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Daders wilden waarschijnlijk dochter

Ontvoering secretaresse
Melchior was vergissing

jjAASTRICHT - De 29-jarige
van de -Limburgse

Melchior, Christianne
pielen uit Cadier en Keer, werd*%elopen vrijdagavond ont-
y°erd door meerdere personen.Na een etmaal in gevangenschap

* hebben doorgebracht is zij
j°or haar ontvoerders onge-deerd vrijgelaten in een Belgisch
Maatsje nabij de grens. Volgens
Nvrouw Gielen, de moeder van
*)et slachtoffer, was er sprake
*an een vergissing. De daders

Marleen Melchior, de
**-Jarige dochter van de zaken-man hebben willen ontvoeren.

Pi de politie is inmiddels een
ftief binnengekomen waarin

melding wordt gemaakt van de vriend in Maastricht. Toen zij na
ontvoering. Voor de ontvoerde het bezoek weer in haar zwarte
zou daarin- volgensvrienden van BMW wilde stappen, werd ze uit
de familie- een losgeld van tien de auto gesleurd en in een ge-
miljoen gulden worden geëist. reedstaande auto weggevoerd.

Brj de ontvoering waren meerde-
Christianne Gielen ging vrijdag- re daders aanwezig die zowel
avond van haar werk als hoofd- Frans als Nederlands spraken,
secretaresse bij Léon Melchior in Toen zy laat op de avond nog
het Belgische Lanaken naar haar niet bij haar familie was aange-

komen, sloeg deze alarm. Haar
auto werd aangetroffen in de
Maastrichtse wijk Bosscherveld.
Omdat ontvoering tot de moge-
lijkheden behoorde startte het
Recherche Bijstandsteam een
onderzoek.

Zaterdagavond meldde Chris-
tianne Gielen zich telefonisch
vanuit een café bij een familielid.

De daders hadden haar goed be-
handeld. Zij kon vrijwel meteen
aanwijzingen geven die even-
tueel kunnen leiden tot het op-
sporen van de daders. De politie
heeft dertig rechercheurs ingezet
om de zaak verder te onderzoe-
ken. " Christianne Gielen

Blokkade
Bonn maakte zijn besluit gisteren
bekend, aan de vooravond van een
belangrijke bijeenkomst van de EG-
ministers van Buitenlandse Zaken
over Joegoslavië.Ondanks de waar-
schuwingen van VN-secretaris-
generaal JavierPerez de Cuellar dat
dit de vredesonderhandelingen ern-
stig kan blokkeren, wil Duitsland
de twee republieken voor Kerstmis
erkennen. Duitsland zal de EG van-
daag voorstellen tot erkenning over
te gaan.
„Morgen moeten we eerst een be-
sluit nemen over de lijstvan criteria
en daarna moeten de regeringen elk
voor zich hun beslissing nemen,"
aldus minister van Buitenlandse
Zaken Hans-Dietrich Genscher
voor de Duitse radio. Bondskanse-
lier Helmut Kohl heeft gezegd dat
Duitsland voor de kerst tot erken-
ning van de republieken overgaat.
„Aan die intentie is niets veran-
derd," aldus Genscher.
Servië heeft fel gereageerd op het
bericht uit Bonn. Erkenning van
Slovenië en Kroatië zal leiden tot
'onmiddellijke stopzetting van het
vredesproces, het zal het einde zijn
van de Haagse conferentie', ver-
klaarde Zeljko Simic, de adviseur
van de Servische regering in Bel-
grado.
„Want als jeSlovenië en Kroatië er-
kent, verniel je Joegoslavië," aldus
Simic. Volgens Servische functio-
narissen zou erkenning een bedrei-
ging betekenen voor de veiligheid
in de gehele regio.

