Kooistra).
NAC - Utrecht 0-1 (0-1). 32. Roest 0-1.
Scheidsrechter: Houben. Toeschouwers:
3768.
NAC: Karelse; Van den Dungen, Jaspers,
Koumans en Smit; Remie (72. Wilnis), Den
Haan en Brood (59. Van Hooijdonk); Lam-
mers en Cornelissen.
Utrecht: Van Ede; Verrips, De Koek, Van
der Meer en Aipassa; Van der Net, Roest en
Plugboer; De Kruijff, Van der Weert (83.
Lindenaar) en Smolarek.
Rheden - Twente 2-1 (1-0). 45. Biemer 1-0,
54. Baltus 2-0, 63. Mulder 2-1. Scheidsrech-
ter: Van Haaften. Toeschouwers: 3500.
Rheden: Verhoeven; Tilmann, Vink, Bos-
man en Barten; Klop, Wout en Van Eijck;
Talan (68. Peters), Bremer (90. Speelziek) en
Baltus.
Twente: Boschker; Kool (15. Karnebeek),
Rutten, Paus en Zwijnenberg; Gaasbeek en
Van Halst (46. Van Rabenswaaij); Nijen-
huis, De Boer, Mulder en Mrkela.
Volendam - TOP 1-1 (1-1, 1-1), TOP w.n.s.
13. Clayton 1-0; 23. Wubben 1-1. Scheids-

rechter: Bakker. Toeschouwers: 850.

Volendam: Zoetebier; Van Loon, Krom-heer, Stuyt en Sier; Pastoor, Peters en DeLeeuw (108. Binken); Steur, Clayton enBerghuis (91. Kooistra).
TOP: Koopman; Steenbekkers, BerensRikken en Van Lent; Arends, Duys (108'
Van Lith) en Van Geenen; Wubben Water-m£^(46- Keurentjes) en Van Roosmalen.R?*L" ïelstar 2A n-v- -11* 2"2>- !2- Hoop0-1; 25. Hoekstra 1-1; 49. Regtop 1-2; 81. VanHintum 2-2; 102. Regtop 2-3; 117. Oostrom2-4. Scheidsrechter: Merks. Toeschouwers:1116.

RKC: Teeuwen; Joore, Brands (113.Bee-
rens) en Eikenhout (91. Peelen); Richard-
son, Maas, Van Herpen en Van Hintum;
Hoekstra, Decheiver en Van Hoogdalem.
Telstar: Nijkamp; Tevreden (60. Visser), Ol-
de Riekerink, Mulders en Van der Zwaan;
Smak, Hoop, Van Duivenbode en Plug; Oo-
strom en Regtop.

EREDIVISIE
Feyenoord - Ajax 2-0 (1-0). 30. Damaschin
1-0; 87. Taument 2-0. Scheidsrechter: Uilen-
berg. Toeschouwers: 48.000 (uitverkocht).
Feyenoord: De Goey; Troost, De Wolf, Met-
god en Heus; Scholten, Bosz en Witschge;
Damaschin, Taument en Griga.
Ajax: Menzo; Blind, Vink, Wouters en De
Boer; Winter, Bergkamp en Groenendijk
(62. Van Loen); Petersen, Pettersson en
Roy.

kaarten
Rood: Vink (Ajax), Heesen (Wageningen),
Frehe (Excelsior), Stock (NEC).
Geel: Andone (Heerenveen), Valckx (PSV),
Kort en Van Oeveren (RBC), Streppel en
Van Duynhoven (Helmond Sport), Van Cor-
stanje en Willems (Eindhoven), Verspui,
Vink en Vlemmings (Wageningen), Eerste-
ling, Pruymboom en Videka (Excelsior),
MacDonald en Helenklaken (Haarlem), Aal-
bers. Lok en Van der Linden (NEC), Van
Loon, Clayton, Peters en De Leeuw (Volen-
dam), Joore en Eikenhout (RKC), Plug en
Oostrom (Telstar), De Haan (Veendam),
Graef en Van der Kaay (VW), Smeets en
Derksen (BW Den Bosch), Holband en
Wilson (Groningen), De Haan en Hoogma
(Cambuur Leeuwarden), Den Haan (NAC),
Plugboer en Aipassa (Utrecht), Rutten
(Twente), Keurentjes (TOP), Coumans
(Meerssen), Heus (Feyenoord), Bergkamp
en Blind (Ajax).

buitenland
DUITSLAND
Dresden - Bochum 0-0
Schalke - Köln 3-0
Düsseldorf -Kaiserslautern 1-0
Rostock - Hamburg 1-2
Karlsruhe - Nürnberg 1-0
Leverkusen - Dortmund 0-2
Stuttg. Kickers - Mönchengladb. 3-0
Duisburg - Munchen 1-1
Bremen - Frankfurt 1-0
Wattenscheid - Stuttgart 1-3

Stand: Frankfurt 18-23; Stuttgart 18-22;
Kaiserslautern 18-22; Dortmund 18-22; Le-
verkusen 18-20; Duisburg 18-20; Schalke
18-19;Nürnberg 18-19;Bremen 18-19;Karls-
ruhe 18-19; Köln 18-18; Hamburg 18-18;
Munchen 18-17; Rostock 18-16; Stuttgarter
Kickers 18-15; Dresden 18-15; Bochum
18-15; Düsseldorf 18-14; Mönchengladbach
18-14; Wattenscheid 18-13.

ENGELAND
Aston Villa - Notts County 1-0
Chelsea - Norwich 0-3
Crystal Palace - Southampton 1-0
Everton - Wimbledon 2-0
Leeds - Queens Park Rangers 2-0
Manchester City - Manchester United 0-0
Nottingham - Coventry 1-0
Oldham - Arsenal 1-1
Tottenham Hotspur - Luton 4-1
Sheffield United - Sheffield Wednesday 2-0
West Ham - Liverpool 0-0
Stand: Leeds 16-33; Manchester United
15-32; Manchester City 16-29; Aston Villa
16-27; Crystal Palace 15-27; Arsenal 15-25;
Sheffield Wednesday 16-25; Norwich 16-23;
Everton 16-22; Chelsea 16-22; Liverpool
14-21; Tottenham Hotspur 13-20; Notting-
ham Forest 15-20; Coventry 16-20; West
Ham 16-19;Wimbledon 16-18;Notts County
16-18; Oldham Athletic 15-16; Queens Park
Rangers 16-15; Southampton 16-13; Shef-
field United 16-12;Luton 16-10.

FRANKRIJK
Nimes - Caen 0-1
Stand:Marseille 18-26; Monaco 18-24; Caen
18-23; Paris St. Germain 18-22; Le Havre
18-21; Metz 18-20; Auxerre 18-19; Nantes
18-19; Toulouse 18-19; Saint-Etienne 18-18;
Lille 18-17; Lens 18-17; Montpellier 18-17;
Toulon 18-16; Nimes 18-16; Cannes 18-15;
Rennes 18-15; Lyon 18-14; Sochaux 18-12;
Nancy 18-10.

ITALIË
Atalanta - Fiorentina 1-0
Bari-Lazio 1-2
Cagliari - Parma 0-0
Cremonese - Foggia 0-2
InterMilan - Ascoli 2-1
Juventus - Torino 1-0
AS Roma - Napoli 1-1
Sampdoria -ACMilan' 0-2
Verona - Genoa 2-1

Stand: AC Milan 9-16; Juventus 10-15; Na-
poli 10-13; Lazio Roma 10-13; Foggia 10-13;
Inter 10-13; Torino 10-11; Parma 10-11; AS
Roma 10-11;Atalanta 10-11; Genoa 9-9; Fio-
rentina 10-9; Sampdoria 10-8; Verona 10-7;
Cagliari 10-6; Cremonese 10-5; Ascoli 10-4;
Bari 10-3.

SPANJE
Espanol - Sevilla 1-1
Sociedad - Athletic Bilbao 2-0
Albacete - Logrones 2-0
Burgos - Real Madrid 0-2
Mallorca- Gijon 0-1
Pamplona - Valencia 0-1
Atletico Madrid - Tenerife 1-0
Zaragoza - Valladolid 2-0
Oviedo - Cadiz 2-1
Coruna - Barcelona 0-4
Stand: Real Madrid 10-19; Atletico Madrid
10-16; Sporting Gijon 10-14; Burgos- 10-13;
Zaragoza 10-13; Barcelona 10-12; Valencia
10-12; Sevilla 10-11;Logrones 10-10; Oviedo
10-10; Real Sociedad 10-9; Osasuna 10-8; Al-
bacete 10-8; Valladolid 10-7; Tenerife 10-7;
Cadiz 10-7; Espanol 10-7; Athletic Bilbao
10-6; Coruna 10-6; Mallorca 10-5.

toto/lotto
Lotto 46
Winnende getallen: 1-4-11-16-21-34.
Reservegetal: 8. Deelnemers: 527.303. Prij-
zengeld: 1.086.672,00.
Cijferspel
19 77 64. Deelnemers: 261.587. Vaste prij-
zen.
Toto 46
Juistekolom: 1-2-3-3-1-3-2-3-1-1-
-1 - 3. Deelnemers: 23.633. Prijzengeld:
119.354,00.
Toto-gelijk 46
Winnende wedstrijden: 16 - 17 - 20 - 23 - 27.
Toegevoegd: 13. Deelnemers: 2460. Prijzen-
geld: 15.762,00.
Duitse lotto
Winnende getallen: 2-8-29-31-32-43.
Reservegetal: 39.
Spiel 77
83 22 665.
Belgische lotto
Winnende getallen: 4-8-13-14-29-30.
Reservegetal: 12.
Joker
87 17 486.
(Onder voorbehoud)

Stam en Ritsma winnaars opening langebaanseizoen

Hollandse folklore
in IJsselcup

DEVENTER - De 30ste IJssel-
cup kwam in de prijzenkast van
het gewest Noord-Holland/
Utrecht terecht. Rintje Ritsma,
individueel winnaar bij de man-
nen, stond met lege handen
omdat Ben van der Burg de wis-
selbeker was vergeten. Marieke
Stam, eerste bij de vrouwen,
kreeg niet eens een hand en/of
een zoen van Sandra Voetelink;
de bekerhoudster ontbrak omdat
ze onlangs tijdens een feest was
gestruikeld over haar hoge hak-
jes. Kortom: de strijd om de IJs-

selcup in Deventer stelde niets
voor. Het was Hollandse folklo-

De opening van het langebaan-
schaatsseizoen was leuk en ge-
zellig. Niets meer en niets min-
der. Leo Visser kon onmogelijk
laten zien, dat hij en niemand
anders over dertien weken goud
wint op de Olympische 1500 me-
ter. De piloot was amper een
etmaal in Nederland na een lan-
gevlucht uit tropisch Singapore.
Visser werd zaterdag achtste op

zijn favoriete afstand in de te
verwaarlozen tijd van 2.03,38.
„Het komt nog wel goed", suste
hij verwachtingsvolle belangstel-
lenden.

Ben van der Burg, per traditie
vroeg in vorm, ontglipte de IJs-
selcup. De blessure aan zijn
stuitje, bijna een jaar oud, voelt
de Hagenaar nog steeds. Maar hij
wist vooraf dat hij in Deventer
niet zou winnen. Tijdens het trai-
ningskamp in Den Haag deed hij
mee aan de weddenschappen

wie achter Rintje Ritsma tweede
zou worden.

Ritsma pakte eindelijk een prijs.
Hij deed er, onwennig, laatdun-
kend over. Vorig jaar was hij de
vijfde man in de kernploeg, die
overal buiten viel. Hij trainde als
een bezetene, verbeterde zijn 500
meter enorm en zag zijn inzet be-
loond bij de eerste de beste gele-
genheid. Hij kan toeslaan bij het
Europees kampioenschap (17-19
januariHeerenveen), wanneer de
internationale vedetten zich spe-
cialiseren op de verschillende
afstanden voor de Olympische
Spelen van Albertville (februari).

Ritsma mocht anders best pron-
ken met zijn prestatie. Hij troef-
de immers niet alleen Van der
Burg, maar ook zijn, reeds hoog-
geëerde, provinciegenoot Zand-
stra af. Op de 500 meter bleef hij
in de buurt van Wojcek Biziuk,
een Drentse import-Pool die na
zijn naturalisatie een versterking
van de sprintkernploegkan bete-
kenen: 39,79 tegen 39,49. Op de
1500 meter dook Ritsma onder
de tijd van Van der Burg: 2.00,58
tegen 2.00,60.

Bobsleetaridem
tevreden

WINTERBERG - De achttiende
plaats in het eindklassement van de
bobsleewedstrijden om de wereld-
beker in Winterberg stemde Han
Minjon tot tevredenheid.De Neder-
lander toonde vooral respect voor
zijn remmer John Drost die de pijn
van een rugblessure moest verbij-
ten.

„We zijn heel blij", aldus Minjon die
zijn gekwetste partner vandaag
weer bij de fysiotherapeut op Pa-
pendal aflevert.

„Ik heb de hele week met iemand
anders moeten trainen, maar geluk-
kig was John ondanks alle pijn toch
bereid aan de wedstrijd deel te ne-
men."

In het klassement om de wereldbe-
ker staan Minjon en Drost na twee
races op de zestiende plaats, een
onder de door het NOC gestelde li-
miet voor de Olympische Winter-
spelen.
Rob Geurts en Jan Langeveld leg-
den in het Duitse Sauerland beslag
op de 25ste plaats. In het World
Cup-circuit duikelden de Nederlan-
ders van de dertiende naar de ze-
ventiende plaats, vier punten achter
Minjon/Drost.

Visser bekritiseert
Olympisch schaatsbeleid
ALBERTVILLE - Leo Visser laat
nadrukkelijk weten dat hy zijn
schaatsloopbaan liever op een over-
dekte baan had willen besluiten. Hij
zegt dat op uitnodiging van COJO,
het organisatiecomité van de Olym-
pische Spelen in Albertville.

In het periodiek verschijnende
COJO-magazine zegt Visser nog
steeds te betreuren dat in Frankrijk
werd gekozen voor een openlucht-
piste. „Ik weet dat schaatsen in
Frankrijk een minder belangrijke
sport is, maar een permanente baan
zou de belangstelling kunnen ver-
groten."

Het blad laat de kritische bijdrage
van Visser besluiten met de mede-

deling dat de Spelen desondanks
altijd schitterend zullen zijn. Begin
dit jaar bestond het blad het trou-
wens de al jaren geleden met
schaatsen gestopte Ria Visser in
vierkleurendruk op de voorpagina
te plaatsen.

De baan, kosten dertien miljoen
gulden, is nagenoeg gereed. Alleen
de toeschouwersaccommodatie
(10.000 plaatsen) moet nog worden
voltooid.
De laatste test vindt over drie we-
ken plaats tijdens de wereldbeker-
wedstrijd voor vrouwen. Na de
Spelen zal er in Albertville niet
meer worden geschaatst. Waar nu
kunstijs ligt, wordt een kunststof
atletiekbaan aangelegd.

Kleemann
gaat door

INZELL - Gunda Niemann gaat op
dezelfde voet verder als vorig sei-
zoen toen deDuitse schaatsster nog
als Gunda Kleemann door het leven
ging. De 25-jarige Europees- en we-
reldkampioene uit Erfurt startte het
Olympisch seizoenin Inzell met een
zege op de 1500 meter in 2.10,90.
De Oostenrijkse Emese Hunyadi
hoefde een week voor de eerste we-
reldbekerwedstrijd in Berlijn overi-
gens slechts 26/100ste seconde toe
te geven: 2.11,16. Oud-wereldkam-
pioene Jacqueline Börner, vorig sei-
zoen door een ongeluk uitgescha-
keld, maakte haar rentree met een
achtste plaats in 2.18,11.

Op de 500 meter, diezaterdag onder
abominabele omstandigheden als
enige afstand werd verreden, leed
Monique Garbrecht een nederlaag.
De wereldkampioene sprint moest
de Amerikaanse Bonny Blair voor-
rang verlenen: 43,51 om 44,03 secon-
den. Op de 1000 meter ging dezege
naar de Zuidkoreaanse Sun Hee
Voo in 1.28,56.
De wedstrijden in het Zuidduitse
schaatsoord werden geteisterd door
hevige sneeuwval. Uwe-Jens Mey,
wereldrecordhouder op de 500 me-
ter, besloot daarop niet te starten.
De sprint werd nu gewonnen door
de Amerikaan Dan Jansen in een
tijd van 37,45 seconden. Zijn land-
genootBrian Wanek schreefde 1500
meter op zijn naam: 2.01,61.De voor
Duitsland startende Eindhovenaar
Cor-Jan Smulders werd op deze af-
stand vijfde: 2.03,52.

Manden
verrast

EINDHOVEN - In twaalf lange!
zoenen in het marathonschaat
had Piet Manden nog nooit'
hoofdprijs gewonnen. Daar k*
zaterdag in het mistige EindW
verandering in. De 36-jarige pos'
de uit Wapserveen werkte de fo
lijke nul op erelijst op herois
wijze weg.

Als enige wist hij het peloton ♦
keer te dubbelen. Op eenrondef
terstand van de superieure win'
eindigde Piet Kleine als tweede
Olympische kampioen op de'kilometer van Innsbruck '76 we'
zich in de finale los uit een ja'
groep van elf man. Richard
Kempen werd door zijn d<
plaats de nieuwe leider in hetk
sement om deKNSB-beker.

By de vrouwen zegevierde Man'
Ossendrijver. De voormalige sb
traeksters uit Rijswijk won
sprint van het peloton. Het wasl
tweede seizoensoverwinning,
drie wedstrijden leidt Ossendri
het klassement.

Limburgers overklassen Rotterdam Deze week mogelijk versterking

Eaters deelt de lakens uit
iorVan onze medewerker ' 'THEO KEYDENER !y <

GELEEN - Vakkun^
zette Meetpoint/Eaters g1fteravond in Geleen Rotte °oi
dam met 5-2 (2-0, 1-0, 2- UM
aan de kant. De Eatfl^
deelden in dit spannen'
ijshockeyduel de lake' ior^uit. Het team uit Geleê*va
bepaalde de wedstrijd Ê

hield het spel in eige iaa
r
r

c

handen. Een duel, waar*.
de thuisclub schitter ■"

door zelfvertrouwen,
rakter en volle inzet.
technisch vlak groeit # Y\
ters team eveneens.

„Over een of twee weken zijn
er", vertelde een glunderende C
Stewart. „Het gaat nog wel la'
zaam maarwij komen er aan. All^in de defensie moet er een manne
bij." Met het oog op mogelijke v'
sterking trainen morgen Ron*
Slijter en Henk Klein van P'
Bosch bij de Eaters. Voldoen !
dan spelen zij vanaf 15 december*
Geleen.

Vier competitie- en twee bekerW*
strijden zijn de Geleendenaren °geslagen. Langzaam loopt de pl",
in op de koplopers. Nijmegen kl°
te koploper Utrecht en Tilt* 1"
speelde gelijk tegen Heerenveen-

De ruim twaalfhonderd toescJi"! sl«
wers konden gisteren al vroeg J
chen. Het publiek zat amper of f^
Saris scoorde in samenwerking
Brant en Houben 1-0. Sensatione' <*c
was het tweede doelpunt van 1^
Binnie.
Eaters was in numerieke min
heid want Pellegrims zat op ' ,
strafbank. Boh ontfutselde Pand; <
verdediger Wensink de puck, pas»:
naar Binnie, die op zijn beurt
scoorde.
Rotterdam raakte van de kaart
aan de kook. De tegenstanders é
gen over op provocatie en prot>e' |v
den de thuisclub met alle midde' Jl
het spel uithanden te nemen- ■i-y-
-leen hield het hoofd koel, ook t°, u 6Pellegrims en Binnie op de st<" 9
bank zaten. I.'Zelfs in deze situaties bleven \ e|

aanvallen gevaarlijk. Brant had.I;,^
derde Eatersdoelpunt op zijn st>- J
maarfaalde. Js

Rotterdam, fysiek zeer sterk, gaC
de tweede periode niet op en K.C
beerde het via afstandschoten- fleen had de Panda's bijna op » £knieën, bleef gretig op de puck \
gen en zag de enorme inzet in j

derde minuut beloond met e r<
doelpunt van Troy Binnie (ass. f-1

en De Pont).

Rotterdam verwerkte deze k'J
moeilijk en was radeloos. Met m°( J
te stopten ze de EatersaanvalleP' L
en waren rijp voor de 'sloop'- f. tygeen niet lukte omdat ze het
mooi wilden doen. > J
De laatste twintig minuten voc.
Rotterdam met de moed der *^3

>>,
hoop verder.
De Eaters speelden daarentegen vi
ters depuck moeiteloos rond. Bi^ j
raakte geblesseerd aan zijn bom-been en speelde verder op ha h
kracht. . „
Mollen kreeg last van een oude e. 5
keiblessure. Rotterdam kwam, l .
een slippertje in de Eatersverd6) .
ging, even terug tot 3-1 (Bertelin»' y
Tien seconden later bezegelde e\ <
knal van Boh het lot over Rotte
dam, 4-1. ~ .
In het korte slotoffensief scoo>^,Houben 5-2 in een leeg Rotterd^, edoel, nadat Molenaar het We% ,-
Rotterdamse doelpunt -voor zijn
kening had genomen. j,

Stand: Utrecht 12-16; Tilburg tIK
Rotterdam 12-15; Meetpoint/Eate,i,
12-12; Nijmegen 12-7; Heeren^12-6.

Ruud Molenaar van Rotterdam verschalkt Eaters-keeper JefVijfschaft. Foto: JOHN smeets

Generale Seles
PHILADELPHIA - Monica Seles
kende gisteren in Philadelphia een
uitstekende generale voor het Mas-
terstoernooi, dat deze week in Madi-
son Square Garden te New Vork
wordt gehouden. De Joegoslavi-
sche, die over twee weken haar
achttiende verjaardag viert, ver-
sloeg in Philadelphia de 15-jarige
Jennifer Capriati in de finale. De
Amerikaanse ging met 5-7 1-6 ten
onder. Het was al de negende toer-
nooizege voor de ongenaakbare Se-
les dit jaar.

In de halve finales was het optreden
van Seles bepaald indrukwekkend.
Ze gunde de als derde geplaatste
Arantxa Sanchez Vicario slechts
drie games (6^l 6-2). De Spaanse
was in de kwartfinales te sterk ge-
weest voor Brenda Schultz (6-7 6-1
6-4). Capriati ondervond minder te-
genstand dan verwacht van de Ar-
gentijnse Gabriela Sabatini (3-6 4-6),
nummer twee op deplaatsingslijst.