Behalve de VN-secretaris-generaal
zijn ook de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië gekant tegen er-
kenning van de twee republieken,
omdat volgens hen dan de kans op
een vreedzame oplossing van het
conflict is verkeken.
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Baker in Moskou met
voorstellen kernwapens

DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - De Amerikaanse mi-
nister van Buitenlandse Zaken
James Baker is in Moskou om zich
ervan te verzekeren dat de Sovjet-
kernmacht onder controle en in ver-
trouwde handen is. Baker spreekt
er vandaag over met Sovjet-presi-
dent Gorbatsjov en diensRussische
collega Jeltsin.
Washington vreest dat hetKremlin
niet langer alleen zeggenschap
heeft over de kernwapens nu de
Sovjetunie in stukken uiteenvalt.

Baker bezoekt dan ook de vier re-
publieken die kernwapens hebben:
de Russische Federatie, Witrusland,
Oekraïne en Kazachstan. Hij zei met
specifieke voorstellen te komen
over beheer en commando-voering

van dekernwapens. Hy zei niet wel-
ke.
In het gesprek met Gorbatsjov zal
Baker uitleg moeten verschaffen
over zyn uitspraak van vorige week,
dat de Sovjetunie heeft opgehou-

den te bestaan. Gorbatsjov vond dat
een overhaaste verklaring. Baker
zei Gorbatsjovs kritiek te betreuren.
„Niemand heeft Gorbatsjov privé
en openlijk meer steun gegeven dan
ik," aldus Baker tijdens een tussen-
landing in het lerse Shannon.. Volgens deRussische minister van
Buitenlandse Zaken Kozirev moe-
ten de VS de republieken die zich

1 onafhankelijk hebben verklaard di-
i plomatiek erkennen. Baker zei dat, over deze 'suggestie' zal worden na-- gedacht.

Duitsland houdt vast aan snelle erkenning van Kroatië en Slovenië

VN-waarnemers naar Joegoslavië
I

Van onze redactie buitenland

'^W VORK/BELGRADO/BONN - De Veiligheidsraad

' de Verenigde Naties heeft gisteren het groene licht
Steven voor het sturen van een eerste groep militaire

naar Joegoslavië. De VN slaagden er even--61 niet in Duitsland er van te overtuigen af te zien van
erkenning van Kroatië en Slovenië als onafhankelijke

»>Ublieken.
veiligheidsraad nam unaniem

J^utie 724 aan waarin de VN
w?t gevraagd voorbereidingen te
tf

en' voor een mogelijke vredeso-

' atie waaraan 10.000 man deelne-
C 'n het door burgeroorlog ver-
eerde land, indien een bestandS blijft.
J* VN-woordvoerder zei dat een

van 21 waarnemers onder lei-
J? van Herbert Okun, een voor-ree Amerikaanse ambassadeur,en enkele dagen naar Joegosla-
jj yertrekt. De missie zal bestaan

officieren, twee politiedes-
J/^igen en experts op het gebied
>, Politieke, juridische en logis-*e zaken.

H^e resolutie, die ook een ver-ding behelst van het wapen-

embargo van de VN tegen Joegosla-
vië en -waarin alle landen wordt
gevraagd binnen 20 dagen te rap-
porteren over wat zij in dit kader
hebben gedaan, worden staten op-
geroepen niets te ondernemen wat
de spanningen in Joegoslavië zou
kunnen doen toenemen.

Desondanks worden verwijzingen
naar de eventuele erkenning van
sommige Joegoslavische republie-
ken in de tekst vermeden, wat vol-
gens waarnemers het resultaat is
van een wil tot consensus. Duits-
land, dat voor erkenning van Slove-
nië en Kroatië is, maakt weliswaar
geen deel uit van de Veiligheids-
raad, maar Oostenrijk, dat Duits-
land hierin steunt, wel.

" Serviërs ontvluchtten op een kar hun dorpen in het westen van Slavonië, zon 250 kilometer
ten westen van Belgrado, nadat zij zijn aangevallen doorKroatische eenheden.
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’Honeckermoetvoor vanavond
het land uit

’

DRESDEN/MOSKOU - De voor-
malige Oostduitse partijleider Erich
Honecker moet voor vanavond het
grondgebied van de Russische fede-
ratie hebben verlaten. De regering
van deze grootste Sovjet-republiek
heeft hiertoe besloten. Volgens de
Russische minister van Justitie, Ni-
kolai Fjodorov, zal Honeckers ver-
trek worden 'afgedwongen. Het
79-jarige ex-staatshoofd vluchtte
woensdag samen met echtgenote
Margot de Chileense ambassade
binnen uit angst te worden uitgewe-
zen naar Duitsland. Daar wacht
hem een proces wegens zyn order
vluchtelingen van toen nog Oost-
naar West-Duitsland neer te schie-
ten.
De voorzitter van de Duitse parle-
mentscommissie voor Buitenlandse
Zaken Stereken (CDU) heeft Chili
en de Russische Federatie met con-
sequenties gedreigd voor het geval
Honecker niet aan Duitsland wordt
uitgeleverd.