De Amerikaanse prees zich geluk-
kig met de aanschaf van een paar
nieuwe contactlenzen. „Ik had al
een paar keer gezegd, dat ik bij
kunstlicht wazig zag. Maar niemand
geloofde me", aldus de Amerikaan-
se. „Toen zakte ik voor mijn rij-exa-

men. Daarbij werden mijn ogen
getest. Nu kan ik tenminste het ge-
zicht van mijn tegenstander weer
onderscheiden."

Capriati onthulde nog een nieuwtje
Ze vertelde, dat Pavel Slozil haar
nog voor de open Australische titel-strijd in Melbourne (januari vol-gend jaar) zal gaan coachen. On-langs brak Capriati met de Ameri-
kaan Torn Gullikson.
De Tsjechoslowaak Slozil nam en-
kele dagen geleden na een samen-werking van vijf jaar afscheid vanSteffi Graf.

Seles komt pas woensdag in New
Vork voor het eerst in actie. Dan
treft ze de Francaise Julie Halard.
Het Masterstoernooi begint van-
daag met departijen Graf- Martinez
en Navratilova - McNeil.

In Indianapolis behaalde Katerina
Malejeva haar eerste toernooiwinst
van het seizoen.
De 22-jarige Bulgaarse, verliezend
finaliste in Toronto (Capriati) en
Washington (Sanchez) had het in de
laatste partij van het toernooi alleen
moeilijk in de eerste set tegen Au-
draKeiler.

(ADVERTENTIE)
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Hui Aguas in
Portugese

selectie
r^SABON - De Portugese

Queiroz heeft Rui
v SUas van Benfica opgeroepen
p, 0r de selectie van de nationale
L°eg. Portugal speelt in Lissa-
feotl de EK-kwalificatiewedstrijdg gen Griekenland. Als de Portu-ren winnen, is koploper in

Qep 6 Nederland vrijwel zeker
j*^ deelneming aan de eindron-

lri Zweden.
AJ>Uas is de vervanger van de ge-
bisseerde Cesar Brito. Opval-
JJ-d is, dat -de spits dit seizoens«n\vege een beenblessure
B^chts een half uur heeft ge-
joeld. Vorige week viel hij in
gjrkns het duel met Famalicao
(j maakte hij het winnende
°elpunt.

Amateurs Rheden
bij laatste zestien

"iröf-v. ""

#fy N HAAG - Rheden is ook tegen
"jil^ Twente ongeslagen gebleven.
f^-tl*j s --staanvoerder van de hoofd-
lij?6 B schakelde de Enschedese

it>|W S uit in de derde ronde van het
(,( *ettoernooi, 2-1.

t
ainateurs treffen bij de laatste

Sje 'en zes clubs uit de eerste divi-
'rttwri negen uit de hoogste klasse.
Itjcl6tl

e ploegen uit de eredivisie wer-
«ke-^ndag op eigen veld uitgescha-
s\\' RKC in de verlenging doorl-^r (2-4), Volendam door TOP
ÉK^ strafschoppen).

m^^9WMWMWMWMWMWM9WM9WM9w\v\h ertien bekerwedstrijden trok?
IVBemiddeld maar net 3500 be-
(«H Heerenveen - PSV (13.000)
*^Vpmngen " Cambuur (10.015)
A '^rt de positieve uitschieters, Vo-
"NITm " TOP (850) de negatieve. Er
\ kl 6 n4l gele en 3 rode kaarten. HettV^ 1'rykste duel was Eindhoven -Sc j*eningen onder scheidsrechter
f \^urmans, één keer rood, vijf
fVP ,geel- Zes spelers scoorden
'Wilg .eer* Ellerman en Djurovski

" VjS: vier aanvallers uit de eerste di-
'^Jjp. Jansen (Eindhoven), Lokr \ tl' Brouwer (Veendam) en Reg-
' belstar).

i %fenveen toonde zich tegen PSV

* st6 die toevallig in de eer-
i speelt. PSV moest zich
Sh sPeeltrant van de Friezen

IW ssen> kon doelman Van Breu-
'W* --^wonderen voor een aantal
'CefkeHjke reddingen en Eller-

-5e k, bedanken voor twee zeer spit-
l 6 D*fffers' Vitesse was in Veendam
% ASief na de °Peningstreffer van:: «h »Arum. Brouwer maakte gelijk

;tte eendam behield zijn greep op

'■ efSredstriJd- Niettemin scoorde
[tl (j en, waarnaBrouwer Veendami hoQ^laatste minuut weer op gelijkev«r] bracht. Veendam was in de
«cLetlging oppermachtig, scoordeer niet en werd uitgeschakeld

omdat McDonald de zesde straf-
schop miste.

Groningen is er tegen Cambuurvoortreffelijk in geslaagd hetklasse-verschil verborgen te hou-den door ongekend gestuntel in deverdediging. Groningen schootdoor Bos en Djurovski (twee) éénkeer meerraak.

sport kort

" WIELRENNEN - De Duitser
Michael Hübner reed op debaan
van Wenen een wereldrecord op
de 500 meter in 26,91 seconden.

Ruud Gullit scoort voor AC Milan

Kaiserslautern stelt teleur
HAMBURG - Kaiserslautern
is niet teruggekeerd op de eer-
ste plaats van de Bundesliga.
De kampioen verloor zaterdag
bij Fortuna Düsseldorf, 0-1.
Eintracht Frankfurt, dat vrij-
dag onderuit ging bij Werder
Bremen (0-1), blijft lijstaan-
voerder.

Stuttgart deelt de tweede plaats met
Kaiserslautern en Dortmund. De
club van trainer Daum, onlangs in
het Europese toernooi uitgescha-
keld door Osasuna, won bij Watten-
scheid, i 1-3. Dortmund versloeg
Leverkusen met 2-0.

Nürnberg en Köln slaagden er niet
in aansluiting te krijgen met de sub-
toppers. Köln verloor bij Schalke
met 0-3. De wedstrijd werd bijge-
woond door ruim 61.000 toeschou-
wers. Nürnberg kwam bij Karslru-
her SC te kort, 0-1.

Dortmund heeft uit de laatste zeven

wedstrijden elf punten gehaald. De
ploeg yan trainer Hitzfeld speelde
ook bij Leverkusen aantrekkelijk
voetbal. De overwinning (2-0) in de
boeiende wedstrijd was verdiend.
Rummenigge maakte het openings-
doelpunt, op aangeven van oud-
PSV'er Povlsen. Chapuisat maakte
de tweede treffer. Dat betekende
het elfde succes van de Zwitser dit
seizoen.

Schalke verloor deze competitie
nog niet op eigen veld. In acht
thuiswedstrijden werden vijftien
punten gehaald. Köln, negen duels
ongeslagen, ging in het Parkstadion
onderuit. Anderbrügge (strafschop),
Borodjoek en Sendscheid maakten
de doelpunten. De winst van Schal-
ke, dat opviel door de grote ijver,
was verdiend.
Bode was de belangrijkste man van
HSV. De 22-jarige speler maakte te-
gen Hansa Rostock (2-1) zijn eerste
competitietreffer. Bovendien be-
reidde hij de treffer van Furtok
voor. Voor de club uit de voormali-

ge DDR scoorde Bodden. Het was
de eerste overwinning van de Ham-
burgers na acht duels.
Demandt maakte het doelpuntvoor
Fortuna Düsseldorf tegen Kaiser-
slautern.
Italië

AC Milan heeft de voorsprong in de
Serie A met verve verdedigd door
in Genua Samdoria met 2-0 te ver-
slaan.Ruud Gullit knalde zijnploeg
voorbij de regerend kampioen, die
dit seizoen nog maar zelden kon
overtuigen. De aanvoerder van
Oranje scoorde naruim een uur bin-
nen vijfminuten tweemaal.
AC Milan behield daardoor het ene
punt voorsprong op Juventus, dat
voor eigen publiek met 1-0van Tori-
no won, met de wedstrijd tegen
Genua nog te goed. Stadgenoot In-
ter schoof op naar de gedeelde der-
de plaats door in Milaan het laagge-
klasseerde Ascoli met 2-1 de baas te
blijven.

De derby tussen Juventus en Tori-

no, aandachtig gevolgd door de
nieuwe bondscoach Arrigo Sacchi
en 60.000 Turijnse tifosi, werd ge-
kenmerkt door een „bijzonder
slecht humeur" aan beide zijden.
Juventus kwam al na elf minuten
op 1-0 door een kopbal van Pierluigi
Casiraghi en zag prompt het duel
degenereren. Juve verdedigde de
voorsprong secuur ondermeer door
soms als een „Oude Dame" het ge-schop te ontvluchten en het danweer als een „Jonge-Straatvechter"
te beantwoorden. Torino haalde het
einde met maar negen spelers.
Twee man werden uit het veld ge-
stuurd wegens grof spel.

Spanje
Osasuna Pamplona, over anderhal-
ve week tegenstander van Ajax in
de derde ronde van het UEFA-
bekertoernooi, heeft in de Spaanse
competitie voor de derde keer op ry
verloren. Het thuisduel met Valen-
cia, de club van trainer Guus Hid-
dink, eindigde in 0-1.

Het Barcelona gaat het uitstekend.
De Catalanen wonnen bij La Coru-
na met 4-0. De openingstreffer, na
29 minuten, was van Ronald Koe-
man uit een strafschop. Mariano
had een overtreding gemaakt op
Beguiristain. Het was de vijfde tref-
fer van de Nederlander. Ze kwamen
allemaal tot stand uit een straf-
schop.

Real Madrid bleef in de topper bij
Burgos ongeslagen. Het duel ein-
digde in 0-2, met doelpunten van
Luis Enrique en Hierro in de twee-
de helft. Hierro en Butragueno zijn
topscorers van de competitie met
zeven doelpunten.

Feyenoord voor eerst in vijf jaar winnaar in klassieker

Taument plaag voor Ajax
Van onze verslaggever

I OTTERDAM - Twee jaar geleden werd hij in de
gewogenen te licht bevonden. De rest van het

droeg Gaston Taument het shirt van Excel-
,°r- Gisteravond speelde de donkere aanvaller van

net 21, de sterren van de hemel en joeg

' J Ajax de stuipen op het lijf. Het tweede en beslis-
nd etlde doelpunt vormde voor hem de bekroning van
;gi,e,ï fantastische wedstrijd (2-0) en de definitieve
,tt^°°rbraak naar Oranje. Daar kan zelfs bondscoach

2- Michels niet meer omheen.
J*f«ankelijk van elkaar prezen
.Uls van Gaal, de treurende trai-
|o^an Ajax, en Wim Jansen, die

*« van trots, de glanzendepresta-
fyr?n e onbetwiste uitblinker in

beladen klassieker, die Feye-
Kr d voor de eerste keer sinds 31
(

art '86 weer eens winst oplever-

"^r Van Gaal ietwat zuinig op-

merkte dat het tweede doelpunt van.
Taument de beloning was voor zijn
goede spel, was Jansen heel wat
scheutiger in zijn complimenten.
„We hebbenvanavond een hele goe-
de Taument gezien, die Feyenoord
steeds weer verlichting bracht".
Het was de hand van de meester
zelf, de technisch directeur van
Feyenoord, die daarin een belang-
rijk aandeel had. „Ik schrok merot
toen ik vanmorgen de opstelling zag
en las dat ik achter Damaschin en
Griga moest spelen. Daar had ik
nooit eerder gestaan", zei Taument
na afloop. Maar van schrik was in
de wedstrijd geen sprake geweest.
Door zijn snelle en getructe manier
van spelen vormde hy' een voortdu-
rende bedreiging voor de verdedi-
ging van Ajax. Bij drie van de vijf
gele kaarten die Uilenberg tevoor-
schijn haalde, ging er een overtre-
ding tegen Taument aan vooraf.

De constante dreiging die van de
snelle en behendige aanvaller uit-
ging, kostte Vink en Ajax de kop.
De voorbeslissing viel een kwartier
voor de rust toen Vink aan de noo-
drem trok en Taument gestrekt te-
gen de grasmat ging. De Ajacied
werd bestraft met geel en bedacht
zich drie minuten later vervolgens
wel tien keer om Damaschin op
eenzelfde manier aan te pakken. De
Roemeen draaide bliksemsnel van
Vink weg en schoot de bal steen-
hard met links in: 1-0.
Een kwartier voor tijd ving Vink
niet de bal maar wel Taument op en
kon hij meteen vertrekken. „Dat
was het breekpunt in de wedstrijd",

oordeelde Wim Jansen naderhand.
Voor de technisch directeur van
Feyenoord bestonden er vooraf wei-
nig geheimen over de manier waar-
op de opgefleurde club uit Rotter-
dam Zuid tegen Ajax tot succes
moest komen. „We wisten dat we
kwalitatief tekort zouden komen en
hebben ons daarom aan Ajax aange-
past. De linies moesten zo dicht
mogelijk op elkaar spelen om Ajax
uit het tempo te halen. Om te kun-
nen winnen, moesten we tot op de
bodem gaan".

Dat is het huidige Feyenoord wel
toevertrouwd. De ploeg steunt op
een ijzeren en wilskrachtige defen-
sie, die de .tegenstanders in zeven
thuisduels slechts twee treffers
toestond. Ajax mocht de wedstrijd
beheersen, maar liep zich voortdu-
rend te pletter op de fysiek sterke
en massale afweer van Feyenoord.
Ajax werd in de eerste helft afge-
troefd op karakter en vechtlust en
won slechts bij hoge uitzondering
een persoonlijk duel.

Desondanks was Van Gaal na af-
loop van oordeeldat Ajax niet heeft
verloren door een gemis aan menta-
le kracht. „Ajax", debiteerde de
opvolger van Beenhakker, „heeft
niet het type verdedigers zoals
Feyenoord die heeft en is ook niet
gewend vanuit een gesloten verde-
diging te spelen. Dat past niet bij
Ajax en daar heeft deze club de spe-
lers ook niet voor". Het probleem
ligt volgens Van Gaal meer bij de
manierwaarop Ajax de ruimte dekt.
„Ze zitten te dicht op de tegenstan-
ders, daar schort het aan. Die eerste
goal is daarvan het beste bewijs".

De treffer van Damaschin leidde tot
een orkaan van gejuich. De Kuip,
voor de eerste keer sinds tijden na-
genoeg uitverkocht, barstte bijkans
uit zijn voegen. Na derust werd het
echter allengs stiller. Ajax drong
met man en macht aan en drukte
Feyenoord volledig op de eigen
helft terug. De Rotterdammers
snakten naar adem, maar bleven
wonderwel overeind. Toch was het
illustrief voor de geringe stoot-
kracht van de .Ajax-aanval dat een
verdediger (Frank de Boer) zich
gaandeweg ontpopte tot de gevaar-
lijkste Ajacied.
Van Gaal treurde na afloop hardop
mee met de Ajacieden, die hij niets
kon en wilde verwijten. „Ook na het
vertrek van Vink bleven wij de
wedstrijd bepalen". Maar het was
Gaston Taument, dieAjax definitief
in rouw dompelde. Vanuit het ach-
terveld ontving hij de bal van Heus
en liep hij linea recta richting van
Menzo. Hij kapte behendig Blind
uit, knalde via de paal keihard raak
en maakte daarmee een einde aan
de laatste illusies van Ajax.

# Uitblinker Gaston
Taument maakt het
de Ajax-verdediging
moeilijk.

sport

Venlonaren dankzij strafschoppen ronde verder

VVV doeltreffend
Van onze medewerker

HENK HAFMANS

JjNLO - Het geluk lachte WV toe in de
met BVV Den Bosch.

JPe noodzakelijke penaltyserie -na 120t %ten was de balans nog in evenwicht'ij,- toonden de Venlonaren zich doel-j,'fender dan de bekerfinalist van vorig
i, **°en. De man van de wedstrijd was on-
t^ijfeld VW-doelman Gert Custers.
il * Raakte voor de eerste keer zijn op-j*chting onder de lat omdat John Rooxeen meniscus-operatie nog minstens

'e Weken buiten spel staat. De 21-jarige
"utant hield zijn ploeg overeind in de■ 'zowel tijdens de normale wedstrijd
"'j de strafschoppen.

Jten de eerste drie elf-meters van EricWendijk, Geert Brusselers en Guus
r de Borgt was hij nog kansloos, even-
[fi 2'Jn geroutineerde collega Jan vani^ven tegenover Driessen, Janfada en|r«en. Nadat Rob van derKaay VW op

Kin gebracht begon Gert Custers aanF stuntwerk. Zowel Jos van Eek als

Bvd Broeken zagen hun penalty door de
held van de Koel gekeerd. Dat Jack
Weerts als intermezzo de vijfde Venlose
penalty niet de gewenste koers had gege-
ven mocht de feestvreugde rondom Gert
Custers alleen maar verhogen. De uitscha-
keling door WV (lees: Gert Custers) was
een bittere pil voor Den Bosch.

Vorig jaar waren de Brabanders immers
nog doorgestoten tot de eindstrijd waarin
ze tegen Feyenoord nipt verloren (1-0 in
deKuip). Ook dit seizoen had BVV boze
plannen. Speciaal voor het uit-duel tegen
WV waren zij daagstevoren in trainings-
kamp gegaan. De beste kansen op de

overwinning hebben de bezoekers ook
gehad. Twee maal was de Venlose defen-
sie zoek gespeeld maar beide keren weer-
hield Gert Custers met een reflex-bewe-
ging zowel Louis van Schijndel (19e
minuut) en Geert Brusselers (44-ste mi-
nuut) van scoren af. VW was slechts een
maal gevaarlijk bij een kopbal van Michel
Langerak die zich een kwartier na de her-
vatting moest laten vervangen na een trap
in zijn gezicht. De pechvogel verloor en-
kele tanden en moest zich onder behande-
ling van een kaakchirurg stellen. De zie-
kenboeg bij WV puilt inmiddels uit:
Derix (enkel), Gerestein (rug), Van Leen-
ders (lies), Roox (knie), Verbeek (lies),

Verberne (enkel) en Polman (wreef)

Naast dit zevental is ook Maurice Graef en
Rob van derKaay in de volgende compe-
titiewedstrijd niet van de partij. Dit twee-
tal incasseerde de derde gele kaart. Trai-
ner Henk Rayer toonde na afloop dan ook
nauwelijks enige vreugde: „De dragende
spelers stelden me enorm teleur. Op het
middenveld en in de aanval verliep alles
in een wandeltempo. Den Bosch was con-
ditioneel veel fitter hetgeen ook in de
combinaties tot uiting kwam".

Naast doelman Custers mag ook Saeed

Janfada terugblikken op een prima wed-
strijd. Rayer over de terugkeer van de Ira-
niër na een maandenlange sukkelperiode:
„Hij was de beste veldspeler. Ook Jack
Weerts en mijn zoon Maurice scoorden
een voldoende".
Voor de late inbreng van Erwin Vander-
broeck die de Venlose openingstreffer
voor 99 procent voorbereide, gafRayer als
motivering: „Erwin moet geprikkeld wor-
den. Na het uit-duel tegen Fortuna heeft
hij alleen maar teleurgesteld". Door de in-
krimping van de selectie gaan manager
Teeuwen en voorzitter Vlaminkx alsnog
een poging wagen om de Denen Nielsen
en Heine te contracteren.

VW-BVV Den Bosch: 1-1 (0-0). VW wint na straf-
schoppen met 4-3. 79. Graef 1-0; 90. Van Eek 1-1.
Toeschouwers: 1.600. Scheidsrechter Luinge. Gele
kaarten: Van der Kaay en Graef (beiden VVV) en
Smeets en Derksen (beiden Den Bosch).
VW: Custers, Janfada, Rayer, Weerts, Rutten,
Smits, Van der Kaay, Driessen, Spee (46. Vander-
broeck), Langerak (63. Venetiaan), Graef.
BW DEN BOSCH: Van Grinsven, Van Eek, Meu-
lendijk, Van der Heide, Goossens, Van de Borgt,
Gösgens, Brusselers, Broeken, Van Schijndel (43.
Derksen), Smeets (63. Laisana).

Tabak wint
door k.o.
HÜCKELHOVEN - De Hoens-
broekse bokser Jacky Tabak
heeft in de Tweede Duitse Bun-
desliga tijdens het competitier
treffen tussen Hückelhoven en
Eichstad een k.o.zege op Rene
Schulter behaald. Tabak over-
troefde Schulter geheel en trof
hem na twee minuten in de eer-
steronde vol op de lever, waarna
Schulter door de scheidsrechter
werd uitgeteld. Hückelhoven
won dit competitietreffen met
Eichstad met 14-10.

Skelton beloond
voor moed
HANNOVER - De Britse sprin-
gruiter Nick Skelton heeft de
belangrijkste rubriek van het in-
ternationale concours hippique
in Hannover gewonnen door,
zoals het publiek van hem ge-
wend is, in de tweede barrage
alles te wagen. Die strijdwijze
werd met het kampioenschap
van Nedersaksen en met 45.000
gulden beloond. De 34-jarige
Skelton snelde op de Hannove-
raanse merrie Werra al na 32,86
seconden door de finishlijn, een
volle seconde eerder dan de
Duitser Ludger Beerbaum met
de schimmel Athletico. Ze waren
de enige twee combinaties, die
op het slotnummer alle balken
lieten liggen. Michael Whitaker
was met Mon Santa de rapste
'vierfouter'.

Nijhuis blijft
bij Duisburg
DUISBURG - De Nederlander
.Alfred Nijhuis heeft zijn contract
bij Bundesliga-club MSV Duis-
burg verlengd tot medio 1995.
De Twent had een overeenkomst
tot het einde van het seizoen
1992/93. Nijhuis scoorde de afge-
lopen weken in drie duels oprij.
Vrijdag maakte hij met een kop-
bal de enige treffer van zijn club
in de wedstrijd tegen Bayern
Munchen. De 26-jarige verdedi-
ger werd voor dit seizoen overge-
nomen van amateurclub Schöp-
pingen. Hij is afkomstig van
Sportclub Enschede. Nijhuis
vertrok naar Duitsland, omdat
hij het contract dat FC Twente
hem bood niet interessant vond.

Djurovski spant
kort geding aan
GRONINGEN - Voor de arron-
dissementsrechtbank in Gronin-
gen dient morgen een kort ge-
ding, dat is aangespannen door
Milko Djurovski van FC Gronin-
gen tegen het Nieuwsblad van
het Noorden. De Joegoslaaf eist
van de regionale krant een recti-
ficatie over een onlangs gepubli-
ceerd verhaal, waarin hij in ver-
band wordt gebracht met duiste-
re praktijken. FC Groningen zou
Djurovski's oude club Partizan
Belgrado 1,250 miljoen D-Mark
moeten betalen en dat geld stor-
ten op Zwitserse rekeningen. De
aanvaller zou over machtigingen
beschikken waardoor hij geld
kan opnemen. Daarnaast zou hy
door landgenoten afgeperst wor-
den en mogelijk betrokken zijn
bij goudsmokkel.

Nederlaag
voor Wiel
ZILINA - Op de achtste dag liep
bondscaoch Randy Wiel tegen
zijn eerste nederlaag op. Zijn
basketballers gaven zaterdag-
avond in Zilina tegen Tsjecho-
slowakije een voorsprong van
twaalf punten uit handen. En fi-
nishten met twaalf punten ach-
terstand (93-81). Door het verlies
moet Nederland de laatste wed-
strijdvan de eerste reeks, woens-
dag in en tegen Turkije winnen.
„Als we die verliezen, staan we
er slecht voor", besefte Wiel.
„Met twee uit drie ben ik tevre-
den. .Al had deze nederlaag nooit
zo hoog mogen uitvallen. Twaalf
punten goedmaken in een thuis-
wedstrijd is veel. Maar niet on-
mogelijk."

Gary Lineker
naar Japan
LONDEN - Gary Lineker, top-
scorer van Tottenham en het
Engelse elftal, heeft zaterdag in
een televisie-programma beves-
tigd dat hij mogelijk zijn loop-
baan in Japan gaat afbouwen.„Ik heb altijd gedacht bij Totten-
ham mijn carrière af te sluiten.
De belangstelling uit Japan
biedt me echter een andere mo-
gelijkheid", aldus de spits. Line-
ker is benaderd met ingang van
maart 1993 voor een Japanse
club uit te komen in de nieuwe
profcompetitie.

(ADVERTENTIE)
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Bel de Vakman

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden 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.
Voor al uw CV en SANITAIR
tel. 045-327217.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.
Uw RIJBEWIJS binnen 8
dagen op de Ned. Antillen
via Saba Driving Organisati-
on. Bel voor info. 010-
-4761506 (betaling na ontv.
rijbewijs, vraag naar onze
voorwaarden).

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Tel. 010-4363500.
Te k. KEYBOARD Yamaha
PSR-32, nw.pr. ’1.600,-,
vr.pr. ’ 650,-, i.z.g.st.,
04405-1413.

TV/Vldeo

6447 BH, huisnr. 16.
Goede KLEUREN-TVS, ■ ; ; —~
grote sortering, met gar. Huish. artikelen
Philips grootbeeld v.a. ~—\r—: : ,„.-
-’125,-. Reeds 25 jr. t.v.- **■ /?5.-j gasfom. ’ 95,-;
occ. centr. Geel. Grasbroe- DIEI!VR- t__P.\St
kerwg 25, Hrl. 045-724760 jffig*tfgkV~
KLEUREN-TV te koop. Tel. -**— ■ -*-*■"

04406-12875. Kunst en Antiek

Sabel P?wv 73999?S Gevraagd voor inbreng in
komende veilingen Kunst-

%LÏÏL P v^fl^rH^r antiek-INBOEDELS Veiling-"aaTvVllNlKPl Rn,n«?fm *»*«' Lambèr. 043-620649AAA-WINKEL, Brunssum. ma, jjm vr, van g.u uur.
Piccolo's in het Limburgs Te k. gevr. antiek en barok.
Dagblad zijn groot in RE- MEUBELS. P. Cortenraad,
SULTAAT! Bel: 045-719966. Riemst (B). 09-3212261156

Kachels/Verwarming

6271 BH, huisnr. 5.
KACHELS, keuze uit 200 st. : v _, -: ■: :Jac. Köhlen, Rijksweg N. Diversen
104, Sittard. 046-513228. NQg p|m 1500 KERSTBO,
KACHELS open haarden, MEN te koop, goedkoop,
moderne schouwen. Reker Tel 045-323176
Tg^^T^* <*« Tandtech-

wj <tu/o^. nische praktijk Hoonhout
Gas-hout-inzet-KACHELS. voor nieuwe gebitprothese
Gratis geplaatst. De Kachel- en reparaties. Akerstr.
smid, Walem 21, Klimmen. Nrd 328, Hoensbroek. 045-
Tel. 04459-1638. 228211. Kom eens langs
Gratis kan natuurlijk niet, voor een GRATIS controle
maar voor ’25- staat uw aan uw gebitprothese.
huis, auto, enz. met FOTO Te k. KERSTBOMEN. Tel.
op LD-TV 719966. 043-637523.

Te koop gevraagd

6467 CL, huisnr. 1.
Te k. gevr. WINKELRES- Alle kantoren van het Lim-
TANTEN, partijgoederen, burgs Dagblad kunnen uw
etc. Ook kleine partijen. Tel. VERENIGINGSNIEUWS
045-319816. Na 18.00 uur: met bestemming LD-TV
045-256997. aannemen.

06-lijnen

Live hotelsex
Gratis sexgesprekken

06-320.330.71 (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 dr aan 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 ,
06-320.320.53r—

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

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)

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 cpmn

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

SM Urnburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-sex... .323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00
06 Gay Café

Limburg
De box met al jaren lang

de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55

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
Gratis sex

Bel mij privé jongen ond...
Inf. 06-320.324.98 (50 cpm)

Dikke donkere vrouw.
Stroop jijm'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
Meisje in een witte

doorzichtige jas
zonder slipje eronder, ze

bukt 50 cm 06.320.330.93
Vrouwen, geen meisjes

maar echte vrouwen I.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

Rijpe
Vrouwen

320*325*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

Bel Lenie
Gratis sexgesprek -dating -trio - foto - lingerie. Alles

06-320.324.96 (50 cpm)

EROX
Voor een livesex gesprek!

De Madam verbindt je door!
50 cpm 06.95.06

Prive-sex-kontakt, maak 'n
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
Verschillende hete meisjes

zoeken een
sexafspraakje

06-320.330.43 (50 et.p/m)
Direkt Snel Sexcontakt

sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et.p/m)

Homo-jongens
hoor ze lekker tekeer gaan
06-320*330*88 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
**porno dating**
06-320.321.44 (50 et. p/m)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriendin aan de lijn te krijgen

Altijd succes.
06-9,500 - 50 et p/m

bi-sex kontaktl.
Ook trio-sexkontact

06-320.325.01 (50 et. p/m)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertentie

06-320.325.80 (50 Ct. p/m)
De eerste S.M. Sensatie

voor het blondje
06-320.326.92

Wat doen de mannen als ze
om meer smeekt?

06-320.340.41- 50ct pm.
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek naar 'n
spannend slippertje. 50 cpm

06-9661
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, stukvoor stukkrijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16. Bi-Sex:o6-95.70

Homo: 06-96.14 (50 et. p/m)

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m
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)
Zoek jij snel sexkontakt??

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen,
van hete dames/meisjes.
06-320.328.00 (50 Ct.p/m)

Zoek jij een lekkere boy?
Home dating

06-320.330.95 - 50 et p/m
Tessa (18) is zon lekker

meisje
06-320.328.88 (50 et. p/m)

Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt.
S.M. voor twee.
06-320.329.99 (50 et. p/m)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.

Versier
een afspraakje? De flirtbox,

daar lukt het altijd.
06-320.330.01 (50 et. p/m)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 (50 et. p/m)

Sex kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen zoe-
ken voor het vervullen van

hun hete sexwensen.
06-320.329.88 (50 et. p/m)

***S.M. Privé***
De direkt apart kontaktlijn

Strenge afspraken
06-320.322.17 - 50 et p/m

bisex voor twee
direct apart met een

heet meisje of met een
lekkere jongen:

06-320.330,87 - 50 et p/m
Wil je snel een privé of

Escortmeisje thuis (50 cpm).
06-320.325.04
***Gay Privé***

Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend

afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit je
direct apart, en als je met

een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
06-320.322,75 - 50 et p/m

Scheur de kleren van mijn lijf
ik heb een hete bui! (50cpm)

06-350.211.14
Het is wel slikken voor die

knullen
06-320,327.01 - 50 et p/m

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320*328*01 - 50 et p/m

Sexkontakten
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-95.11 (50 c/m)
Wild en Vurig
Jeanet

06-340.320.27
50 ct.p.m.

Kontakten/Klubs

Nieuw **** Nieuw **** Nieuw
Charmante en rijpere dames aanwezig!!

Privé Yvonne
Ook trio, Domina, Slavina of op Grieks mog., 7 dgn. geop.
11-23 zond. 15-23 u. Kapelweg 4, Kerkrade, 045-425100.

Privéhuis Brigitte
Probeer ook eens ons lesbisch trio, SM en massage.
Nieuw, nu ook overal video, het is de moeite waard.

Kampstraat 41, Heerlerheide.
Tel. 045-232069 of 212570, tevens assistentie gevr.

Paradiso @ 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf v.a. 14.00 uur.

NIEUW: INGE, RAMONA, PAMELA, IDA, MONICAÜ!

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.

Dr. Poelsplein 33, Info.: 045-445120

Villa Liberta Susteren
Open Sex, orgies en party's in nudistische salon.

Onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier.
Goed en ongehaast met jonge sexy dames in pikante

kleding of bloot. Moeder en dochter voor trio. Wij vrijen
zonder taboes. Ervaar het zelf.

3x wippen voor 1 all-in prijs
Ma. dind. en dond. 12-02 uur. Woensd. en vrijd. tot 18 uur.
Maaseikerweg 24, Susteren, 300m. va. A2richt. Susteren.
Leuke meisjes altijd welkom. P.s. Lees over onze paren-

club woensdag-vrijdag-zaterdag.

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.

’ 50,- all in
Wij zoeken nog een leuke collega, bel eens 045-423608.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045*463323.

Escort Mirabelle/Nirwana
Best shop in town

18.00 tot plm. 06.00 uur. Tel. 045-427120/463323
Onze poesjes zijn allemaal snoesjes!

** 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.

Club Amorosso
hier leert ieder vogelde fluiten, met nieuwTina en Gina.

Nu ook speciale erotische MASSAGE. Rijksweg Zuid 105,
Geleen. 046-756335. Geop. ma-vr 12.00-24.00 uur;

zat. 13.00-20.00 uur.
Totale

ontspanningsmassage
door leuke meisjes. Tel. 045-353489.

Buro Venus
voor al uw privé-adres. tev.
dames gevr. 043-257229

**045-326191**
* Escort all-in *
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Nwe. meisjes aanw
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Belinda's
Escort

Open ma/za va. 19.00 uur.
Te1.04752-6239

Het is altijd fijn

BIJ LYDIA
te zijn"

Bel 046-749662, 11-23 u.

Apart, apart!!!
heren, grijp uw kans.

Bij Chantal deze week op
zn Frans alleen op afspraak

Tel. 045-213457

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.
Nieuw,Nieuw.Nieuw,Nieuw

Tel. 045-425100
Escort Yvonne.
Dolores-Cherry

Af 10 uur, ook zat. en zond.
045-721759, meisje gevr.

Volslanke
Vrouw in romantische en

exotische sfeer 043-473309
UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228481
Sauna-Club
Rustica

V.d. Weyerstr. 9 Kerkrade.
Tel. 045-412762.

Open: ma. t/m vr. 11-24 uur. -
Erotische massage met

Mariska en Conny.

PRIVÉ ook S.M.
Tel. 045-254598

Sans Soucis
Club, Roermondseweg 9-11
Tegelen, 20 km va. Roer-
mond, zoekt meisje. Zeer
goede verdiensten. Inl. 077-
-736086 va. 15.00 uur.

Katja's privé
Ook escort 045-423608

Dave
Voor heren 045-423608

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Vera
Privé, tel. 04754-85818. u

Privé
Heerlen-Centrum I
Tel. 045-714707. .

Relaxen bij !
Monique

Tel. 09-49.241175330.
Relax bij

Vanessa
Tel. 045-459992.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

@ 045-428849 '
Shirley Privé.

045-727538. Meisje gevr.

Donna privé
en escort, 045-727158,

Escort
Day & night service.

045-462257

Love Escort
Tel. 045-320905

Diana Escort
Tel. 045-320323.

Club "La Belle"
K'rade-Spekh.heide, Gra-

verstr. 13, dagel. van 20-04 .uur. Regina, Moniq, Uschi,
Jutta, Tamara. 045-416143.

Buro Yvonne
met een superadresje

046-523203.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen "

Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen

" Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)423848

y i

DOORBRAAK IN RIMPELBEHANDELING c
BIJ BEAUTY INSTITUUT SIEBEN <

Rimpels zijn geen geliefd verschijnsel. Tevergeefs heeft u al van alles geprobeerd om rimpel-
vorming te bestrijden. Uit medische kringen is nu een methode gekomen die wel succesvol
afrekent met rimpels: ELECTRO-RIDO-PUNCTUUR.

■ Geen smeersel! Dr. Simonin is persoonlijk naar ons instituut in
Electro-rido-punctuur werkt simpelweg door de Schaesberg gekomen om onze medewerksters
rimpel onderhuids aan te pakken. Door middel hiervoor op te leiden. Dit alles volgens de aller- tOE
van een apparaat krijgt de rimpel elektrische laatste bevindingen. '^l*
impulsen toegediend, die de huid stimuleren Electro-rido-punctuur is een verrassende ){ °
om nieuw collageen en celweefsel te produce- doorbraak in rimpelbehandeling. Maak een
ren. Zo wordt de rimpel van onderaf opgevuld. afspraak bij Beauty Instituut Sieben en gun ;wift
Het resultaat van deze effectieve behandelings- uzelf een zichtbare zorg minder. Mi
wijze is snel zichtbaar! Uw huid wordt weer oper

■ Revolutionair L^,^^^Mt*te*3Bll^^B vm ■
Bij Beauty Instituut Sieben kunt U zich n<i,

volgens deze revolutionaire methode laten * , |?(
behandelen. . I /^v /% I pi 0|Ofe> £I V_AL^ I striJ

beauty instituut sieben j|
Beauty Instituut Sieben, Parklaan 5, 6371 CR Schaesberg-Landgraaf, tel. 045-31 83 82 jv °o

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Hulp elektro-monteurs m/v
voor een groot installatiebedrijf in Geleen. U gaat
werken in de industrie- en utiliteitsbouw. Wij zoeken
kandidaten met een afgeronde opleiding LTS-elektro,
KMBO ofeen VEV-diploma. Leeftijd: 18 tot 30 jaar.
De mogelijkheid tot een vast dienstverband is niet
uitgesloten.
Informatie: 046 - 75 29 70, Harry Hollanders
Geleen, Rijksweg Zuid 1a

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

DOE lETSAANSIEREOGEDREUh
Stereogedreun een probleem voor u? Doe er dan iets aan. De Nederlands
Stichting Geluidhinder helpt bij het vinden van een oplossing voor all

_^^\. vormen van lawaai in en om huis. .^Hk-v
J__^> Postbus 381, VTCYZ X>^bv
f' I /__hi 2600 AJ Delft- \ f(2_\ vm

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

Wij verstrekken alle soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

36x 42x 54x 60x 72x
10 000,- 339,06 299,78 247,80 229,79 203,07
12.000,- 406,88 359,73 297,36 275,75 243,69
15 000,- 508,60 449,67 371,70 344,69 304,61
18 000.- 610,32 539,60 .446,04 413,62 365,53
24.000,- 813,75 719,47 594,72 551,50 487,37
30.000,- 1017,19 899,33 743,41 689,37 609,22

Overiijdensrisico is meestal meegedekt. effectieve rente vanaf 14,3%
2e en 3e hypotheken
240 x 180 X 120 x 72x

12.500,- 151,- 162,- 190,- 254,-
-15.000- 181,- 195,- 228,- 305,-
-25.000- 302,- 325,- 381,- 509,-
-40.000- 484,- 520,- 610,- 814,-
-50.000- 605,- 650,- 762,- 1018,-

Eltectieve rente v.a. 13,5%

Andere bedragen en looptijden zijn ook mogelijk
Lopende leningen geen bezwaar

Geheimhouding gegarandeerd
BÉL VANDAAG NOG 045-211668/221090
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mÈ/**B-WÈmMmimMiimm WaßA^ . _
Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve I

in handen betalen in volgens min. jaarrenle vlg. wet, max. jaarrenle^
5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7 a

10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5 I
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609.22 14.2 622,29 15,2 _J

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

J " 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^ 80J

ie IBA4ÉÉHM BS^TmRPQ^^

EEN OPLEIDING EN. EEN BAAN.
" ▲ VERPLEEGKUNDIGEN-A

A HBO-VERS
▲VHBO-V'ERS
▲ZIEKENVERZORGENDEN Li

MDGO-VP'ERS |
Adia Keser uitzendburo heeft mogelijkheden voor bovengenoemde kon Sj
daten. Affiniteit met en/of ervaring opgedaan op een interne/oncoloS 1
afdeling is een pré. Heb je een goede motivatie en een enthousiaste \i
instelling dan kom jij in aanmerking voor de opleiding tot

ARADIOTHERAPEUTISCH LABORANT^
ARADIOTHERAPEUTISCH ASSISTENT^'

u
Vrouwen die willen herintreden zijn ook van harte welk*" 1^ H

t
Deze opleiding volg je intern te Deventer gedurende 1 week per mao,l; tj
en duurt totaal 2 jaar. Je zult werkzaam zijn in de regio Heerlen.

31/^. Interesse? Richt dan je sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen,______ na verschijnen van dezeadvertentie naar Adia Keser uitzendburo,
ADIAKESER Dr. Poelsstraat 16, 641 IHH Heerlen, t.a.v. mevrouw V. Rijnders. é
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Tempo
'^far na derust was het met de te~
J ftstand snel gedaan. Zij konden
tori oge tempo niet meer volgen

dat wij naar hartelust de ene na
5 ar>dere break konden uitspelen.
itp aansPelen van onze beide keep-
":ts Hdiko Toth en Laura Robbenas naast perfect en dat stelde op-■ Uw Katalin Szilagyi in staat veel-

te scoren.

?t drÜensief°Pzicht had Natasja Ki-
l\va ta Thorsen volledig in be-
j] atl§, derest van de Bollenstreek-

-6g
eS kon het ook niet beter", aldus

fler i\^yreden Swift-trainer, die ver-
grijn riam Collart een Puike wed-. Jd tegen haar ex-ploeggenoten
Uj^ sPelen. Zijn ploeg heeft duide-
beK aanSetoond elke week voor
'«n. ior-"-Jk wat spektakel te zorgen

ar komt het publiek graagor naar de Jo Gerris-hal.

V&L
L. r de derde maal dit seizoentiti??en de V&L-dames een compe-
**SV Uel met 21"12-Ditmaal van een
fris * §een schim meer is van het
gei °§ende ploegje van enkele jaren

den. De wedstrijd was van eenWrT "natig gehalte, waarin ADB/
1 0̂

~zich veel te lang gelijkwaardignde aan zijn laaggeplaatste te-

genstander. Pas in de tweede helft,
toen PSV zeventien (!) minuten lang
niet scoorde, konden de Geleense
dames de 14-10 stand uitbouwen tot
20-10.

Het begin van de partij was ronduit
slecht en de meeste aanvallen
smoorden in technisch onvermogen
de bal te vangen, terwijl het scoren
navenant was. Na negentien minu-
ten wees het scorebord pas 4-4 en
Karen Hillen had toen al een riedel
Geleense kansen om zeep gebracht.
Omdat daar ook in de tweede helft
geen verbetering in kwam, werd zij
door trainer Wiel Mayntz vroegtij-
dig naar de kant gehaald.

Beraad
Met een 10-7 ruststand werden de
dames naar de kleedkamers ge-
stuurd voor nader beraad. Dat pak-
te in het Geleense kamp aanzienlijk
beter uit dan bij de Eindovense te-
genstander, die nog tien minuten
krampachtig zocht naar mogelijk-
heden dichterbij te komen en ver-
volgens in alle opzichten afhaakte.

De thuisclub slaagde er toen wa-
rempel in het verschil op de rang-
lijst tenminste in doelpunten uit te
drukken, maar van goed spel was
zeker geen sprake. Met name de
zwak opererende Geleense opbou-
wrij (Pisters, Janssen en Hillen)
baart zorgen.

CarlaKleintjes was opnieuw de top-
scorer van V&L. Zij scoorde tien
maal, waarbij mag worden aangete-
kend dat zij voor die produktie zes
strafworpen nodig had.

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

GELEEN - Het Limburgse taek-
won-do kampioenschap (contactge-
vecht) in de Geleense sporthal
GLanerbrook heeft door de finale-
gevechten een geweldige apotheose
beleefd. Het mooiste gevecht kwam
uiteindelijk op naam van titelverde-
diger Abdel Zaouini uit Brunssum
en Moestafa Amhaogh (Helden Par-
mingen). In de klasse onder 64 kg.
leverden zij een groots duel dat uit-

sport in cijfers
PAARDESPORT

«J-uiover, springkampioenschap van
jedersaksen, na twee barrages: 1. Skel-on- Werra 0 strafpunten - 32,86 secon-ï*n. 2. Beerbaum-Athletico 0-33,82, 3.
"üchael Whitaker-Mon Santa 4-33,98; 4.
gstolfi-Mr. Currency 4-39,42, 5. Becker-
jamina 8-38,36, 6. Frühmann-Grandeur
o, "5.18. Grote Prijs van Hannover: 1.
?lo°thaak-John Blunt 0-30,47, 2. Beer-"aum/Classic Touch 0-32,03, 3. Hafe-■neister-Priamos 0-34,79, 4. Rudd-Alf
"■^a.2s, 5. Frühmann/Genius 4-33,79.

TENNIS
mannen, ATP-eindtoernooi,

'*" miljoen gulden, halve finales: Sam-
Pfas-Lendl 6-2 6-3, Courier-Agassi 6-3

ao Paulo, Challenger-toernooi. Man-
J*1?; finale: Viver-Markus 7-6 3-6 6-3.
niladelphia, vrouwen, 665.000 gulden

y-wartfjnajg,.. seles-Garrison 7-6 6-0.
J*ave finales: Seles-Sanchez 6-1 6-2, Ca-
S"ati- Sabatini 6-3 6-4, finale: Seles-VifPriati 7-5 6-1."dianapolis, vrouwen, 300.000 gulden,
"«ale: Katerina Maleeva- Keiler 7-6 6-2.

JUDO
EK junioren: Jongens -60

Pn'i^' Bisoeltanov, 2. Douma, 3. Bober
l" Davies. -65 kg: 1. Ruff, 2. Kolner, 3.SKenderov en Lewak. -71 kg: 1. Aivay-
j as> 2. Gulvas, 3. May en Reiter. -78 kg:
,* kchmidt, 2. Eggenfeler, 3. Giupe engrens. -86 kg: 1. Croitoru, 2. Korbel, 3.°artnicki en Davies. -95 kg: 1. Pertel-'°n. 2. Pepic, 3. Kovacs enRadack. +95

kg: 1. Bereznitski, 2. Milinkovic, 3. Brai-
dotti en Perdivara.