Honderden doden
bij scheepsramp

in Rode Zee
CAIRO - Een veerboot met 579
passagiers aan boord is in de nacht
van zaterdag op zondag in een
storm voor de Egyptische kust op
een rif gelopen en gezonken. Ten
minste 369 mensen worden vermist.
Het ongeluk gebeurderondom mid-
dernacht enreddingswerkers moes-
ten wegens storm en hoge golven
tot zonsopgang wachten voordat
men de zee op overlevenden kon af-
zoeken. Tegen het vallen van de
avond waren volgens de Egyptische
havendienst 150 en volgens de
Amerikaanse marine 210 mensen
gered.

Particulier tarief
tandarts stijgt

""" Komt u maar.'..

(ADVERTENTIE)

Over enkele dagen

Het beste
vakantie-advies

sinds jaren.
(ADVERTENTIE)

TENDER-UITGIFTE

gjfe 8%% STAATSLENINGffiK 1992 PER 2007
inschrijving op 17 december 1991 tot 15.00 uur via

I banken en commissionairs

rente rente jaarlijks per 15 januari

aflossing op 15 januari 2007 wordt het uitstaande bedrag
van de lening a pari aflosbaar gesteld, gehele of
gedeeltelijke aflossing is niettoegestaan

storting storting 15 januari 1992

(ADVERTENTIE)

KERSTAANBIEDINGEN!!!
Skioveralls 99,-
Salopets 69,50
KINDERFEESTKLEDING:
o.a. jurkjes 29,75

blousjes 14,90
colbertjes 29,75
bodywarmers 19,90
puntvestjes 9,90

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER Jjü
HENDRIKS eSs__k

TEXTIEL A<|H
Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 * "

Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

(ADVERTENTIE)

1 -v randstad uitzendbureaur
I

Is uw voltallige personeel
wel bij het eindejaarsfeest

aanwezig?
i

Randstad kan helpen met
vervangende medewerkers,

zodat iedereen
van de partij kan zijn.

Randstad houdt niet van half werk.

(ADVERTENTIE)
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DOOR PETER P. GRAVEN Conservatoria-orkest
speelt k(1)eurig

MAASTRICHT - Terwijl het Maas-
trichts Conservatorium van plan is
op onderwijskundig terrein met het
Brabants Conservatorium in het-
zelfde schuitje te gaan zitten, kab-
belt de drie jaar geleden te water
gelaten muzikale samenwerking
met het Koninklijk Vlaams Muziek-
conservatorium Antwerpen blijk-
baar ongestoord voort.

Voor de vyfde keer in successie
trad het door studenten van beide
instituten gevormde symfonieor-
kest op. Maar nu niet met JeanPhi-
lippe Rieu of Ernest Maes aan het
muzikale roer. Wolfgang Trommer
laveerde afgelopen weekeinde het
orkest respectievelijk in de Maas-
trichtse Staarzaal en in de Blauwe

Zaal van De Singel te Antwerpen
langs de muzikale klippen van Bi-
zets Tweede Arlésienne-suite en
Beethovens Zevende Symfonie.
Daartussen zat een korte, vreemde
compositie: het hoboconcert uit
1927 van de Engelse allround-musi-
cus van Vlaamse afkomst Sir Eugè-
ne Goossens. Het eendelig werk
lijkt een samenraapsel van diverse
onsamenhangende en impressionis-
tisch getinte fragmenten te zijn.
Doch de Vlaamse hoboïste Ingrid

van Geel had daarmee geen enkel
probleem: zij speelde dit concert in
één klare muzikale lijn, al drukte de
soms iets te luid klinkende begelei-
ding de hoboklank af en toe even
weg.