Meisjes -48 kg: 1. Pryzybysz, 2. Hulua,
3. Allan en Matkovic. -52 kg: 1.Rinnert-
haler, 2. Krause, 3. Imbriani en Janosi.
-56 kg: 1. Binger, 2. Cavalleri, 3. Evans
en Janssen. -61 kg: 1. Huber, 2. Blaz-
guez, 3. Ivanova en Nagy. -66 kg: 1.
Howey, 2. Gerdes, 3. Sneevliet en Van
Crombrugge. -72 kg: 1. Broeders, 2. Gro-
cholska, 3. Galmt en Sos. +72 kg: 1.
Burgeta, 2. Hage, 3. Kovacevic en Walc-
zak.

TAFELTENNIS
Miskolc. Open Hongaarse kampioen-
schappen. Enkelspel. Vrouwen, eerste
ronde: Hooman-Zerdila 21-12 19-21
21-16 21-16, Vriesekoop-Knecht 21-13
21-11 21-8, Pettersson -Keen 21-14 21-17
21-14, Noor-Dandoula 21-13 21-7 19-21
21-13, tweede ronde: Hooman-Schall
21-19 20-22 21-18 21-17, Vriesekoop-
Mevedeva 21-10 21-14 21-18, Fazlic-Noor
21-9 22-20 26-24, derde ronde: Badescu-
Hooman 13-21 14-21 20-22, Vriesekoop
-Svensson 16-21 21-13 17-21 21-18 21-17,
kwartfinales: Chen Zihe -Vriesekoop
17-21 16-21 22-20 21-18 18-21. Mannen,
tweede ronde: Böhm-De Vrind 21-14
17-21 21-13 21-19, Keen-Lengerov 21-7
21-14 21-8, Heister-Gardos 19-21 18-21
21-9 21-10 21-17, derde ronde: Zhang
Lei-Keen 21-14 21-19 21-18, Karlsson
-Heister 21-15 21-15 21-18.
Dubbelspel. Vrouwen, eerste ronde:
Hooman/Vriesekoop-Nemes/Nolten
21-17 21-16, tweede ronde: Hooman/

Vriesekoop-Lisou/Neumann 21-11 21-10,
kwartfinales: Hooman/Vriesekoop-
Guergueltsjeva/Vitsjeva 19-21 21-16
21-17, halve finales: Qiao Hong/Der.g
Yaping-Hooman/Vriesekoop 21-16
21-10. Gemengd, kwartfinales: Wang
Tao/Liu Wei-Keen/Keen 21-8 21-18.

WIELRENNEN
Nijswiller, veldrit: Amateurs A/B: 1. T.
der Kinderen 57.12 min, 2. op 40 sec W.
de Vos, 3. op 1.10 E. Kuyper, 4. op 1.09
R. nagengast, 5. op 1.30 H. Broeren, 6.
op 1.55 M. van der Holst, 7. P. Alleleyn,
8. op 3.02 P. van Doorn, 9. op 3.24 R. van
Korven, 10. op 3.42 R. Kuhlman, 11. op
4.07 B. Slenter, 12. op 5.34 N. van der
Leij, 13. op 5.51 T. Verhagen, 14. op 5.55
J. van Haar, 15. op 5.58 M. Luppes, 16.
op 6.02 S. Vluggen, 17. M. van Dam, 18.
op 1 ronde R. van Egdom, 19. P. Lichte-
veld, 20. J. Bokhoven.
Amateurs C en veteranen: 1. A. van
Londen, 2. W. van Dungen, 3. H. van de
Brom, 4. H. Buurman, 5. L. van der
Wiel, 6. L. van Zeeland, 7. H. Heijnen, 8.
L. Oteman, 9. M. van Rossum, 10. H.
Detz, 12. W. Deguelle, 13. A. van Schijn-
del.
Junioren: 1. J.P. Leijten, 2. A. van Oor-
schot, 3. R. Blijlevens, 4. P. Brink, 5. H.
Raaymakers, 6. W. Wolting, 7. M. Vrog-
ten, 8. W. Willems, 9. R. Schepens, 10.
P. Gronenschild, 11. J.P. Dessart.
Nieuwelingen: 1. G. Gommers, 2. F. van
Dompeler, 3. M. van Helvoirt, 4. A. van
Ingen, 5. F. de Beer, 6. E. Steenhoven,
7. R. Zweegers, 8. H.J. Dozeman, 9. B.
van der Schoot, 10. J. van den Brom, 13.
R. van de Wall.
Mountainbike: 1. D. Nelissen, 2. R.
Vranken, 3. J. Troisfontaine, 4. T. Cuy-
pers, 5. I. Spronkmans, 6. R. Vaessen, 7
P. Linckens, 8. B. Wijshof, 9. R. Creu-

wels, 10. P. Jansen, 11. H. Notermans,
12. P. Knarren, 13. H. Heynen, 14. R.
Hendriks, 15. J. Vinclair.
Zarautz (Spa). Superprestige-veldrit,
derde wedstrijd: 1. Hric 1.06.34, 2. Fri-
schknecht 0.14, 3. Djernis 0.22, 4. Fort
0.30, 5. De Brauwer 0.38, 6. Igartua 0.40,
7. Simunek 0.52, 8. Van Bakel 1.02, 9.
Hendriks 1.15, 10.Kools 1.32, 11. De Bic
1.55, 12. Van Luchem 1.57, 13. Van Bou-
wel 2.27, 14. Kalm 2.38, 15. Bickel 3.32,
19. Baars (Ned) 4.49. Stand: 1. Simunek
38 punten, 2. Fort 35, 3. De Bic 31, 4.
Van Bakel 26, 5. De Brauwer 24, 6. Fri-
schknecht 21, 7. Karel Camrda (Tsj) 18,
8. Hric 15, 9. Pontoni (Ita) 14, 10. Elsnic,
Djernis 13, 12. Hendriks, Pauwels , De
Roose 12, 15. Thielemans, Igartua 10, 17.
Kools 9, 18. Baars 8.
Zeeland,veldrit: 1. Broeren 57.01, 2. Der
Kinderen 0.10, 3. Pijnen 0.25, 4. Ophey
0.38, 5. Van Korven 0.42. Keulen. 1. De
Vos 56.13, 2. Kuijper 0.18, 3. Korzinski
(Pol) 0.25.

Nommay, veldrit: 1. Ludwig Wijnants,
2. Richard Groenendaal op 18 sec, 3.
Geert de Vlaeminck-op 31 sec, 4. Bruno
Lebras op 1.14.
Battel, veldrit: 1. E. Paulwels, 2. R. de
Bic, 3. P. van Riet, 13. Jo Martens.

Bordeaux. Zesdaagse, stand na vier da-
gen: 1. Duclos-Lassalle/Biondi 115 pun-
ten, op één ronde: 2. Lino/Pieters 133, 3.
Bincoletto/Martinello 112, 4. Louviot/
Meilleur 81, 5. Tarantini/Lavenue 63.

res. klassen
n S 2

e Passer $fanningen 2 2-2
<--Volharding 2 2-4

e
C
k
a
,asseA, u-v-aesar 2-0

''&e klasse B
\ NtkLch2-VKC2 7-2
7 Heer ,erv-2-Kolonia 2 0-1Qf. St 2-Chevremont2 2-1, "UirZr2-Heksenb.2 3-1

-^B-j,,-*--3 2-RKONS 2 1-0BSV2-Minor2 2-0

Sesfe klasse C

■**' 2-Ventas 2 0-2

Me^'fe klasse D! tó»k 2-Venl.B 2 3-2eld'a 2-W'mina 2 0-2
voetbal

H
tT°ERNOOII N*iUNG LIMBURG

"- -^tar-Itteren 4-2

K*S*- Ronde5ron«!!uere-Resia 0-0
*5b,ere w*n-s-SoC thteS 3"2

2°eko i shock 2"4
ccleel u America 1-4

elsom 5-1
in°;SVVH 3-4Kh"e,n-A'heide 0-3

0-0
*W ekWns-Sj-lvj^ade-Juliana K 2-1V^usterseB. 1-2SeliiSSB-Spaubeek 3-0
'Nfi S-Sweikh. B. 1-0

' ?e'ios w-Veuw 2-£
nirs'a-Wahlwiller 3-1

U-»buergn Afdeling

fa

Cfi6 klasse A*">de2.RKBFC !.3

'aken-Nijswiller 0-1

W'^'e klasse CHiiLandia-Coriovallum 2-1nDurg-RKSNE 2 1-2

Eerste klasse E
FC Ria-Holtum 2 2-1
Walburgia-St.Joost 1-0

Eerste klasse F
Heythuysen-KOC 0-3
SHH-MHD 2-0
Eerste klasse I
Armada 2-RVU 2 1-1

Eerste klasse J
Waub. B. 2-H'broek 2 l-l
Heilust 2-GSV2 0-0
Schuttersv. 2-RKTSV 2 2-0
Schinveld 2-Simpelveld 2 5-0
Bekkerveld 2-Laura 2 1-4

TWEEDE KLASSEN

Nijswiller 2-Partij 2 0-2
SCKR 2-Noorb.B. 2-1
Voerendaal 2-Troja 0-0
Epen-W. Groen 2 1-1
Heerlen 4-Klimmania 2 1-1
RKMVC 2-RKTSV 3 1-1
KVC Oranje 3-FC Gracht 3 2-2
Haanrade 2-RKHBS 2 0-2
FC Gracht 2-Haanrade 0-2
Voerendaal 3-Kolonia 5 1-2
Kolonia 3-Wijnandia 2 2-2
VKC 4-N. Einde 3 4-1
Doenrade 2-Mariarade 3 3-0
Schinnen 2-Adveo 2 2-3
DeSter4-COV 1-1
Sweikh. B 2-Havantia 2 3-0
IVS 2-Doenrade 3 3-0
Buchten 2-Born 2 1-0
Urmondia 2-Limbricht 0-2
Bom 3-Centrum B 2 2-1
Brachterbeek-Dieteren 0-1
SC Leeuwen 2-RKSVW 3 1-0
SWH 2-Roggel 2 1-4
SC Irene 7-RKMSV 5 4-5

DERDE KLASSEN

MVV 2-Caberg 4 1-3
DBSV4-WVV4 6-2
W. Groen 3-Wijlre 2 2-1
Simpelveld 3-WDZ 3 1-1
Epen 2-RKMVC 3 4-3
RKONS4-Kakertseß.4 2-0
SVK 2-Miranda 3 2-2
Haanrade 3-Laura 3 2-2
Rimburg 2-A'bosch 3 2-3
Chevremont 4-Heilust 3 1-5
Heksenberg 3-Chevremont 3

2-2
SVK 3-SVN 5 1-1
RKHBS 4-Waubach 4 5-2
Coriovallum 3-Weltania 5 1-3
Limburgia 4-Quick 5 1-1
BVC 2-Mariarade 4 2-1
Schimmert 3-Caesar 4 1-2
EHC 4-Haslou 4 2-4
Jabeek 2-Hulsberg 3 2-5

Schuttersv. 5-Haslou 3 0-12
De Ster 6-Caesar 5 1-1
Havantia 3-Quick 4 3-0
Sweikh. B. 3-OVCS 2 3-0
Spaubeek 3-L'heuvel,4 0-2
Urmondia 3-Roosteren 3 0-3
Armada 3-GVCG 3 1-1
Bom 4-Susteren 5 2-1
Vesta 2-Susterse B. 2 2-0
Swift4-EMSS 1-1
Buggenum-W'mina 7 2-2
Leveroy 3-Panningen 7 0-2
Swalmen 5-Steyl 3 2-1
Blerick 9-IVO 6 1-1
VCH 9-Baarlo 6 3-0

VIERDE KLASSEN
DBSV 5-Amelie 2 1-6
SCKR 3-Haslou 5 8-2
Minor 7-Geulse 8.3 8-1
Laura 6-Wijlre 3 0-6
Coriovallum 4-Maastr. B. 31-10
Hulsberg 4-Slenaken 3 0-1
Schimmert 4-Struchter B. 34-2
Slenaken 2-Epen 3 0-0
Reym. B. 2-RKIVV 0-6
Schimmert 5-Banholtia 4 2-2
Gulpen 3-Geertr.B. 4 1-2
Wahlwiller 2-Zw. Wit 4 2-4
W. Groen 4-Sportcl. 5 6-0
Gulpen 4-Partij 2 0-1
Haanrade 4-Zw. Wit5 4-2
SVK 5-Weltania 7 0-10
RKSVB 3-WDZ6 1-3
Heilust 4-Rimburg 3 0-4
KVC Oranje 4-Simpelv. 5 1-2
RKONS 5-Minor 4 3-2
Laura 5-Miranda 5 5-0
KVC Oranje 5-Hulsberg 5 2-4
Bekkerv. 5-Eik'veld 3 1-1
Amstenr. 4-H'broek 4 1-1
Troja 2-RKBSV 6 2-2
Spaubeek 4-GSV 3 0-1
Langeberg 4-RKSNE 6 1-0
Voerend. 4-Bekkerv. 6 2-1
Jabeek 3-Egge 4 3-2
BVC 3-Limburgia 5 1-4
De Leeuw 4-Schinnen3 3-2
Schinveld 5-RKBSV5 0-3
Langeberg 3-Amstenrade 3 2-0
Havantia 4-Schinnen 5 4-1
De Ster 7-Neerbeek 2 0-1
Langeberg 5-LHBMC 3 1-2
IVS 3-SVM 5 8-2
Neerbeek 3-Kluis 5 0-5
Hrln. Sp. 5-Quick 6 1-2
Armada 5-SVE 4 1-2
Buchten 4-FC Ria 3 6-2
Holturn 3-RKSNA 5 2-2
Buchten 5-Roosteren 4 ; 4-1
Swift 5-EMS 8 0-0
SHH 6-Swalmen 6 1-3
Vesta 5-Swift 6 4-2
Leveroy 4-A'heide 4 1-2
Buggenum 2-Grathem 2 0-0
VCHIO-Grashoek3 1-1

RKBVC 3-KVC 4 1-6
H'broek 5-Minor 6 1-1
Gr. Ster 7-Schinnen 4 0-1
RKDFCS-CSVT3 5-1
A'bosch 4-Vaesrade 5 0-3
Adveo 6-De Heeg 3 5-2
SVNB-DVO6 3-1
VKC 6-LHBMC 4 4-1

voetbal
DAMES
Bekertoernooi
Tweede Ronde
KVC-MVC '19 1-5OVCS-Linne 2-4

Derde Ronde
Quick 8.-Sparta '18 4-0RKDEV-Vesta 3-0
Venray-Blerick 7-0
Reuver-RKVB 1-0Merefeldia-Brevendia 3-5
DeLeeuw-De Ster 1-0
Heksenberg-Vaesrade 7-0Heilust-Klimmania 1-0
Nijswüler-EHC 6-1Sportclub '25-WDZ 2-0
Keer-Rimburg 6-3
Haslou-Kolonia 1-2
Almania-RKVCL 3-7
GSV '28-MKC 1-5

Competitie

Hoofdklasse C
SET-NEC 3.2
VOW-Oliveo 2-3
Zuid 111
NOAD-Herptse Boys 2-1

leklasse Noord
RKHVC-Wittenhorst 3-2

2eklasse ZuidCoriovallum-Haanrade 4-0DBSV-Leonidas 4-0
Egge-Treebeek 1-2

2e klasse NoordEgchelßoggel 1-5
3e klasse C
Born-Boekoel 5-1

ieugdvoetbal
Hoofdklasse B
SVV-FC Zwolle 1-3
FC Twente-Elinkwijk 5: 0

Eerste klasse D
VW-Volharding 7-0

Eindhoven-Quick 1-2
DCS-Treffers 2-0

le klasse A zuid
Haslou-MW'O2 gest. 4-1

BILJARTEN
Voorschoten, Grand Prix kunststoten:
Kwartfinales: De Vos-Holka 3-0, Brun-
nekreef-Scholtes 2-3, De Jager -Ritman

3-0, Belderbos-Schumann 3-0, halve fi-
nales: Scholtes-De Jager 3-2, De Vos-
Belderbos 1-3, finale: Belderbos-Schol-
tes 3-0. Eindstand en geplaatst voor
Masters-toernooi: 1. Brunnekreef 28
punten, 2. Belderbos 26, 3. Schumann
25, 4. Scholtes 22, 5. Holka 21, 6. Van de
Wal 19, 7. De Jager 18. 8. De Vos 14.

BOBSLEE
Winterberg, wereldbeker tweemans-
bob, tweede wedstrijd: Eindstand: 1.
Weder/Acklin 1.52,71; 2. Lochner/Zim-
mermann 1.52,92; 3. Wolfgang Hoppe/
Hanneman 1.53,20; 4. Lori/Leßlanc
1.53,46; 5. Tout/Paul 1.53,51; 6. Shimer/
Weissenfels 1.53,59; 18. Minjon/Drost;
25. Geurts/Langeveld. Stand wereldbe-
ker na twee wedstrijden: 1. Lochner 95
punten; 2. Haydenluck (Can) 71; 3. Lori
70; 4. Shimer 68; 5. Hoppe 62; 6. Tout 58;
16. Minjon 28; 17. Geurts 24.

VOLLEYBAL
Osaka, wereldbeker vrouwen, finale-
poule: Verenigde Staten-Zuid-Korea 3-0
(15-10 15-6 15-10), China-Sovjetunie 3-1
(15-3 5-15 15-7 15-7), Cuba-Peru 3-1 (15-9
15-12 2-15 15-11), China -Zuid-Korea 3-0

(15-7 15-11 15-4), Verenigde Staten-Peru
3-2 (7-15 15-11 15-5 11-15 15-12), Sovjet-
unie-Cuba 3-0 (15-11 17-15 15-8). Eind-
stand: 1. Cuba 5-8 (12-5), 2. China 5-8
(12-6), 3. Sovjetunie 5-8 (13-8), 4. Ver-
enigde Staten 5-4, 5. Peru 5-2, 6. Zuid-
Korea 5-0.

GOLF
Kapalua, 1,5 miljoen gulden, eindstand:
1. Hulbert 276 (67-69-72-68), 2. Love 276

(68-70-66-72), 3. Bean 281 (68-74-72-67),
Norman 281 (74-69-69-69), Pate 281
(67-70-72-72), 6. Lyle, Hallet 283, 8. Beek.

Irwin 284.
Gotemba, 2,3 miljoen gulden, eind-
stand: 1. Mackay 272 (70-69-65-68), 2.
Kaneko 274 (68-70-68-68), 3. Nakajima
275 (70-65-68-72), 4. Olazabal 277
(69-71-68-69), 5. Sluman 279
(71-72-70-66), 6. Couples 280, 7. Jones,
Hagawa, Senior 281.

sport

Ook V&L-dames boeken ruime overwinning: 21-12 tegen PSV

Swift Roermond walst
Bollenstreek plat

- In de eredivisie zaalhandbal hebben de dames
'an Swift en V&L hun tegenstanders aardig gedold. Swift zet-

* Bollenstreek flink in de hoek (27-8), terwijl de Geleense
Moeg psv met 21-12 aan de kant zette.

lft verdedigde met name de eer-

' helft oppermachtig. De gasten
°esten ontzettend op hun tenen
Pen om de snelle Swift-trein nog; 'gszins bij te kunnen houden en

t* schade bij rust tot 10-4 te beper-

" Katalin Szüagyi
is twee speelsters
van Bollenstreek
te snel afen scoort
een van haar
twaalf treffers.

Foto: JEROEN KUIT

Sittardia
Koploper VGZ/Sittardia beleefde
een moeilijke avond bij ESCA, dat
vorige week werd geslacht door
V&L (13-31) en duidelijk uit was op
eerherstel. Na een gelijke stand bij
de rust (8-8) werd het uiteindelijk
16-17 voor de Limburgers.

Sittardias opbouwrij, die de afgelo-

pen weken aardig op dreef was,
vond zijn draai niet en de Limburg-
se formatie had veel moeite een 5-8
voorsprong bij elkaar te sprokke-
len. Toen tot overmaat van ramp
een aantal goede kansen om zeep
werd gebracht kreeg ESCA weer
lucht en slaagden de Arnhemmers
er zowaar in nog voor de rust langs-
zij te komen: 8-8. De tweede helft
bracht ook niet het verwachte Sit-
tards herstel. Benda kreeg steeds
meer last van een knieblessure en
werd vervangen door Thissen. On-
dertussen had ESCA brutaalweg de
leiding genomen(14-12) en Sittardia
in de rol van achtervolger gedwon-
gen. Bij 15-15 en met een man min-
der in het veld sloeg Sittardia on-
verwacht toe. Doelpunten van
Thissen en Vijgeboom zorgdenvoor
een marge van twee doelpunten die
ESCA in de slotseconde nog kón
halveren: 16-17.
Blauw Wit heeft de wedstrijd tegen
OSC beschouwd als een nuttig oe-
fenpartijtje. De tegenstand van de
.Amsterdammers was dusdanig be-
droevend dat een grotere uitslag
dan 30-19 ook tot de mogelijkheden
zou hebben behoord. „Toch altijd
moeilijkom je op zon tegenstander
in te stellen", meende coach Peter
Verjans die zijn ploeg na dit week-
einde op de derde plaats in derang-
lijstweet, „kijk maar naar de negen-
tien tegentreffers. Voor het zelfver-
trouwen van een aantal spelers is
deze wedstrijd natuurlijk prima.
Met nog twee duels (Hermes en Ta-
chos, red.) in de eerste helft is de
kans dus niet ondenkbaar dat we
nog een belangrijke rol om die vier-
de plaats kunnen gaan spelen".

TAEKWONDO
Geleen,Limburgse kampioenschappen,
pupillen dames tot 30 kg: 1. Gladys
Schuncken Brunssum. Asp. tot 40 kg.:
1. Shirley Titulay Hoensbroek. Tot 54

kg.: 1. Melany van de Schaft Brunssum.
Tot 50 kg.: 1. Kim Schuncken Bruns-
sum. Dames junioren tot 55 kg.: 1. Sipo-
ra Aipassa Geleen. Tot 60 kg.: 1. Moni-
que Wolfs Stem. Dames senioren tot 60
kg.: 1. Ingrid Heutz Schinveld; 2. Aman-
da Mingels Maastricht. Dames sen. tot
64 kg.: 1. Maureen Peijnenburg Meijel.
Pupillen jongens tot 25 kg.: 1. Riek
Crijns Hoensbroek. Tot 35 kg.: 1. Ro-
meo Parlog Kerkrade. Tot 40 kg.: 1. Roy
Sturmans Hoensbroek. Aspiranten he-
ren tot 35 kg.: 1. Maykel v.d. Meer
hoensbroek. Tot 40 kg.: 1. Emanuel v.d.
Meer Hoensbroek. Tot 45 kg.: 1. Michiel
Koop Maastricht. Tot 50 kg.: 1. Alie
Zaouini Brunssum. Junioren tot 54 kg.:
1. Edward Lim Sittard. Tot 64 kg.: 1.
Steven Manusama Geleen. Tot 70 kg.: 1.
Roger Nieling Sittard. Tot 76 kg.: 1.
Mare Corvers Hoensbroek. Heren senio-
ren tot 54 kg.: 1. Mikel Nguyen Vu
Hoensbroek. Tot 58 kg.: 1. Rivo Supa-
cua Geleen; 2. Patrick Starmans Bruns-
sum. Tot 64 kg.: 1. Moestafa Amhaough
Helden; 2. Abdel Zaouini Brunssum.
Tot 70 kg.: 1. Roger Straeten Kerkrade;
2. Wilco Tienen Meijel. Tot 76 kg.: 1.
Constant Notten Maastricht; 2. Johan

van Well, Meijel. Tot 83 kg.: 1. Koger
Frijns Hoensbroek; 2. Hans de Ridder
Geleen.

zaalvoetbal
Uitslagen zaalvoetbal Mid-
den-Limburg:

Klasse ID:Kesjotje-Hornerhof
9-4; Lasco-Inter 3-3; Wierts II-
De Boag 1-6; Percy 11-MVC
4-1; Peters Geluidsbanden II-
Gastronoom 2-6.

Klasse 2G: Heel 11-'tHaöfke II
3-4; Percy 111-Spe II 2-0; Alt-
weerterheide 111-Roermond V
2-0 Kesjotje'll-Bremboys 3-1;
DESM 11-Lasco II 4-1; Hercu-
les-Riva II 2-4.

Klasse 2H: Amicitia H-Peters
Geluidsbanden 111 3-0; Festa-
Van Seggelen 6-1; Riva I-Kes-
jotje 111 1-1; Neeritter 11-Tor-
nado 6-3; Knipuigske-Neder-
weert II 3-9; Altweerterheide
11-DESM 2-3.

Klasse 3B: Altweerterheide
IV-Willie Bar 3-3; Riva IV-Fes-
ta II 5-4; Nederweert 111-Her-
cules II 4-4; Gastronoom II-
Neeritter 111 7-0.
Klasse 3Q: SVH-Festa 111 6-1;
Hercules 111-St.-Odiliënberg II
1-4; Gastronoom 111-Breven-
dia 3-6; Roermond VII-Neder-
weert IV 4-9.

Klasse 3R: Willie Bar-Kni-
puigske II 7-2; Spe 111-ODA II
3-13; Olympus-Wierts 111 3-2;
DESM 111-Altweerterheide VI
1-5.

Klasse 3S: Homerhof 11-Olym-
pus II 7-1; Roermond VI-Heel
111 4-2; Heiputters-Fermonia II
3-11; Juliana-Hercules V 8-2;
Tornado 11-WillieBar II 7-5.

Klasse 3T: Amicitia 111-Lasco
111 2-3; Knipuigske 111-Riva 111
3-6; Altweerterheide VII-Fer-
monia 111 0-11.

Klasse 3U: Homerhof 111-Ami-
citia IV3-4; ZWD-Altweerter-
heide VIII 4-5; Festa IV-Olym-
pus 111 8-4; Hakkie-Brevendia
111 11-3.

zaalhandbal
DAMES

eredivisie
VenL-PSV 21-12
Swift R-Bollenstreek 27-8
UVG-OSC 21-23
Stand:
Swift R 6-11
VenL 6-11
Hellas 5-7
Aalsmeer 5-6
Quintus 4-8
OSC 5-4
Bollenstreek 5-4
UVG 5-2
PSV 6-2
SEW 3-2
DSVD 4-0

eerste divisie
Sittardia-Westlandia 9-7
Bevo-Internos 21-15
Hermes-SVM 18-12
Noav-Velo 12-10
OSC 2-lason 18-18

Stand:
Sittard 6-12
Hermes 5-10
Bevo 5-8
OSC 2 5-7
Loreal 5-6
Westlandia 6-6
Internos 5-4
SVM 6-4
Noav 6-2
lason 5-1
Velo 6-0

tweede divisie
Achilles-Sittard 2 17-11
Kwiek-VenL2 21-9
Esca-Heeten 12-10
Were Di-OBW 9-20
Blauw Wit-Posterholt 19-16

Stand:
Kwiek 4-6
Esca 4-6
Achilles 4-6
OBW 4-6
BlauwWit 4-6
Heeten 4-4
Sittard 2 4-4
Posterholt 4-2
WereDi 4-0
V enL 2 4-0

derde divisie
Zephyr-Margraten 19-12
Rapiditas-Leudal 16-23
HVTEindhoven-Caesar 19-10

Merefeldia-PSV 2 5-15 1
SwiftH-Niobe 20-10 1
Stand:
PSV 2 4-8 'SwiftH 4-8 1
Zephyr 4-6 1
Eind/Meteoor 4-6 <Margraten 4-4
Rapiditas 4-3 t
Niobe 4-3 1
Leudal 4-2 '■Caesar 4-0 '"Merefeldia 4-0 1
jeugddivisie
Bevo-Eindh/Meteoor 13-13 i
V en L-lason 9-14 <HVTEindhoven-SVM 8-8 !
Esca-PSV 8-9 !
DVC-VHC 5-10 !
Stand:
lason 6-12 1
VenL 6-10 'Meteoor 6-8 1
Bevo 6-7 !
HVT Eindhoven 4-4
PSV 4-4 <
Esca 5-4 "VHC 5-4 1
SVM
DVC 5-1 )
Noav 5-0 1
HEREN
eredivisie
Esca-Sittardia 16-17 <Hellas-Bevo 22-16 'E enO-Hermes 21-19 1
Olympia-Aalsmeer 17-16 1
VenL-Tachos 23-16 ,«
Blauw Wit-OSC 30-19 'Stand:
Sittardia 9-16 1
VenL 9-14
BlauwWit 9-13 ]
E en O " 9-12 1
Aalsmeer 9-11 1
Hermes 9-10 1
Hellas 9-9
Tachos 9-8 !
Esca 9-6 1
Bevo 9-5 1
Olympia 9-4 1
OSC 9-0 i
eerste divisie 7
Delta Sport-UDSV 20-19 1
Loreal-PSV 24-18 <Noav-Pius X 20-17
WIK-Saturnus 22-25
I
Stand:
Delta Sport 6-12
Saturnus 4-6

Noav 4-6 F
Loreal 5-6 S
UDSV 6--6 \
Aalsmeer 3 5-4 P
WIK " 6-3 S
PSV 4-2
Pius X 4-2
Quintus 4-1 *tweede divisie
Rapiditas-SVM 13-15 'Swift A 2-Sittardia 2 17-24 *Swift R-Gazellen 16-20 c
UDI-Laren 18-17 *Blauw Wit 2-Blerick 15-16 *Stand: 'Gazellen 4-8
Swift R 4-6 ï
Sittardia 2 4-6 i
SVM 4-5
Rapiditas 4-4
Blauw Wit 2 4-3 2
Blerick 4-3 C
UDI 4-3 I
Laren £
Swift A 2 4-0 \
1
derde divisie 1
Vios-Tremeg 18-9
Eindh/Meteoor-Jupiter 28-16 t
VenL2-Habo 23-13 ,
HW-Caesar 19-25rHBS-Bergeijk 23-14 j
Stand: - «
Eindh/Meteoor 4-8
Caesar 4-6 i
VenL2 4-6 rHW 4-5 a
HBS 4-5 cJupiter 4-4 j
Vios 4-3 -i
Habo 4-2
Tremeg 4-1
Bergeijk 4-0
3
jeugddivisie 1
Bevo-Sittardia 16-10 J
Kerkrade-Gazellen 17-10 I
DVC-Blerick 13-13
t
Stand: i
Blerick 4-5
Kerkrade 2-4 ,
Bevo 2-4
Sittardia 3-4 ,
DVC 3-3 {
Yen L 2-2 \Esca 2-0 {
Gazellen 4-0 <
i

volleybal
Dames
le divisie B ]
EAW-DOS 0-3 !

lentokil-Tonegido 2-3
Jymmachia-Flamingo's 3-0
/CH-Odulphus 3-0
ienzo-Somas 3-1
Sarto-Gevamy 2 1-3

Stand
VCH 6-16
DOS 6-15
Symmachia 6-12
Henzo/Oikos 6-11
3evamy/WC 2 6-10
RentokiVZVH 6-8
Sarto/Pellikaan 6-8
Ddulphus 6-7
Somas/Activia 6-7
ronegido/V 6-7
Flamingo's 6-4
EAVV 6-3

!e divisie D
0-3

Mormis-Autodrop 3-0
Switch-Facopa 3-1
(/CH 2-Peelpush 1-3
Henzo 2-Moonen 0-3
IYivos-Rapid 3-2

Stand
VoCaSa 6-16
Mormis/Orion 6-14
Peelpush 6-14
"Vutodrop/VCG 6-12
Switch 6-12
lYivos 6-11
facopa 6-10
Sapid 6-10
Vloonen Papier 6-3
I"ivitas 6-2
3enzo/Oikos 2 6-2
VCH 2 ' 6-2

ie divisie H
Hovoc-Set Up 1-3
lokers-Rooyse VK 0-3
Dynamic-Sittardia 3-0
VCH 3-Voerendaal 3-2
Velden-Geevers 3-1
3onderm.-Rapid 2 3-2

Stand
VCH 3 6-16
Dynamic 6-14
Rooyse VK 6-12
Hovoc 6-11
VC Voerendaal 6-11
Sondermeyer 6-10
Velden 6-10
Geevers 6-8
Set Up 6-7
Jokers 6-5
Rapid 2 6-4
Sittardia 6-0

Heren
le divisie B
Geevers-VoCaSa 3-0
Vrevok-Leython 3-0
Rijnmond-BCS 3-0
Sliedrecht-Odulphus 3-1
Gevamy-Nokia 3-0
Peelpush-Delta 0-3

Stand
Gevamy/WC 6-17
Nokia/VTC 6-15
Sliedrecht Sport 6-15
Vrevok 6-15
Odulphus 6-10
Rijnmond 6-10
Delta 6-9
Geevers/VCL 6-9
Peelpush 6-4
BCS Comp.Serv/DS 6-2
VoCaSa 6-2
Leython 6-0

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

Stand
Facopa 6-15
Jola 6-14
Hajraa 6-12
Polaris 6-12
Flamingo's 6-11
VCH 6-10
Hypotheker - 6-8
Gevamy 2 5-7
Somas 6-7
Autodrop 2 6-5
Velden 6-4
Morres 5-0

3e divisie H
Maasbracht-Interk. 3-0
Janssen-Rooyse VK 3-0
Kompro-Sittardia 3-1
Nuvoc-Ledub 3-1
Vocas-Revoc 3-0
Wevoc-Rapid 3-2
Stand i
Janssen/Jong/VCH 6-18
Kompro 8-14
Nuvoc 6-11
Ledub 6-9
Revoc 6-9
Sittardia 6-9
Vocas 6-9
Rapid 6-8
Wevoc 6-8
Maasbracht 6-7
Rooyse VK 6-6
Interkontakt 6-0

Amhaogh pakt titel terug
eindelijk in het voordeel van Am-
haogh werd beslist.
Moestafa Amhaogh pakte door de
winst de titel weer over van Zaoui-
ni. Verleden jaar zat de HTS-stu-
dent midden in zijn tentamens en
kon hij zijn titel die hij in 1989 won,
niet verdedigen. In Geleen gaven
beide taekwon-doka's elkaar niet

veel toe. In het technisch in het oog
springend gevecht ging het er bo-
vendien keihard aan toe. Zaouini
werd twee keer flink aangeslagen,
maar fierverbeet hij de pijn en zette
door tot het einde. Amhaogh:
„Zaouini is sneller dan ik. Daarte-
genover trap ik harder, dat ontre-
gelt zijn partij waardoor ik meer een

stoorzender ben. Ik denk dat ik
vooral in de tweede ronde heb aan-
getoond dat ik de sterkste ben".
Opmerkelijk was dat dit jaar min-
der A-klassers aan dit LX deelna-
men. Het gaf de aanwezige nationa-
le damesbondscoach Luigi Melis te
denken. „Waar blijven de mensen
uit de B-categorie?", vroeg hij zich

af. „Waarom maken ze niet dieover-
stap. Laat ze het toch proberen. Wat
is er verkeerd aan als het niet lukt.
Wil je hogerop komen, dan mag je
niet te lang in de B-categorie blijven
hangen". Om de woorden van de
bondscoach te onderstrepen, werd
zijn eigen pupil Amanda Mingels
door de 16-jarige Ingrid Heutz de ti-
tel ontnomen. Overigens was het
voor titelverdedigster Mingels het
eerste gevecht nadat zij dit voorjaar
haar stuitbeentje, na een trap, had
gebroken.

V&L-heren snel
zeker van winst

GELEEN - De handballers van
Hirschmann/V&L kenden weinig
problemen met Tachos en wonnen
de wat matte partij met 23-16.

In de eerste helft al werden de
Waalwijkers geconfronteerd met
blessures van Vissers en Stoyljko-
vic en vooral het uitvallen van deze
laatste was een stevige tegenvaller.
Uitgerekend hij namelijk had in de
beginfase met drie doelpunten voor
het evenwicht tussen beide ploegen
gezorgd. Vlug en Lenig speelezeker
niet groots en de manier waarop de
Geleense ploeg de gasten in staat
stelde de 10-5 achterstand binnen
enkele minuten om te zetten in de
10-8 stand bij de rust was ronduit
knullig. Ernstige gevolgen had een
en ander overigens niet, want in de
tweede helft zorgde Claus Veerman,
hard en scherp schietend, ervoor
dat eventuele Tachos-illusies snel
verdwenen. Na 15-11 in de 37ste mi-
nuut speelde de thuisclub een ge-
wonnen wedstrijd. V&L geloofde
het ondertussen ook wel maar had
voor de volhouders op de tribune in
de slotfase nog enkele kunst-stuk-
jes in petto waarbij balgoochelaar
Portengen de hoofdrol opeiste.

ATLETIEK
Kerkrade, Herfstlopen Achilles-Top:
Heren 10.55 km: 1. Römkens 34.28; 2.
Verhiel 34.46; 3. Palant 35.24; 4. Laqua
(Dld.) 35.25; 5. Borghans 35.27; 6. Kam-
phuis 36.13; 7. V.d. Eerden (40+) 36.05;
8. Finders 36.13; 9. Giesen 37.05; 10.
Jung 37.32; 13. Cloos (Dld. 40+) 38.22;
15. Lebens (40+) 38.41; 28. Simons (50+)
40.31; 32. Deumens (50+) 41.03.
Dames: 1. L. v.d. Laan 43.48; 2. Hauser
(35+) 44.59; 3. Fermans 46.41; 4. Meerten
46.54; 5. Muller 51.03.
Heren 4.2 km: 1. Charlier 14.32; 2. An-
driesen (Dld.) 14.41; 3. D. Smeets 14.55;
4. Ham 15.02; 5. Servas (Dld.) 15.10.
Dames: 1. Kok 18.18; 2. Leinders 18.32;
3. Neuking (Dld.) 19.55.
Jongens t/m 13 1.8km: 1. Martinot 6.41;
2. Latour 6.52; 3. Souren 6.54.
Meisjes t/m 13: 1. Röttger (Dld.) 7.49; 2.
Ebert (Dld.) 7.49; 3. Terpstra 7.50.

Veldhoven, Kempencross:
Heren 8.500 meter: 1. Schut 27.50; 2.
Franssen 28.11; 3. J. v.d. Heijden 28.36;
4. N. v.d. Heyden 28.43; 5. Bierens 28.46;
6. E. Kox 28.48; 7. Liebrechts 28.57; 8.
Deenen 29.00; 9. Nieuwenhuis 29.10; 10.
Raaymakers 29.22.
40+: 1. T. Kox 30.19; 2. Bressers 30.36;
3. Joosten 30.51.
Dames 3.000 meter: 1. L. v.d. Linden
(35 + ) 10.45; 2. McDuff 11.17;3. Venmans
11.30; 4. Kemps (35+) 11.31; 5. Van
Beers (35+) 11.35; 6. Daanes 11.40.
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Geldrop-doelman
naar kleedkamer

NIEUWENHAGEN - By het schei-
den van de markt had doelman
Harts Peper van Geldrop een opval-
lende actie in huis. De officiële
speeltijd was bijna verstreken, de
staa-id 5-3 in het voordeel van SVN. ,
De zoveelste counter van SVN
bracht uitblinker Ralph Custers al-
leen voor Peper, die zijn tegenstan-
der vervolgens torpedeerde.
Scheidsrechter Bogie paste de ge-
wone regel toe: inrukken dus.

Cor van Kan
uit het veld

LANDGRAAF - Hoewel het duel
tussen Waubach en Chevremont
uitermate sportief was verlopen
(slechts Jurgens liep tegen een boe-

" king aan, nadat hij de doorgebroken
1 Loop de weg versperde), moest ar-
I biter Veldman in blessuretijd toch

' nog een keer corrigerend optreden.
Chevremont verdedigde de kostba-

j re voorsprong met hand en tand., De manier waarop dit gebeurdewas
! echter een doorn in het oogvan rou-

tinier Cor van Kan. Juist hrj rea-
j geerde tegen Veldman zijn frusta-

ties af over de uitblijvende gelijk-
I maker. „Je moet eens op dat duwen: letten," beet hij de arbiter toe. Veld-
I man kon dat advies blijkbaar niet
I waarderen en stuurde Van Kan uit

het veld. Een onbezonnen toe-
j schouwer meende na afloop nog
; voor eigen* rechter te moeten spe-
! len, door Veldman bij het verlaten

van het veld een bodyeheek uit te
delen. En Veldman zelf? Hij wenste: geen toelichting te geven op het ge-

; beurde en weigerde iedere vorm
van commentaar.

Wim Vrosch: 'Creatieve mensen lieten het afweten 9

Chevremont bezorgt
Waubach fikse kater

Van onze medewerker
WILLY WINGEN

LANDGRAAF - Chevremont-trai-
ner Jo Quaedflieg verwachtte eigen-
lijk met lege handen te staan na het
bezoek van zijn ploeg aan Waubach.
De stand op de ranglijst gaf daar
immers voldoende aanleiding toe.

Waubach ging echter op eigen veld
verrassend, maar wel verdiend on-
deruit (0-1), tegen een eindelijk
weer in zichzelf gelovend Chevre-
mont. Quaedflieg was dan ook de
koning te rijk. Hij genoot na afloop
met.volle teugen. „Winst? Absoluut
niet verwacht. Je calculeert verlies
in en in je achterhoofd hoop je dan
stiekem op wat meer."

Zonder tot grootse daden te komen
doceerde Chevremont onbewust
een lesje agressiviteit. Waubach-
trainer Wim Vrosch had zyn spelers
nog zo opgedragen om kort en
agressief te dekken. Die opdracht
lapten zijn spelers echter aan hun
laars. Het gezapige Waubach werd
in die discipline keer op keer afge-
troefd door de Kerkradenaren. Met
name Waubachs linkerflank schut-
terde aan de lopende band. Adrie
Snippe had zijn dag niet, Jos Speth
trok te veel naar binnen en Ronald
Offergeld brouwde er helemaal
niets van.

Al na een kwartier maakte Chevre-
mont gebruik van zon collectieve
misser, toen Maikel van derLinden
zich eerst van Jos Speth ontdeed,

daarna Cor van Kan uitkapte en de
bal vervolgens hoog achter de ver
uitgekomen Marco Blankenhagen
in de touwen joeg: 0-1. Vlak voor
rust begon Waubach eindelijk te
drukken. Dat mini-offensiefj e stel-
de echter weinig voor, omdat met
name het creatieve elementvolledig
ontbrak.

Een donderspeech van Wim Vrosch
zou er voor moeten zorgen, dat
Waubach zich na rust eindelijk van
zijn beste kant zou laten zien. Maar
Patrick Dooper (goed opgeborgen
bij Hubert Dautzenberg), Ronald
Offergeld (hij miste zelfs voor een
leeg doel) en Hans Spronck (Frans
Schleyper was de grote sta-in-de-
weg) konden het tij niet keren.

" Maïkel van der Linden staat op het punt om Chevremont aan de leiding te brengen. Cor van
Kan (rechts) wordt uitgekapt en doelman Marco Blankenhagen is vervolgens kansloos.