Er werd trouwens bijzonder attent
en gedisciplineerd gemusiceerd. In
de Arlésienne-suite viel daarenbo-
ven het Menuetto op met een flat-
teus gespeelde fluitsolo, benevens
de gelukkige omstandigheid dat de

dirigent het verraderlijke slot-acce-
lerando in de Farandole zo laat
mogelijk inzette. Daardoor voor-
kwam hij dat een keurige uitvoe-
ring in een muzikale scheepsramp
zou eindigen.

Met de klasse-vertolking van het
Concertgebouworkest onlangs in
Heerlen nog in de oren, viel de uit-
voering van Beethovens Zevende
vrijdagavond in Maastricht beslist
niet tegen. Ondanks enkele enigs-
zins ruw klinkende passages in het
Trio en in de Finale gaf de onmis-
kenbaar aanwezige 'Spielfreude' de
jonge musici meer dan voldoende
muzikale wind in de zeilen om een
kleurige verklanking van deze mag-
nifieke symfonie te realiseren. 'Wie
zee houdt, wint de reis' luidt een
oud Nederlands spreekwoord. Zo is
dat.

Lachen met De Frivole Framboos
DOOR JOS FRUSCH

GELEEN - Lachen op muziek,
lachen om muziek. Daar komt
een bezoek aan een concert van
De Frivole Framboos in hoofd-
zaak op neer. Deze Vlaamse te-
genhanger van Mini en Maxi het
zaterdagavond in de Hanenhof
in Geleen zien en horen, dat het
nieuwste - en derde - program-
ma Allegro con Fituro inderdaad
een 'Klasziek concert met verras-
singen' is.

Zanger/cellist Peter Hens en pia-
nist Martin Valcke zijn op de
eerste plaats getalenteerde musi-
ci en vervolgens komieken die
op een bekwame manier muzika-
le grappen maken. Soms door de
draak te steken met muziekprak-
tijken, een andere keer door stij-
len door elkaar te husselen, dan
weer door grappige teksten of
het alternatief gebruik cq. mis-
bruik van hun instrumenten en
stem. Zij doen dat op een uiterst
veelzijdige manier; diegenen, die
dit Vlaamse duo vorig jaar aan
het werk hebben gezien bij de
Carnavalsconcerten van het
LSO, hebben slechts een be-
perkt beeld gekregen van de
mogelijkheden van dit duo.

Voor de pauze is Allegro con Fi-

turo een rampzalig concert. Ter-
wijl het duo de lachers binnen de
korste keren op zijn hand heeft,
stelt het op onnavolgbare wijze
concertgebruiken, muzikale for-
mules en het gedrag van musici

aan de kaak. De overserieuze
liedzanger, de 'schmierende'
operette-tenor, de uitgestreken
cellist; allen krijgen op luchtige
wijze een veeg uit de pan. Hun
zoektocht naar Rossini's Wil-

helm Teil-ouverture is even won-
derlijk als lachwekkend, de 'inte-
grale sterfscène' uit een Italiaan-
se opera hoogst amusant. De
inbreng van Peter Hens, die zo-
wel de rol van de stervende als
die van de moordenaar èn de ge-
liefde voor zijn rekening neemt,
getuigt hier niet alleen van ken-
nis van de onwaarschijnlijke
operalibretto's maar ook van be-
heersing van belcanto- en recita-
tieftechniek. En - uiteraard -van een uitzonderlijk gevoel
voor humor. En Valcke is de be-
trouwbare alleskunner achter de
(electronische) vleugel die met
zijn droge opmerkingen en af-
schuwelijke falcetstem de uit-
voering lardeert met verrukkelij-
ke komische noten.

Na de pauze vormen het duet
voor twee celli en de volkslied-
bewerking, die door de klankre-
gisseur naar willekeur wordt
versneld en verlangzaamd de ab-
solute hoogtepunten van het
gevarieerde programma. Met een
extra beproeving voor de lachs-
pieren en de kaakgewrichten in
de vorm van een onmogelijke
liederenpotpourri en een smart-
lap als Zugabe worden de bezoe-
kers na een heerlijk avondje
lachen huiswaarts gestuurd. De
napret blijft nog uren doorwer-
ken.