Foto: FRANSRADE

Tweede klasse A
Miranda-RKWL 0- 1
Schuttersveld-Kolonia 2- 2Heerlen Sport-SCG 0- 2
Standaard * 8 3 5 011 13- 5
Almania 8 3 5 011 8- 5
RKVCL 8 4 2 210 16-11'
RKWL 8 3 4 1 10 6- 3
SCG 8 2 4 2 8 7-6

j Heerlen Sport 7 2 3 2 7 9-8
Bunde 8 2 3 3 7 7-12
Miranda 7 1 4 2 611-12
Schuttersveld 8 14 3 6 5-8
Caesar 8 2 2 4 6 9-15
RVÜ 8 2 2 4 6 6-12Kolonia 6 12 3 4 6-6
|
'Periodekampioen

Tweede klasse B
Born-Haslou 1- o
De Ster-RKMSV 0- 0
FCV* 8 6 0 2 12 23-14,
Haslou 7 3 3 19 7-2
VW'O3 7 2 5 0 912- 9
PSV'3S 8 3 3 2 9 8-6
RKMSV 7 3 3 19 8-6
Bom 8 3 3 2 9 7-7
Lindenheuvel 8 2 4 2 8 10- 9
De Ster 8 0 8 0 8 5-5
Quick'oB 8 3 1 4 7 11-13
VenloscheB. 8 2 2 4 6 10-13Susteren 7 0 3 4 3 11-17
Belfeldia 8 1 1 6 3 9-20
'Periodekampioen

Derde klasse A
RKMVC-LHB/MC 1- 1

MXC * 8 5 3 0 13 16- 4
Polaris 8 4 2 2 10 22-15
LHB/MC 8 3 4 1 10 10- 7
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
MheerderB. 8 3 1 4 7 18-18
SV BERG'6B 8 3 1 4 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 8 0 4 4 4 8-20

'Periodekampioen

Vierde klasse A
Willem I -RKASV 0- 0
Schimmert-lason 0- 0
"Rapid * 8 5 2 112 17- 7
yilt 8 3 4 1 10 17-10
Schimmert 8 3 4 1 10 8- 4
Amicitas 8 4 1 3 9 12-11Walram 8 3 3 2 9 10- 9
RKHSV 8 2 5 19 8-8
Willem I 8 2 4 2 8 14-12
SVME 8 3 14 7 15-13
RKUVC 8 14 3 6 7-10
St. Pieter 8 2 2 4 6 13-24
lason 8 0 5 3 5 9-14
RKASV 8 13 4 5 9-17

I 'Periodekampioen

Vierde klasse C
Waubachse 8.-SVK 1_ 3Abdissenbosch-RKSVB 1- 0
Hopel -Laura l_ o
FC Gracht-Helios 4- 1
Heilust 8 5 2 1 12 19- 9
Abdissenbosch 8 5 2 112 19-10
Helios 8 4 3 1 1128-15
SVK 6 4 2 010 14-5
Schinveld 7 4 1 2 916- 9
RKSVB 7 15 1 7 12-10
Waubachse B. 8 3 14 7 10-14Centrum B. 8 2 2 4 6 14-19
FC Gracht 8 2 2 4 6 9-14
Laura 8 1 2 5 4 6-12
KVC Oranje 8 0 4 4 4 8-17Hopel 8 12 5 4 6-27

Vierde klasse D
Langeberg-Passart 3- 3
KEV-SVE 2- 1
Heidebloem 8 6 1 113 27-18
Coriovallum * 8611 13 10- 7
Passart 8 5 2 1 12 24-11
RKDFC 8 5 1 211 16- 9
Langeberg 8 4 2 2 10 15-13
Kluis 8 3 3 2 9 16-17
OVCS 8 2 3 3 7 14-15
RKSNE 8 2 2 4 6 17-19
KEV 8 2 15 5 11-13
Mariarade 8 2 15 512-19
Stadbroek 8 0 3 5 312-21
SVE 8 0 2 6 2 8-20

'Periodekampioen

sport

Nieuwenhagen zet opgaande lijn voort: 5-3 tegen Geldrop

SVN verwent publiek
Van onze medewerker KAREL BOVENDEAARD

NIEUWENHAGEN - De supporters van SVN hebben gister-
middag van een zeer smakelijke voetbalmaaltijd mogen genie-
ten. Het voorgerecht in het duel tegen Geldrop (5-3) viel danwel verkeerd -verdediger Andy van Amelsvoort nam na eenvrije trap de bal voluit op de slof en bracht de Brabandersdaarmee op voorsprong- het hoofdgerecht voldeed in alle op-
zichten aan de wensen van iedereen die de ploeg van trainerMath Schaepkens na aan het hart ligt. Dat in het dessert nog
wat vervelende krenten zaten -doelpunten van Wim Cooyman
en Geert Brouns, die voorkwamen dat Geldrop met een wel
erg smadelijke nederlaag naar huis moest- kon weinig veran-deren aan de jubelstemming.

Na afloop vroegen kenners zich wel
af hoe het mogelijk was geweest,
dat een gelouterde ploeg, als die
van de bezoekers, zich zo had laten
oprollen. Het eerste halfuur van de
wedstrijd leverde Geldrop het bete-
re werk af; in die periode maakte de
SVN-verdediging bovendien een
zeer onzekere indruk. Nadat de fu-
rieus gestarte groen-witten de 0-1
hadden laten aantekenen, vervolg-
den ze het duel met dezelfde offen-
sieve instelüng. Dat kwam het kijk-
spel ten goede, maar bood de zwak
begonnen Nieuwenhagenaren de
mogelijkheid zich te herstellen.
Die deden dat knap. In vier minu-
ten veranderden ze de 0-1 in 2-1.

Willie Dautzenberg drong allereerst,
gehinderd door Van Amelsvoort,
het Geldropse strafschopgebied
binnen en besloot daarna zijn actie
met een fraai schot. Even later pikte
hij net over demiddellijn de bal op
(Joep Zenden had de situatie prima
overzien), omspeelde doelman Hans
Peper en bracht met zijn 2-1 de ge-
trouwen op de tribune van de ban-
ken.' Met die stand werd de eerste
helft afgesloten.

In de pauze hadden de Brabanders
zich kennelijk voorgenomen, on-
middellijk orde op zaken te stellen.
De mooiste kans op de gelijkmaker
kreeg Rik van Dam. Vry voor Leo
Pruisscher, slaagde hij echter niet
in zijn opzet. Vervolgens verslikten
de bezoekers zich herhaaldelijk in
de counterkracht van SVN. Na de
door Frank Janssen gerealiseerde
3-1 gingen ze bovendien, op de va
banque-toer. Daarmee oogstten ze
wel twee treffers, maar aangezien ze
er evenveel om de oren kregen,
schoten ze er weinig mee op. Zen-
den scoorde de vierde thuisclub-
treffer, Wim Cooyman antwoordde
(4-1 en 4-2). Zenden was Hipas To-
bing te glad af en rondde uiterst
beheerst af (5-2). Tot slot verander-
de Geert Brouns de bal van richting
na een inzet van weer Cooyman
(5-3).

" Ton Reintjes (rechts) namens SVNin duel met Geldrops Toine Notten. Foto: FRANS RADE

Scheidsrechter onthoudt Veritas twee strafschoppen
RKONS niet groots, wel effectief

Van onze medewerker
PIET CROMBACH

LANDGRAAF - „Het is verdorie
iedere week hetzelfde liedje", brom-
deVeritas-trainer Harry van de Wfj-
lick na afloop van het verloren duel
(2-0) van zijn ploeg tegen het thuis-
spelendeRKONS. „Tot het zestien-
metergebied blijven we steeds aar-
dig mee voetballen, maar daarna
houdt het dan ook op". Inderdaad,
Veritas is een hardwerkend collec-
tief dat evenwel uiterst moeilijk tot
scoren komt.

RKONS, dat gistermiddag ook niet
bepaald tot grootse daden in staat
was, had op grond van de meer uit-
gespeelde kansen toch het meeste
recht op de overwinning. Tevens
was scheidsrechter Allers de
Schaesbergenaren vrij goed gezind,
aangezien hij na een kwartier spe-
len RKONS wel vrij gemakkelijk
een strafschop toekende, die overi-
gens feilloos door Jos Janssenwerd
benut: 1-0. Diezelfde Allers onthield
tot twee keer toe een geheide straf-
schop aan de gasten. Het pleit voor
de mentaliteit van de gasten, dat zü

ondanks de arbitrale dwalingen
sportief bleven vechten voor resul-
taatverbetering.

RKONS, dat in de tweede helft een
offensief Veritas rustig opving,
bleef met enkele snel uitgevoerde
counters de gevaarlijkste ploeg.
Remco Didderen maakte zeven mi-
nuten voor tijd tenslotte aan alle
onzekerheid een einde, toen hij met
een fraaie achterwaartse omhaal de
bal via de vuisten van Veritas-doel-
man Erik Hansen in het doel joeg:
2-0.

Derde klasse B
Vaesrade-FC Hoensbroek 3- IVijlen-Groene Ster 1- I
Heksenberg-Heerlen 2- 1
Bekkerveld-RKBSV 1- 0
Weltania-Voerendaal 1- 1
Heksenberg* 8 5 2 112 16-10
Bekkerveld 8 5 1 2 1112-14
Vaesrade 8 4 2 210 15-12
Heerlen 8 4 1 3 9 16-11
VKC 8 4 13 9 14-10
RKBSV 7 4 0 3 811- 6
Vijlen 8 2 4 2 8 15-14
FC Hoensbroek 8 2 4 2 8 13-13
Weltania 8 2 2 4 610-20
Minor 7 2 1 4 5 12-12
Groene Ster 8 13 4 5 9-11
Voerendaal 8 0 3 5 3 7-17
'Periodekampioen

Derde klasse C
Megacles -Brevendia 1- 2
DESM-Merefeldia 3- 2

EVV* 8 6 2 0 14 25- 5
Rios 8 4 3 11111-7
FC Oda 8 3 4 1 10 10- 5
Merefeldia 8 3 3 2 9 10- 9
DESM 8 2 4 2 8 16-14
Swift'36 8 3 14 7 8-8
Brevendia 8 2 3 3 7 9-12
KVC 8 2 3 3 7 12-17
Obbicht 8 2 3 3 7 8-18
Crescentia 8 1 4 3 611-14
Buchten 8 2 15 5 7-12
Megacles 8 13 4 5 8-14,

'Periodekampioen

Derde klasse D
IVO-Meterik 1- 1
Vitesse'oB-Sparta'lB 1- 2
HBSV-SSS'IB 2- 1

SV Meerlo 8 6 1 113 18- 8
HBSV 8 3 3 2 9 11-14
SVEB 7 3 2 2 8 18-13
IVO 7 3 2 2 8 17-17
Sparta'lB 8 3 2 3 8 15-15
Tiglieja 7 3 1 3 7 19-15
Vitesse'oB 8 3 1 4 7 18-15
SC. Irene 7 3 13 7 8-7
Meterik 7 2 2 3 617-15
MVC'I9 7 2 2 3 6 11-15
Helden 7 2 2 3 6 12-17
RKDEV 7 2 2 3 613-21
SSS'IB 8 2 15 5 8-13

Vierde klasse E
SVH'39-RKSVW 5- 2
Holtum-Linne 1- 1
Urmondia-Roosteren 3- 0

Armada 8 4 3 111 17-11
Thorn 8 3 4 11021-12
SVH'39 8 4 13 9 23-16
Stevensweert 7 3 3 19 10- 5
Roosteren 8 3 3 2 9 9-7
Linne 8 4 1 3 9 13-19
IVS 8 4 0 4 8 15-12
Holturn 8 2 2 4 6 14-15
Maasbracht 8 1 4 3 6 5-13Urmondia 7 13 3 5 6-8
RKSVW 7 13 3 5 5-10Vlodrop 7 2 14 513-23

Vierde klasse F
Moesel-Leveroy 2- 0
RKVB-Nunhem 0_ 0
RKSVO 8 5 2 1 12 25-14
Victoria R* 8 4 3 11121-13
RKESV 8 3 4 1 10 16-11
EMS 8 3 4 1 10 17-14
Nunhem 8 2 4 2 813-14
RKVB 8 2 3 3 7 6-7
Eindse B. 8 1 5 2 7 14-16
Leveroy 8 3 1 4 7 13-16
SC Leeuwen 8 15 2 7 6-9
Moesel 8 2 3 3 7 12-16
Haelen 8 2 15 5 16-21Beegden 8 0 5 3 5 11-19
'Periodekampioen

Vierde klasse H
Montagnards-Achates 4- 0
Wittenhorst 8 6 1 113 15- 8
Koningslust* 8 4 3 11113-5
Wanssum 8 5 1 2 1117-11
Achates 8 4 2 210 19-16
Montagnards 8 4 13 9 14- 9
Swolgense B. 8 4 0 4 8 15-15
Melderslo 8 3 1 4 7 10-14
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 15 5 9-17
Ysselsteyn 8 0 4 4 4 7-16

'Periodekampioen

jeugdige reserve
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Bij de
konijnen af

GRONINGEN - Valkuilen in het
veld van Knickerbockers hebben
zondag een einde gemaakt aan de
wedstrijdKnickerbockers - Leek in
de derde klasse van de amateurs in
district Noord.

Leek kwam kort voor rust met 0-2
achter doordat een verdediger in
een konijnenhol stapte, zich bles-
seerde en een tegenstander daar-
door vrij baan naar het doel bood.

Scheidsrechter Van Wijk uit Em-
mercompascuum, niet eerder ge-
confronteerd met een dergelijke
„natuurlijke" ingreep in het wed-
strijdverloop, staakte het duel om-
dat hij het veld gevaarlijk achtte
voor de spelers.

Wilhelmina'08
zonder geluk

Van onze medewerker
JAN LEIJSTEN

TILBURG - Wilhelmina'oB blijft
sukkelen. Ook tegen Longa bleven
de Weertenaren weer puntloos: 2-1.
Toch leek het offensief begonnen
Wilhelmina al snel het loon voor de
gewaagde speelwijze te oogsten.
Leo Berns schootna elf minuten te-
gen Frank van Riels arm en
scheidsrechter Duys besliste 'straf-
schop. Spits Henri Houben knalde
vanaf de stip twee meter over.

De gasten vochten aanvankelijk
door, doch raakten ontmoetigd, na-
dat Ruud Keyzers vanaf 35 meter
tegen de latknalde. De Weertse ont-
moediging nam toe, nadat Daniel
van de Meer zijn voorzet door
Govers bekwaam zag afgewerkt:
1-0. Berns antwoordde nog met een
fraai schot, doch toen Cees van
Loon in de 44e minuut 2-0 aante-
kende, zat Wilhelmina met een ech-
te kater.

De Weertenaren namen na rust wel-
iswaar de aanvallende rol over,
doch echt veel gevaar konden zij
niet stichten. Even keerde de hoop
terug (Van de Meer schoot vier mi-
nuten voor tijd in eigen Longa-
goal), maar de gelijkmaker bleef uit.

Hoofdklasse

TSC -Baronie
DESK -UDI '19
Longa -Wilhelmina '08
SVN -Geldrop

Halsteren 9 6 1 2 13 2
TSC 8 5 2 1 121
Venray 9 4 4 1 12
SV Meerssen 9 5 1 3 11 1
Longa 8 5 1 2 11 'EHC 9 4 2 3 101
Geldrop 9 3 3 3 9'
SVN 9 3 3 3 9'
Baronie 8 3 14 7
Parmingen 9 2 3 4 7
UDI'I9 9 3 1 5 7
Margriet 9 2 2 5 6'
DESK 8 2 15 5
Wilhelmina'oB 9 0 3 6 3

Programma:
EHC -Wilhelmina '08
Venray -DESK
UDI '19-TSC
Baronie -SV Meerssen
Longa -SVN
Margriet-Halsteren
Parmingen -Geldrop

hoofklassec in cijfe
SVN-GELDROP 5-3 (2-1). 17.
Amelsvoort 0-1; 36. en 39. Dauti
berg 1-1 en 2-1; 71. Janssen 3-fl
Zenden 4-1; 78. Cooyman 4-21
Zenden 5-2; 87. Brouns 5-3. ScW
rechter: Bogie. Uit het veld
stuurd: Peper (Geldrop). Boefc
De Kort (Geldrop). Toeschouw
275.
SVN: Pruisscher 7, Joosten 6,
Hoof 6 (80. Pluymen-), Duyf 6, B
tjes 6, Janssen 7, Zenden 7, Cifl
8, Dautzenberg 8, Nelissen 6, ï
sels 6 (85. Körfer-). Totaal: 73 (H

LONGA-WILHELMINA'08:
(2-0). 35. Govers 1-0; 44. Van U
2-0; 86. V.d. Meer 2-1 (eigen dj
Boeking: VanLoon (Longa) en fl
sels, Gilkes en Bruynaers (Wij
mina). Scheidsrechter: Duys. 1
schouwers: 250.

WILHELMINA'OB: Strijbosch
Kessels 6, Meusen 6, Camp 6;
steyn 5, Keyzers 7, Gilkes 6, 'donkschot 6 (50. Pouwels 6), B(
6, Houben 5, Bruynaers 6. Tota*
(12).

eerste klasse
RKONS -Veritas 2|
Waubach -Chevremont "\
I
FC Vinkenslag 8 7 1 0 15 18T
Waubach 8 6 0 2 12 231
Eijsden 8 4 2 2 10 1H
Roermond 7 3 3 1 9HI
Heer 8 3 3 2 9 ljf
Blerick 8 2 4 2 8 10T
RKONS 8 3 2 3 8 JiChevremont 7 3 1 3 7 £}
Limburgia 8 1 4 3 6 JlSittard 8 2 1 5 5 n
Volharding 8 1 1 6 3 *\
Veritas 8 0 2 6 2 *1
Programma:
Heer-FC Vinkenslag
RKONS -Sittard
Blerick -Eijsden
Chevremont -Veritas
Limburgia -Volharding
Waubach -Roermond

1Fincijfer
WAUBACH-CHEVREMONT
(O-D.15. Van der Linden 0-1. t
schouwers 300. Scheidsrech
Veldman. Boeking: Jurgens (W1
bach). Uit het veld gestuurd:
Kan (Waubach).

WAUBACH: Blankenhagen 7, M
per 6 (67. Schaapkens), JurgenS
Van Kan 6, Snippe 5, Kleinjans]
Ffjneman 6, Speth 5 (67. Starmal4
Spronck 7, Dooper 5, Offergeldl
Totaal: 64 (11).

CHEVREMONT: Schleyper j
Trags 6, Kroon 6, Dautzenberg.]
Huynen 6, De Mey 6, Otten 7, WJ)ï
hoven 6, Bodelier 6 (73. Schleepe1!
Loop 6, Van der Linden 7. Tot*H
70(11).

RKONS-VERITAS 2-0 (1-O).]T
Janssen 1-0 (strafschop); 83. Die<V(
ren 2-0. Scheidsrechter: Hr. Alle-T-
Toeschouwes: 200. BoekÜy 1

Smeets (Veritas).

RKONS: Crutzen 6, Wagenaar
Linssen 5 (67. Mertens -), De Boef'
Janssen 7, Meens 6, Henssen 6, Ck jj
mer 7, Didderen 7, Walraven
Winthaegen 6. Totaal 69 (11). tj

VERITAS: E. Hansen 6, Smeets, t.
(70. Van de Vin-), J. Hansen 6, B» tmakers 6, Van de Biesebos 6, V-■ J
ters 5, Segers 6, Klomp 5, Sn«ke!j i;
7, Jeurninck 6, Dreesen 6. Totaal"' }
(11). i

en voorts...
m£c mimßÖNÏmmmmK!zmm^mmmmmmFï.
ren 1-0. Scheidsrechter Geelen. Toesch"; 'wers 500. c
DESK-UDI '19 1-3. 15. Vanderlijde 0-1. \ \
Geurts 0-2. Rust. 60. Van Es 1-2, 73. S&' i

1-3. Scheidsrechter Buiting. Toeschou*^6 ,
500. Boeking: Van Es (DESK).

programma amateurvoetbal
Tweede klasse A
RKWL-Heerlen Sport
Standaard-Kolonia
Bunde-Schuttersveld
RVU-Miranda
SCG-RKVCL
Almania-Caesar

Tweede klasse B
Belfeldia-De Ster
Haslou-PSV '35
Lindenheuvel-Susteren
Venlosche Boys-WV '03
RKMSV-Born
FCV-Quick '08

Derde klasse A
RKMVC-Scharn
SVM-Leonidas
Mheerder Boys-Sander-
bout
SV Hulsberg-Berg
SC WW '28-LHBMC
MKC-Polaris
Derde klasse B
Bekkerveld-Weltania
Heerlen-Minor
Groene Ster-RKBSV
Hoensbroek-VKC
Voerendaal-Heksenberg
Vaesrade-Vrjlen

Derde klasse C
EW-Rios '31
Swift '36-Crescentia
Buchten-Brevendia
KVC-Obbicht

Megacles-Merefeldia
FC Oda-DESM
Derde klasse D
SVEB-Helden
IVO-MVC '19
RKDEV-Sc Irene
Tiglieja-Sparta '18
Vitesse '08-HBSV
SV Meerlo-Meterik
Vierde klasse A
Willem I-Rapid
lason-RKHSV
Amicitas-SVME
Vilt-RKUVC
St. Pieter-Schimmert
RKASV-Walram
Vierde klasse B
Wit Groen VC-Banholtia
GSV '28-Keer
RKWM-Geertruidse
Boys
Oranje Boys-Klimmania
Gulpen-Zwart Wit '19
Simpelveld-Sportclub '25

Vierde klasse C
Abdissenbosch-SVK
Centrum Boys-Wau-
bachse Boys
Hopel-RKSVB
FC Gracht-KVC Oranje
Schinveld-Laura
Heilust-Helios '23

Vierde klasse D
Coriovallum-KEV

Kluis-Passart
OVCS-Langeberg
Mariarade-Stadbroek
SVE-Heidebloem
RKDFC-RKSNE

Vierde klasse E
Armada-Vlodrop
Linne-Roosteren
SVH'39-Urmondia
Thorn-Stevensweert
IVS-Holtum
RKSVW-Maasbracht
Vierde klasse F
Victoria-RKVB
Nunhem-SC Leeuwen
Eindse Boys-Beegden
EMS-Leveroy
RKESV-RKSVO
Moesel-Haelen
Vierde klasse G
Roggel-RKSVN
GFC '33-Bevo
Baarlo-Egchel
Reuver-VOS
Quick Boys-VCH
Swalmen-Venlo
Vierde klasse H ,
Koningslust-WittenhorS'
Melderslo-Achates
RKDSO-Ysselsteyn
Montagnards-Stormvo-
gels '28
Swolgense BoT
Oostrum
Wanssum-Leunen
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RKMVC struikelt na
dubieuze hoekschop
■

Van onze medewerker
LEO JASPERS

ItMvc-LHBMC: 1-1 (0-0). 55. A. van
wSsen 1-0; 85. J. Day 1-1. Toeschou-
ltjll *-: 150. Scheidsrechter Reitz. Boe-
all^en: Van Wersch, Lenoir en Vineken

L ven RKMVC) en Patarek (LHBMC).

k 6ejC*HELEN - Arno Pauwels, de
3-»MgePlaagde trainer van het in de
! klasse debuterende RKMVC,
itw.*}et niet meer na afloop van
H^VC-LHBMC. Hij zag zijnploeg
lig slotfase opnieuw de broodno-
teye' eerste volle buit uit handen

n a_*s zout °P e ne**e tereSch'?? werkte het feit dat een
oneffenheidje

s^hH as^s van die constatering
■IrlÜ'nC6 voor RKMVC fatale 85-ste mi-
v kende scheidsrechter Reitz de

gasten een hoekschop toe, terwijl
vriend en vijand een duidelijke
doelschop verwachtte. In de com-
motie die daarover ontstond, produ-
ceerde Julien Day namens LHBMC
de gelijkmaker: 1-1. Weg mooie
RKMVC-voorsprong, in de 55-ste
minuut verkregen na een subliem
uitgevoerde 1-2 tussen Gerard Vine-
ken en Alexander van Aerssen.
Arno Pauwels: „Dit is nu al de der-
de keer op rij dat ons door scheids-
rechterlij ke beslissingen een kost-
baar winstpunt ontfutseld wordt.
Daar sta je als trainer machteloos
tegenover. Maar het is wel fnuikend
voor het zelfvertrouwen van deze
jongeploeg dietoch al zo moeizaam
acclimatiseert in de derde klasse.
Hopelijk lacht vrouwe Fortuna ons
binnenkort eens een keertje toe".
Gemeten aan het vertoonde veld-
spel mochten beide ploegen overi-
gens best tevreden zijn met de
puntendeling. RKMVC-LHBMC
werd voor de kijkers een leuke pot
met oppertunistisch voetbal vanbeidekanten. Dat resulteerde in tal-
loze doelkansen die echter door de
voorwaartsen (Alexander van Aers-
sen en Gerard Vineken bij RKMVC;
Meulenbeek en Patarek bij
LHBMC) niet verzilverd werden
omdat beide goalies een foutloze
partij speelden.
LHBMC-trainer Sip Bergsma had
dan ook minder moeite met de re-
mise. Sip, refererend aan de tot-
standkoming van de LHBMC-
tegentreffer: „Zo zie je maar weer
hoe een scheidsrechterzijn stempel
op een wedstrijd kan drukken.
Maar ja, dit zit nu eenmaal in het
spelletje ingebakken. Ik ben in
ieder geval wel van mening dat bei-
de ploegen vandaag loon naar hard
werken kregen".

Zaalvoetbal
-j-^HLEN - In de landelijke eerste
tiy Sle C van de zaalvoetbalcompe-

l 2y staat vanavond de derby tussen
L W Wiertz/De Haantjes en debu-
rf t)6 * Brikske op het, programma.
1£r Puntloze hekkesluiter FC
'ê K^&nm ontvangt in de Brunahalv ïj^**°Per Bunga Melati.

1(\ Programma:
t tiei .Beek zvv Wiertz/De Haan-
} fyC brikske: 20.45.
-f Su^sum Brunahal: FC Bruns-i*j \"-Bunga Melati: 21.15.
'S2vcd.e divisie F: Susteren 20.00:

iJ C Hans Anders
|H is 20.00: VTV Vaals-Roermond.

* tw ek 2L00: Fermonia Boys-Bas-

, (^bracht 21.00: Perey-Eja.'
!W;en Vouersveld 21.15: Bouw-mPas-'t Haöfke.

tweede klassers Periodetitel voor Standaard na verlies Heerlen Sport

Kolonia geeft punt weg
Van onze medewerkers

Schuttersveld-Kolonia 2-2 71.
André 0-1; 77. Beugels 0-2; 85.
Derks 1-2; 90. Zanoudi 2-2.
Scheidsrechter Schaeken. Boe-
kingen: S. Winkens en C. Vel-
raeds (beiden Schuttersveld).
Toeschouwers: 200.
Schuttersveld: Smid, Mulders,
Nijsten, Grasmeijer, Brzezinsky,
Nienhuis (82. Zanoudi), Win-kens, Rietbroek, Brocklebank
(89. Hamers), Velraeds,Derks.
Kolonia: Michiels, Dautzenberg,
Delamboij, Vermeulen, Bauer,
Sweron, André, Bergstein, Beu-
gels, Smeets, Stadhouwers (83.
Heuvelmans).

BRUNSSUM - Het venijn zat 'mjveer eens in de staart. Kolonia
pielde vijfminuten voor tijd met£"0. in het vierpuntenduel tegen
Schuttersveld, en leek moeite-
**°os op de volle winst af te steve-nen. Negen minuten later dro-
Pen de Kolonia-spelers gedesil-lusioneerd weer af. Een foutieve

terugspeelbal van rechterverde-
diger John Delamboij, afgestraft
door Celie Velraeds en Richard
Derks, en een schot van invaller
Appie Zanoudi, waren debet aan
het Kolonia-leed.

„Het is verdorie al de vijfde wed-
strijd dat we door een persoonlij-
ke fout de boot ingaan", foeterde
Kolonia-trainer Pierre Winkel-
molen, die even tevoren op niet
mis te verstane wijze in de kleed-
kamer lucht aan zijn gevoelens
had gegeven. Schuttersveld-trai-
ner Dick Zuidema erkende rui-
terlijk dat zijn ploeg gemazzeld
had. „Ik weet niet waaraan het
ligt. We trainen hard, de sfeer is
goed maar het draait van geen
kant", erkende hij.

Kolonia domineerde zonder tot
grootse daden tekomen, de wed-
strijd. Het duurde echter tot de
70e minuut alvorens de gasten
het overwicht doeltreffend wis-
ten om te zetten. Na een corner

van René Smeets kopte Roger
André raak. Toen zeven minuten
later Patrick Beugels een prima
pass van Patrick Bauer afrond-
de, leek het duel beslist. De tref-
fer van Richard Derks zorgde
echter voor een niet meer ver-
wachte Schuttersveld-opleving.

Roosteren na verlies bij hekkesluiter ontnuchterd

Urmondia telt nog mee
Van onze medewerker

JO KERSTEN

URMONDIA - ROOSTEREN 3-0
(3-0). 29. Roger Ruyl 1-0; 33. Ron
Hendrix 2-0; 35. Martien Hermans.
Toeschouwers 150. Scheidsrechter
Heidens.

Urmondia: Klinkenberg, Hermans,
Meeuwissen (Granzier), W. De-
mandt, De Werf, Theuns (85. Van
Mii), R. Demandt; Mccx, Ruyl; M.
Demandt, Hendrix.
Roosteren: Swagten, M. Hamacher,
Leurs, H. Pustjens, Hagen (66. Gol-
steyn), Rooyen, Slangen, Eberson,
Puts, P. Pustjens.

URMOND - SVH'39 en Thorn moe-
ten onderling gaan uitmaken wie de
eerste periodekampioen wordt in
de vierde klasse E. In het inhaal-
duel bij Urmondia verzuimde Roos-
teren zijn laatste kans tegen de rode
lantaarndrager te benutten om bo-
ven de ploegen uit Herkenbosch en
Thorn te eindigen. Roosteren ging
dan ook kansloos ten onder: 3-0.

De ploeg van trainer Harrie Übachs
had de pech, dat Urmondia tussen
de 29e en 35e minuut drie keer suc-
cesvol kon uithalen. Na een klein
half uur vertrok een pass bij Roy
Demandt. Deze belandde bij Roger
Ruyl, waarna de bal achter John
Swagten verdween: 1-0. Vier minu-
ten later scoordeRon Hendrix al 2-0
en alsof het niet genoeg was, be-
landde een afstandsschot van Mar-
tien Hendrix twee minuten later

ook al achter Swagten in het net:
3-0.

In de tweede helft begon Roosteren
met een massaal offensief, maar
Theo Wolfs, Albert Puts en Paul
Pustjens wisten niet door de defen-
sie van Urmondia te komen. De
kans om de ploeg weer terug in de

race te brengen kreeg Roosteren in
de 53e minuut, toen Paul Pustjens
in het strafschopgebied onderuit
ging en Theo Wolfs een strafschop
mocht nemen van de uitstekend
fluitende scheidsrechter Heidens.

De knal van Wolfs werd echter door
de paal gekeerd.

# Jos Meeuwissen worstelt zich namens Urmondia door de
Roosteren-defensie. 1 Foto: PETER ROOZEN

Hopel beste buur
Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

HOPEL - LAURA 1-0 (1-0). 5. Her-
bert Kuiper (eigen doel) 1-0. Toe-
schouwers 250. Scheidsrechter M.
Franssen. Boeking: Van der Weide
(Hopel) en De Bok, Ritzen, Ploum
(allen Laura).
Hopel: Scholtes, J. Jaminon (53.
Kec), L. Haan, Fischer, 3. Haan (85.
De Hey), Secchi, Birkenfeld, Van
der Weide, Huntjens, Hermans, H.Jaminon.
LAURA: Meyers, De Bok, Kuiper,
Ritzen, Kockelkorn (39. D. Erkens),
Ploum, Entjens, Snoeren, Richter,Kriescher, R. Erkens.

KERKRADE - „Proficiat, verdiend
gewonnen," zei Laura-trainer Leo
Kaanen na het burentreffen tussen

Hopel en Laura tegen collega Jeu
Goossen. En helemaal ongelijk had
de verliezende coach niet. „Wij zijn
afgetroefd door een ploeg die feller
en agressiever speelde. Wij probeer-
den voetballend een oplossing te
vinden, maar daar kom je in dit
soort wedstrijden niet ver mee."

Voor Hopel betekende deze over-
winning niet alleen de eerste zege in
dit seizoen, maar tevens dat de
ploeg dichter naar KVC Oranje en
Laura is toegekropen. „En dat geeft
weer hoop," aldus Goossen.

De Hopel-overwinning kwam al na
vijf minuten gelukkig tot stand,
toen Laura-doelman Pascal Meyers
blunderde bij een terugspeelbal van

verdediger Herbert Kuiper. Meyers
dook finaal over de bal, waarna de-
ze in het net belandde: 1-0.

Toch was Laura, zeker in de eerste
helft, de gevaarlijkste ploeg. Na
twintig minuten zag Marcel Entjens
zijn knal net naast gaan, terwijl de
kopbal van de lange Rob Kriescher
door een Hopel-verdediger van de
lijn werd gehaald. Dit overkwam
Frank Richter ook. Hopel was in die
fase veelal gevaarlijk met uitvallen
en spelhervattingen, onder andere
via Lei Haan, Mark Hermans en de
gevaarlijke spitj Harry Jaminon.
De tweede helft was minder dan het
eerste bedrijf, zeker gezien het aan-
tal doelkansen. Het leek soms ge-
vaarlijker dan het was, hoewel
Hopel na een vrije trap van Pascal
Fischer (net over), een knal van
Jack Huntjens (naast) en weer een
vrije trap van Harry Jaminon dicht
bij de tweede treffer was.

Miranda-RKVVL 0-1
85. R. Schols 0-1. Scheidsrechter
Hulsbosch.

KERKRADE - Miranda heeft in
dubbel opzicht een gevoelig ver-
lies geleden tegen het goed
draaiende RKWL. De thuis-

ploeg verloor niet alleen de aan-
sluiting met de hogere regionen
maar zag tot overmaat van ramp
ook nog Theo van Kessel en
John Schmitz met ernstige bles-
sures afhaken. De winsttreffer,
een van richting veranderd schot
van WL-aanvoerder Rob
Schols, was min of meer teke-
nend voor de gang van zaken.
Miranda was de iets betere ploeg
maar wist zich nauwelijks uitge-
speelde kansen te creëren.

Heerlen Sport-SCG 0-2
23. W. Aarts 0-1; 78. W. Aarts 0-2.
Scheidsrechter Ronda. Uit het

veld gezonden: P. Maintz (SCG).

HEERLEN - Heerlen Sport heeft
gisteren een verrassende thui-
snederlaag gelederi tegen een
collectief zeer sterk spelend
SCG. Dë gasten domineerden de
eerste helft volledig en de 0-1
voorsprong bij rust, dankzij een
treffer van Wilfred Aarts was
meer dan verdiend. Na de thee
startte Heerlen Sport overdonde-
rend maar Michael Peulen en
Richard Manait verzuimden de
thuisploeg op gelijke hoogte te
brengen. Na twintig minuten
nam SCG het initiatief weer
over, waarna Wilfred Aarts de
wedstrijd definitiefbesliste.

sport

Twee treffers in laatste minuten leveren periodetitel op

Heksenberg maakt
onmogelijke waar

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

S^KSENBERG - HEERLEN 2-1
"'■"). 52. Vandebroek 0-1; 85. Frans-'eft 1-1; 91. Heutz 2-1. Toeschou-ers: 500. Scheidsrechter: Bos.
ÖOeking: Heutz (Heksenberg).

n^senberg: Van Schaaik, Lisci,
S°'hkrantz, Slaghuis, Janssen, De
(g^W*. Trags, Van Besouw, Bellussi£■*■Konings), Heuts, Franssen.j^erlen: Maessen, Reijnders, Stof-
y r§, Moonen, Hoogeveen, Hilgers,
l^1- Ratingen, Geraerds, Vande-
Gfoek, Krastman, Kupper (74. De

|OÊERLEN0ÊERLEN - Vijf minutenft,01" het eindsignaal van de, Muntend leidende arbitervs uit Tegelen, leek de strijd
j treden. Heksenberg stondror een treffer van Vande-|°ek met 0-1 achter tegen
statien- terwiJl Bekkerveld«t dezelfde cijfers leidde te-

RKBSV. Heksenberg zou
~s naast de eerste periodeti-, grijpen. Zou, want op dat; "J^ent kregen Willy Trags,-, on Franssen en Ron Heutz

°P hun heupen.

L; Was het Traës die Franssen[^ ende. Laatstgenoemde begon

iers een solo langs twee tegenstan-
-1 w

ll *oste een schuiver die door
■1 Koud van verdedigers doeltrof:
Ibl koek was nog niet op' want
e 'essuretijd was het andermaal
tojfl ge Traës' die aan de basis
e 'a van de winnende treffer. Na
ïe Ve-rre uittrap van Van Schaaik
ry g hij' balbezit, kapte zich goed
fst e,\ Pegelde van ruim 30 meter
>9aj.n snoeihard tegen de lat,
Wh1 de terugspringende bal

Weutz werd verzilverd: 2-1.

w-^riodetitel was binnen. Hetkon beginnen. De 500 toe-

schouwers hadden volop genoten
van een open wedstrijd, waarin veel
strijdlust werd getoond, en bij vla-
gen prima voetbal werd gespeeld.
TrainerKarel Wingenfeld was uiter-
aard in zijn nopjes. Hij: „Geweldig
voor de jongens. Maar wat was het
spannend. Ik had het niet meer ver-
wacht. Ons geluk was dat Heerlen
niet- meer echt aanviel nadat ze een
voorsprong hadden genomen."

Collega Joop Dacier was het hier-
mee niet eens: „Je speelt zoals een
tegenstander je laat spelen. We wer-
den teruggedrongen en waren te
onrustig om de bal in de ploeg te
houden. Maar de druiven zijn zuur,
dat vertel ik je. Deze pot hadden we
nooit meer uit handen mogen ge-
ven."

" Onder toeziend oog
van scheidsrechter Bos
haalt Heksenberg-uit-
blinker Leon Franssen
uit in het duel tegen
Heerlen. Foto: CHRISTA

HALBESMA

Gretig Fortuna 2
rolt Heer op: 1-5

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

HEER-FORTUNA 2: 1-5 (0-2). 13.
Pieters 0-1; 16. Losada 0-2; 55. Pie-
ters 0-3; 67. Seegers 0-4; 78. Senen
0-5; 86. Hoofs 1-5. Scheidsrechter:
Fleuren. Boeking: Petit (Heer). Toe-
schouwers: 200.

HEER - Fortuna-trainer Tiny Ruys
kon na afloop van het bekerduel
Heer-Fortuna 2 (1-5) met moeite zijn
enthousiasme intomen. Ruys: „Dit
is de derde wedstrijd in vijf dagen
en dat die jongens nog zo goed pres-
teren, vind ik klasse. Er lopen een
paar klappers bij en het kan niet

uitblijven dat die een dezer dagen
doorbreken."

De eerste tien minuten waren voor
Heer, waarbij Ed Braken een reële
scoringskans om zeep hielp. Na een
kwartier kwam Fortuna langzaam
in zijn ritme. Twee verdedigings-
fouten lagen aan de basis van de
doelpunten, die Pieters en Losada
scoorden. Vlak voor het rustsignaal
wist Ronald Gielen een penalty van
Rafael Losada te stoppen. Een fout-
je dat Tiny Ruys niet dulde, en dat
Losada meteen onder de douches
deed verdwijnen.

Na de hervatting voerden Pieters,
Seegers en Senen met regelmaat de
score naar 0-5 op. In de laatste tien
minuten kwam Heer iets terug via
John Hoofs: 1-5.

derdeklassers
BEKKERVELD - RKBSV 1-0. De
gasten hadden voor rust het heft in
handen. Doelpunten bleven uit, on-
danks de kansen aan beide zijden.
In het tweede bedrijf kwam de
thuisclub meer aan bod en scoorde
het winnende doelpunt door Op-
broek 1-0. Scheidsrechter Van de
Riet.
VAESRADE - HOENSBROEK 3-1.
Vaesrade behaalde in een spannend
duel een verdiende overwinning.
De gasten kwamen voor rust op ge-
lijke hoogte, maar zagen na rust
lijdzaam toe hoe Vaesrade de over-
winning greep. Vaesrade speler Jo
Janssen werd na twee boekingen
uit het veld gestuurd. Meens 1-0,
Derks 1-1. Rust. Lemmens 2-1,
Gruisen 3-1. Scheidsrechter Rou-
wet.
VIJLEN - GROENE STER 1-1. Ge-
zien het veldspel was Groene Ster
de betere ploeg. Groene Ster kwam
uiteindelijk aan een puntendeling
nadat een Vijlen-speler de bal ach-
ter zijn eigen doelman deponeerde.
Hendriks 1-0. Rust. Zelfgoal 1-1.
Scheidsrechter Goffin.
WELTANIA - VOERENDAAL 1-1.
In een tot het einde spannende
wedstrijd streden beide ploegen
voor de vo\Je winst. Rust 0-0. Cop-
pers 1-0, Biermans 1-1. Scheidsrech-
ter Hafmans.
MEGACLES - BREVENDIA 1-2.
Matige streekderby met een geluk-
kige zege voor de gasten. Snijders
0-1, Everaerts 0-2, Nijssen 1-2. Rust-
en eindstand. Scheidsrechter Enge-
len.
DESM - MEREFELDIA 3-2. Goede
en interessante wedstrijd tussen
twee aanvallende ploegen. Na de
pauze greep de thuisclub de volle
winst. Oomen 1-0, Swinkels 1-1,
Van Lith 1-2. Rust. Donkers 2-2 en
3-2. Scheidsrechter Gorissen.
IVO - METERIK 1-1. E. van Asten
0-1. Rust. Claessen 1-1. Scheids-
rechter Smeets.
VITESSE '08 - SPARTA '18 2-2
Vullings 0-1. Rust. Van Luyk 1-1
Rijs 1-2, Verpoort 2-2. Scheidsrech-
ter Gielen.
HBSV - SSS '18 2-1. Jacobs 0-1
Rust. Kuipers 1-1, Linssen 2-1
Scheidsrechter Lemmens.

vierde klassers
WILLEM I -RKASV 0-1. In een aan-
trekkelijke wedstrijd waren de
ploegen volkomen aan elkaar ge-
waagd. Een puntendeling had de
verhouding dan ook beter weerge-
geven. Van Duurling 0-1. Rust- en
eindstand. Scheidsrechter Lan-
kreyer.
SCHIMMERT - lASON 3-1. Voor
rust lieten beide ploegen niet erg
veel zien. De tweede helft daarente-
gen was een stuk aantrekkelijker,
met een overwicht van de thuis-
club, idie dan ook een verdiende
zege behaalde. Pitti 1-0. Rust. Sor-
mani 2-0, G. Houtvast 3-0, Pinckers
3-1. Scheidsrechter Gulikers.
WAUBACHSE BOYS - SVK 1-3. De
als collectief beter spelende gasten
sloegen na rust definitief toe en
wonnen verdiend. Budie 0-1. Rust.
Kersten 0-2, Dieters 1-2, Malskat 1-3.
Scheidsrechter Snijkers.
ABDISSENBOSCH - RKSVB 1-0.
De thuisclub had de gehele wed-
strijd een overwicht, maar kon
slechts een van de vele kansen be-
nutten. Velraeds scoorde voor rust
het winnende doelpunt 1-0.
Scheidsrechter Schoenmakers.
FC GRACHT - HELIOS 4-1. FC
Gracht, dat tot nu in de competitie
matig presteerde, zorgde voor een
verrassing door het hooggeplaatste
Helios met lege handen huiswaarts
te sturen. Vooral na rust speelde de
thuisclub uitstekend. Bartos 0-1,
Koullen 1-1. Rust. R. Janssen 2-1,
Koullen 3-1, Van Egten 4-1.

Scheidsrechter Rietjens.
LANGEBERG - PASSART 3-3. In
dit pittige en sportieve duel, dit on-
danks het feit dat arbiter Blom zes
spelers op de bon slingerde en Lan-
geberg-spelerWim Machiels voortij-
dig mocht gaan douchen, waren
snelle aanvallen en fraaie doelpun-
ten het meest opmerkelijke. Vlie-
gen 0-1, Reisig 0-2, Steegmans 1-2,
Wijkmans (strafschop) 2-2 Rust.
Zoetbrood (strafschop) 2-3, Wijk-
mans (strafschop) 3-3. Scheidsrech-
ter Blom.
KEV - SVE 2-1. Aan inzet geen ge-
brek in dit duel. De thuisclub was
echter in aanvallend opzicht te
sterk voor de gasten. Zdrojewski
1-0, Franssen 1-1 Rust. Zdrojewski
2-1. Scheidsrechter Assink.
HOLTUM - LINNE 1-1. Een heel
zwak duel van beide zijden met een
terechte remise. P. Lenferink 1-0
Rust. B. Peters 1-1. Scheidsrechter
Reneerkens.
SVH'39 - RKSVW 5-2. In dit pittige,
maar wel sportieve duel was de
thuisclub sterker. G. van Helden
1-0, F. Fermont 2-0 Rust. F. Fer-
mont 3-0, M. Deneer 3-1, Van
Schaek 4-1, P. Deneer 4-2, F. Fer-
mont 5-2. Scheidsrechter Franssen.
MOESEL - LEVEROY 2-0. In deze
spannende wedstrijd was Moesel na
rust slagvaardiger. Rust 0-0. Vesper-
man 1-0, Van Zeist 2-0. Scheidsrech-
ter Hegger.
RKVB - NUNHEM 0-0. Een tech-
nisch betere thuisclub strandde op
een hechte gastendefensie. Scheids-
rechter Hodzelmans.

bekervoetbal

Venray haalt uit
POSTERHOLT - Invaller-doelman
Dennis Kuyper heeft niet kunnen
voorkomen, dathoofklasser Venray
in Posterholt tweede klasser PSV
'35 in de tweede helft toch nog met
royale cijfers klopte: 0-6. In de 12e
minuut bracht Jac. Lenssen de
stand op 0-1. Tot de rust kon PSV
de achterstand tot deze treffer be-
perken. Vanaf de 51e tot 72e minuut
(Linskens, Poels, Wiedemeijer, Sij-
bers, Lenssen)
wist Venray vijfkeer te scoren
Scheidsrechter: Hunscheid. „

Coriovallum gewipt
ECHT - Strafschoppen brachten
Rios'3l een ronde verder in de be-
ker. De reguliere speeltijd van de
wedstrijd tegen Coriovallum bracht
geen winnaar: 1-1. In de eerste helft
opende Coriovallum door Rob Vaes
de score, maar door Henk van de
Ven maakte RIOS voor de pauze
gelijk. Scheidsrechter: Cremers.

EMS ronde verder
ROERMOND - Vierdeklasser EMS
kwam in de vyfde ronde door derde
klasser stadgenoot Swift '36 op 1-1
te houden en de noodzakelijke
strafschoppen beter te benutten.
Vlak voor rust scoorde Patrick van
Duynen 1-0, maar vlak na de rust
was het Patrick Keuren, die EMS
op gelijke hoogte bracht. Scheids-
rechter Tonnard.

RAPID-KLUIS 1-0 (1-0). Muris 1-0.Scheids-
rechter: Akkermans.
FC ODA-MELDERSLO 2-0 (1-0). Tajjou 1-0;
Hölsken 2-0. Scheidsrechter: Knoben.
BAARLO-TIGLIEJA 0-4 (0-2). Berkers 0-1;
Berkers 0-2, strafschop; Gubbels 0-3; Ber-
kers 0-4, strafschop. Scheidsrechter: Saris.
WITTENHORST-MEERLO 5-1 (2-0). Brug-
man 1-0; L. Driessen 2-0; A. Driessen 3-0;
L. Driessen 4-0; Brugman 5-0; Steeghs 5-1.Scheidsrechter: Van Well.

Born-Haslou 1-0

31. John Leurs 1-0. Toeschou-
wers 400. Scheidsrechter Dijks.
Boeking: Van den Donk (Bom)
en Haanen (Haslou).
Bom: Marten, Meekels, Van den
Donk, Hendriks, Wolfs, Vergeer,
Hoedemakers, Derhaag (26. Lau-
men), Palmen (65. Stoffels), Bar-
ra, Leurs.
Haslou: R. Houben, Claessen,
Pijpers, T. Houben, Janssen,
Wouters, Haanen, Damoiseaux,
Frijters, Ummels (79. M. Hou-
ben), Linssen (58. Latina).

BORN - Na een heroïsch gevecht
tegen Bom sneuvelde Haslou
voor de eerste keer dit seizoen:
1-0. Simpelweg, omdat de aan-
vallers geen kans zagen om dat-
gene waar middenvelders *en
verdedigers zich zo voor hadden
uitgesloofd, te verzilveren. Voet-
baltechnisch gezien speelde Ha-
slou een sterke partij. Gave
combinaties, met gedurfde aan-
vallen tot in het hart van de
Born-defensie. Maar als het daar
op afronden aankwam, was er al-
tijd wel een uitgestoken been, of

de voortdurend op zijn post zijn-
de Sid Marten. Een prima coun-
ter, die via Fred Vergeer en Paul
Barra, na een half uur bij de
John Leurs belandde, zorgde
voor een voorsprong: 1-0.

Ook de tweede helft was het aan-
kijken volop waard. Haslou met
Ton Houben en vooral aanvoer-
der Math Wouters als uitblin-
kers, ging tevergeefs op zoek
naar de gelijkmaker.

De Ster-RKMSV 0-0

Scheidsrechter Van Baal.

STEIN - De Ster blijft grossieren
in gelijke spelen, want ook de
achtste ontmoeting, nu tegen
RKMSV, eindigde in een gelijk-
spel. Ondanks het feit dat er niet
gescoord werd, was de wedstrijd
wel degelijk interessant. De Ster
domineerde vrijwel het hele
duel, maar eens te meer bleek de
aanvallende onmacht. Zo kreeg
Mare Gelissen een prima kans
om met zijn hoofd te scoren,
maar hij faalde.
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het weekeinde van... het scharrelvarken
DOOR HARRY MURÉ

MEERSSEN - Een uur voor de aftrap staat SV Meerssen
stijf van de stress. Piet van Dijk: „Waar is het toilet? Ik
moet." Picobello, de accommodatie van de uit de kluiten
gewasseniamateurclub, maar voor een sanitaire noodstop
is het dringen geblazen. De druk voor het bekerduel tegen
Roda JC is schrikbarend groot. „We hebben toch een be-
paald niveau bereikt," glimt Wil Kusters, al heeft de voor-
zitter van het sportieve uithangbordje van de gemeente het
'wegens de soms oplaaiende spanningen toch een tikkeltje
benauwd. Maar echt ondersteboven is hij niet. „Vorig sei-
zoen, na de stunt tegen De Graafschap, dachten we: dit is
eenmalig. Nu zitten we weer een stapje hoger." Vergeleken
bij Roda was De Graafschap een wissewasje.

De uitdaging zit 'cm in de orga-
nisatie. „Als die maar klopt." In
de voorverkoop zijn vierduizend;
kaarten weggevlogen. Vanmid-
dag nog eens duizend. Acht gul-
den voor een staanplaats, een
tientje om te zitten. Onoverdekt.
SV Meersen en Roda doen sam-
sam, tel uit je winst. De met zeil-
doek overspannen gelegenheids-
loge is gereserveerd voor de re-
gionale Vips, Nol Hendriks, Ser-
ve Kuijer en Piet Willems. Die
nippen vooraf in de bestuurska-
mer aan de jus d'orange. Pas na
afloop worden de Ritzen-
thaler en Candido ontkurkt.
Hub Smeets verkiest de buiten-
lucht. „De emoties spelen een
rol." De vice-voorzitter is een
man van groot aanzien bij SV
Meerssen. Twee van zijn vier
voetballende zoons staan in de
basis. Robert is rechtsback, Erik
linkshalf. De ploeg zweert bij de
aanval. Dat zijn hoofdtrainer
Piet 'MW' van Dijk en zijn rech-
terhand Piet 'PSV' Giesen aan
hun stand verplicht.

Zondagmorgen hebben ze de
spelersgroep de laatste kneepjes
bijgebracht. In Hotel Gerberga,
waar de kogelbiefstuk - blijkt
achteraf - kennelijk malser is
dan de achterham van Roda JC.
„We moeten Boerebach en Hof-
man opvangen. Voor de rest
gaan we uit van onze eigen
kracht." Niet voor de pot han-
gen. Op penalty's hebben ze niet
getraind. Als het op strafschop-

pen aankomt, zal dat karwei rus-
ten op de spelers die op dat
moment 'in de wedstrijd' zijn.

Voor een beetje ingewikkelde
strategie draait de hoofdklasser
zijn hand nietom. De ploeg barst
van intelligentie. Doelman Wim
Dusseldorp is doctorandus be-
wegingswetenschappen. Hij kan
terugvallen op drs. Paul Speet-
jens, geschiedenis. Het zestien-
metergebied wordt met mathe-
matische precisie afgebakend
door voorstopper René Schef-
fers, leraar wis- en natuurkunde.
Zolang mogelijk de nul vasthou-
den dus. Hans Ploemen, ir. auto-
techniek, is verantwoordelijk
voor de motoriek in de voorhoe-
de. Hij heeft assisentie van een
ex-prof, Ivo Dahlmans.

Heerlijk middagje bekervoetbal.
Klein Duimpje tegen de Reus op
lemen voeten. Publiek ouder-
wets óp de krijtlijnen. De toe-
schouwers worden verzocht de
dug-outs niet als tribune te ge-
bruiken. Zwartkijkers in de
bomen. Erwtensoep in plaats
van alcoholische dranken. De lo-
terij draait op volle toeren. Er is
een half scharrelvarken te win-
nen, voor tweehonderdvijftig
gulden koteletten. En dat is nog
maar de tweede prijs. Kriebe-
lend sfeertje. Meerssen-Roda is
een gokje waard.

Twee uur. Adrie Koster neemt
plaats naast de overdekte spe-
lersbank. Prinsheerlijk in een

witte tuinstoel. Geen vuiltje aan
de lucht. De kopbal van Hans
Ploemen belandt op de lat.
Meerssen, opgeklopt als onbere-
kenbare outsider, kan geen

moment de beroemde myste-
rieuze krachten vrijmaken. Het
is scharrelen en wroeteri in de
marge. De supporters staan per-
plex, verlamd door de klamheid

vjn de anticlimax. Binnen een
"half uur is het feest voorbij, 0-1,
0-2. Het varkentje is snel gewas-
sen. Roda op weg naar de Euro-
pacup voor bekerwinnaars.

ren een aantal hoekschoppen.
De opleving verzandt pijlsnel in
de soppige zoden. Roda kan
gaan oefenen. Een wonder dat ergeen extra doelpunt uitrolt. Wim
Dusseldorp ontpopt zich als
evenknie van Henryk Bolesta.Als de doctorandus in aanvaring,
komt met invaller Ogechukwu,
dreigt er even iets van cupsfeer.

Tijdens de rust pept Piet van
Dijk zijn spelers op. Ze zetten
zich nog één keer schrap, force-

De keeper aait zijn belager ove
de bol. De rest is dikke mik.

Grafstemming in de kleedkamer
Koude douche. Wim Dusseldorp'
het flesje badschuim uit de spe'
lerstas opdiepend, ontleedt he
probleem: „In standaardsituatie 5

is Roda erg gevaarlijk. Het eerst6
doelpunt valt na een hoekschop;
Het tweede uit een vrije trap. Da
verschil kun je niet compense;
ren met hard werken." FuneSJvoor de sfeer, die onverwacfr'
vroege beslissing. „Tegen De
Graafschap kwamen we twe*
keer voor. Dan slaat de von*
over.op het publiek." Met beide
benen op de grond: „Volgend*
week gewoon weer tegen De Ba'
ronie. Simpel."

Volgens René Scheffers knapte
de ploeg af op de kopbal van
Hans Ploemen. „Had beter lot
verdiend. De verdediging van
Roda was helemaal wegge'
speeld." Hij zit daarmee op een
lijn met René Trost. „Blij dat we
door zijn. Er sluipt toch iets van
verflauwende concentratie in als
je met 2-0 voorkomt."

Piet van Dijk, kraag omhoog, de
handen in de zakken: „Roda za'
zich niet in ons verslikken. WaS
ik al bang voor. Toch waren het
maar frommelgoals." Hoofd-
schuddend: „Sorry dat het geen
happening is geworden. Het ver-
wachtingspatroon was mis-
schien te hoog gespannen."

Wat blijft, is de publiciteit. Piet
Giesen: „Als amateurclub heb-
ben we in de entourage toch een
hoop goodwill gekweekt." Vijf-
duizend toeschouwers, op een
paar vierkante meter samenge'
propt achter de reclameborden-
Dat kan blijkbaar toch nog-
Groepscommandant en ex-Roda
JC'er JanDeswijzen vond het al-
leen om half twee spannend-
„We hadden een melding dat er
een groep MVV-supporters zoU
komen. Die hebben we gelokali-
seerd, even met ze gepraat aan
de kassa, een paar man gefouil-
leerd. Ze haddenniets bij zich."
Aldus zijn er in Meerssen drie
winnende partijen. Roda JC>
voorzitter Wil Kusters van SV
Meerssen ('Hoe pakt het uit met
de emoties? Alles is perfect ver-
lopen') en de winnaar van het
scharrelvarken.

" Doelman Wim Dusseldorp beschouwt de achterkant van
Ajah Ogechukwu, ofwel: Meerssen loopt achter Roda aan.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Slechts bijrol Limburgers in veldrit Nijswiller

Baantraining helpt
Ton derKinderen

DOOR BENNIE CEULEN

NIJSWILLER - Huub Harings
stond zaterdagmiddag in Nijs-
willer bepaald niet te juichen
terwijl hij de verrichtingen
volgde van zijn provinciegeno-
ten in de veldrit van het Witte-
mer kerkdorp. De specialist
van weleer - o.a. zeven Neder-
landse titels en een vierde
plaats in een WK - zag met le-
de ogen toe hoe de Limburgse
cyclo-crossers door de renners
van de nationale selectie tot
een simpele bijrol werden ge-
degradeerd. „De Limburgers
komen er helemaal niet aan de
pas," verzuchtte Huub Ha-
rings. De Brabander Ton der
Kinderen won uiteindelijk de
veldrit voor amateurs in Nijs-
willer. Met een achterstand
van bijna twee minuten ein-
digde Pascal Alleleyn als eer-
ste streekrenner op de zeven-
de plaats.

De andere Limburgse veldrijders -René Kuhlman, Ben Slenter en
Noël van derLeij - eindigden op het
cicuit rondom het plaatselijke voet-
balveld op nog grotere achterstan-
den. Een opvolger van Huub Ha-
rings staat derhalve nog lang niet
klaar. In de periode dat de inmid-
dels 51-jarige Sibbenaar in de win-,
terse wielerdiscipline een hoofdrol
vertolkte, was het veldrijden in on-
ze provincie bijzonder populair.
Toen later niemand de rol van
Huub Harings kon overnemen, ver-
dwenen ook de traditionele wed-
strijden van de kalender. Enkele
jaren geleden leken Peter Harings,
Noël van derLeij en Ben Slenter de
veldritsport in de zuidelijkste pro-
vincie nieuw leven in te kunnen
blazen. Zij konden de in hen gestel-
de verwachtingen echter niet inlos-
sen, met het gevolg dat geen enkele
Limburgse organisator nog brood
zag in het financieren van een
cyclo-cross.
In de hoojï het veldrijden opnieuw
in de belangstelling te krijgen werd
voor deze winter een reeks trai-
ningswedstrijden om de Gerrit
Scholte Trofee in Nuth op poten ge-
zet. Bovendien verschenen nationa-
le veldritten in Nijswiller en Cadier
en Keer (25 januari) op dekalender.
Zoals het er nu naar uitziet zal dat
programma tot Nijswiller beperkt
blijven, aangezien de cyclo-cross in
Cadier en Keer vrijwel zeker niet

door zal gaan. „De veldrit in Cadier
en Keer is op lossen schroeven ko-
men te staan, omdat ik alleen voor
de organisatie sta en het niet zie zit-
ten voor t-wee dagen fietsen zesdui-
zend gulden uit te trekken, want
zoveel kost de gehele organisatie in-
clusief de prijzen. Donderdag heb
ik een gesprek met de Wielervrien-
den Sint Geertruid. Als die mensen
me niet kunnen helpen, gaat de
cross niet door," reageerde organi-
sator Jo van Deursen gisteravond.

De Stichting Wielerpromoting Nijs-
willer had zaterdagmiddag met de
hulp van Toer en Wielerclub Maas-
tricht in ieder geval de zaakje goed
voor elkaar. Eigenlijk jammer dat
de inzet van de organisatoren qua
belangstelling niet beloond werd.
En hoewel de Limburgers geen rol
van betekenis konden spelen,

maakten de uitblinkers Wim de
Vos, Edward Kuyper en Ton der
Kinderen van het fietsen, lopen en
ploeteren over akkers, weilanden
en smalle paadjes een boeiend
schouwspel. Aanvankelijk leek het
erop dat de strijd om de bloemen
tussen Wim de Vos en Edward Kuy-,
per zou gaan. De eindrush van de
22-jarige Ton der Kinderen besliste
echter anders. „Ik had een slechte
start, maar raakte niet in paniek,
want ik wist dat ik uiteindelijk
vooraan zou geraken," verklaarde
DerKinderen dewijze waarop hij in
de slofase eerst Kuyper en nadien
De Vos inliep en meteen van zich
afschudde.

Der Kinderen, die in Nijswiller zijn
eerste overwinning van het lopende
veldritseizoen behaalde, maakt
evenals Kuyper en De Vos deel uit

van de nationale amateurselectie.
Zijn grote doel deze winter is deel-
name aan de wereldkampioen-
schappen in Leeds. „Ik doe alles
voor mijn sport om dat doel te be-
reiken," verklaarde Der Kinderen.

„Ik werk halve dagen als buschauf-
feur in het touringcarbedrijf van
mijn clubsponsor. De andere halve
dag vul ik helemaal met trainen.
Dat heb je nodig als je in deze sport
iets wil bereiken. In de zomer trok
ik zelfs enkele keren per week naar
de baan in Alkmaar om er achter de
derny te trainen. Daar heb ik de ba-
sis van mijn huidige snelheid ge-
legd, want veldritten worden op
steeds snellere parcoursen gereden.
Aan die bijzondere trainingsaanpak
heb ik deze eerste zege alvast te
danken. Ik hoop dat er meer zullen
volgen."

" Wim de Vos (links)
en Edward Kuyper
(rechts) bepaalden lan-
ge tijd het wedstrijd-
verloop in Nijswiller.
In de slotfase zou dit
tweetal echter door
Ton der Kinderen
voorbijgesneld wor-
den. Foto: FRITS

WIDDERSHOVEIM

Gelijkspel
team Bessems

ULESTRATEN - In de biljartcom-
petitie speelde het driebandenteam
van WillemsKoeltechniek met Jean
Bessems, Raymond Knoors, Johan
Ekkerink en Charlie de Boer gelijk
tegen Sprundel: 4-4. Tegen Volmac
bereikte het kaderteam van Willems
Koeltechniek met Patrick Niessen,
Pieter van Logten en André Peeren-
boom een 3-3 remise. Het tweede
duel tegen de equipevan Christ van
der Smissen ging met 6-0 verloren.
Davy van Geel was op dreef in het
B-team van BC Ulestraten. Hij
maakte zijn partij tegen Het Volks-
huis in drie beurten uit. Ulestraten
won met 7-0.

Batavus en
Walstock sponsors
TWC Maastricht

Van onze verslaggever
HEERLEN - Toer en Wielerclub
Maastricht heeft voor het nieuwe
seizoen twee nieuwe co-sponsors
aan de haak weten te slaan: rijwiel-
fabriek Batavus en racespecialist
George Walstock. Super Game blijft
ook in 1992 belangrijkste geldschie-
ter van de Maastrichtse club, die
ook Bonfanti Sport weer voor een
jaar aan zich heeftkunnen binden.

Vaessen definitief
in Koga-ploeg

MEERS - Amateurwielrenner Ro-
ger Vaessen treedt definitief toe tot
deploegKoga Myiata. De renner uit
Meers was door het verdwijnen van
het Teleflexteam zonder sponsor
komen te zitten. Mare Lotz uit Val-
kenburg is de tweede Limburger in
het Koga-team van ploegleider Eg-
bert Koersen.

Wielrenners
aan de bal

CADIER EN KEER - Wielrenners
van WC De Ster en WC Zuid-Lim-
burg hebben zaterdagavond in
sportcentrum Cadier en Keer een
zaalvoetbalwedstrijd tegen elkaar
gespeeld. WC Zuid-Limburg won
het duel met 9-6. Zondag 1 decem-
ber wordt in dezelfde sporthal een
zaalvoetbaltoernooi met de zeven
Limburgse wielerverenigingen ge-
houden.

Nederlandse crossen
uit het veld geslagen

ZARAUTZ - De Nederlandse cyc-
locrossers hebben ook in de derde
wedstrijd om de Superprestige-tro-
fee geen rol van betekenis kunnen
vervullen. In het Spaanse Zarautz
was Frank van Bakel met een acht-
ste plaats opnieuw de best geklas-
seerde landgenoot, op de voet ge-
volgd door Martin Hendriks en
Huub Kools. Henk Baars finishte
ver in de achterhoede óp de negen-
tiende plaats.

De wereldkampioen van 1990 had
bijna vijf minuten achterstand op
winnaar Peter Hric. De Brabander
heeft dit seizoen bepaald geen goe-
de start gemaakt in de Superpres-
tige-competitie. Een achtste plaats
in Plzen was de hoogste klassering.
Vorige week in Gieten viel hij met
een blessure aan de achillespees uit.

Frank van Bakel rijdt weliswaar
constant, maar nauwelijks opzien-
barend. In Spanje moest hij ruim
één minuut toegeven op Hric die
zijn eerste wedstrijd in de Super-
prestige won, voor Frischknecht,
titelhouder bij de amateurs, die zijn
tweede plaats van vorig jaar her-
haalde.

Van Bakel voerde als excuus twee
lekke banden aan. De Brabander,

I

die twee keer eerder in het Bast
land won, werd in het eerste en'
ste deelvan de koers getroffeni
materiaalpech. „Op het moment
ik aansluiting kreeg na de e*1
lekke band, liep hij weer leeg'
voelde me sterk vandaag. Met
tikkeltje meer geluk had ik #
een kans gemaakt op de over*
ning, want dit parkoers ligt'
wel", meende de Nederlander.

Door de hevige regenval van aft
pen week was het traject e
moeilijk. De specialisten in defl
der hadden de grootste moeit<
de been te blijven. Danny de
legde de laatste ronde bijna in
geheel te voet af, waardoor zijn
terstand op Simunek in de tus
stand tot zeven punten groeide.—
Sterke rentre
Roger Jaspers

KANNE - Kimbriaan Roger
pers beleefde een perfecte rei
door in Kanne een kwart mara
op zijn naam te schrijven. HÜ
32.01 nodig voor de 10.55 kilom
verdeeld over zes ronden. We
zijn langdurige absentie als ge
van een liesblessurekeek hij i
eerste omloop de kat uit de b<
In de tweede ronde ging Jas
voluit. Hij nam snel een halve
nuut voorsprong op enkele Bel
Hoewel hij daarna 'op safe' c
liep, vergrootte hij de marge
een volle minuut. Unitasser
van der Sluis werd zesde op en
minutenvan Jaspers.

Paul Römkens won verrassen'
Herfstloop door de Groene 1
van Kerkrade. Hij ontdeed zich
verwege de 10.55 kilometer
vlucht- en trainingsmakker *Verhiel, die een kilometer ei
een tussensprint had gepte
maar deze inspanning moest b
pen met een achterstand toen
weer eens bergop ging. Röm
bouwde zijn voorsprong bekw
uit en finishte in 34.28.

Swiftatleet Michel Franssen cii
de in Veldhoven voor de derde
op rij als eervolle tweede in
cross. Nadat hij veertien dagen
den in Tegelen had moeten bv
voor Marco Gielen en vorige"«in Stiphout voor René Ja<
moest de Roermondenaar gist
de eer laten aan Ronald Schut
PSV'er liep de 8.500 meter in 2
Franssen, die hersteld lijktvan
sures, kwam 21 tellen later biw

Tonnie Dirks won met grote<macht de Zevenheuvelenloop
sen Nijmegen en Groesbeek. B
vrouwen ging de overwinning
de Noorse Ingrid Kristiansen,
een nieuw record vestigde voo].
vijftien kilometer lange parcourS

Verrassend was de prestatie *JCor Lambregts, die hersteld is,
een lange periode van blessi^Lambregts werd achter John
meule derde.
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