" De Frivole Framboos, een beproeving voor je lachspie-
ren.

kunst _
Dirigent Hamers: ’Hier kun je alleen maar van dromen’

Brassband Limburg
Nederlands kampioen

DOOR JOS FRUSCH

URMOND - Brassband Limburg onder leiding van Maurice
Hamers is zaterdag tijdens de Nationale Brassband Kam-
pioenschappen in Zutphen Nederlands kampioen geworden.
De Limburgse band doorbrak daarmee de jarenlangehegemo-
nievan deFriese brassbahds Soli Deo Gloria en De Waldsang,
die de laatste tien jaar ditkampioenschap naar hun hand wis-
ten te zetten.

„Hier kun je alleen maar van dro-
men," reageerde dirigent Maurice
Hamers gisteren op dit onverwacht
succes. „Vorig jaarnog laatste en nu
kampioen, dat moeten we even ver-
werken."
Brassband Limburg moet een op-
merkelijke progressie hebben door-
gemaakt om de Friezen naar de
kroon te kunnen steken. „We zyn
vooral op mentaal vlak sterker ge-
worden," aldus Hamers. „Brass-
band Limburg is een vriendenploeg
geworden, het vertrouwen in elkaar
is ongelooflijk sterk. Ook als we
weer laatste waren geworden, had-
den we dat gedragen."
De ontwikkeling van de Limburgse

brassband begon reeds in april van
dit jaar duidelijk te worden, toen tij-
dens de Europese Brassbandkam-
pioenschappen in Rotterdam het
Benelux Entertainment Concours
werd gewonnen. Maar om de onver-
slaanbaar geachte Friese bands te
kloppen, moet heel wat meer ge-
beuren. Hamers: „Vooral onze
klank is sterkverbeterd. Die is sym-
fonisch, beslist niet Engels. We heb-
ben veel gewerkt aan de klankho-
mogeniteit, met de bassen als solide
ruggegraat. Dan krijg je dat orgelef-
fect."

Maurice Hamers voert als verdere
reden voor dit opmerkelijk susses
aan, dat het verplicht werk - En-

glish Heritage van George Lloyd -
op zijn lijf geschreven is. „De grote
lijn in dit stuk is belangrijk, de op-
bouw naar het einde toe. Dat is mijn
sterke kant. En je kunt je in dit
werk qua muzikale expressie hele-
maal uitleven. Er komen bijna ons-
peelbare solistische trekjes in voor,
die bij ons vlekkeloos verliepen. We
zyn stressbestendig geworden en
op bepaalde momenten ook voor-
zichtig. Dat is een kwestie van rou-
tine."

Het laatste jaar is de ontwikkeling
van Brassband Limburg in een
stroomversnelling gekomen. Vele
optredens met andere gerenom-
meerde Europese bands en de deel-
name een diverse kampioenswed-
strijden zijn een belangrijke leer-
school geweest voor de Limburgse
musici. „We hebben onze oren goed
de kost gegeven," aldus Maurice
Hamers. „We hebben zo naar iets
toe kunnen werken zonder onze ei-
gen identiteit te verliezen."
Als Nederlands kampioen mag
Brassband Limburg deelnemen aan
de Europese brassband kampioen-

schappen die in mei volgend jaar in
Cardiff gehouden worden. Daar zul-
len de Limburgers ook hun Enter-
tainment-prijs moeten verdedigen.
„Op 1 en 2 maart gaan we op uitno-
diging in Bern meedoen aan een
groot muziekfestival en we zijn ver-
der nog bezig met de opname van
een CD," laat Maurice Hamers we-
ten, daarmee aantonend dat de

agenda van Brassband Limburg
overvol zit. Of dat allemaal wel op
te brengen is voor amateurmuzi-
kanten en beroepsmusici, voor wie
deze brassband-activiteiten alleen
maar hobby zijn? „Dat is geen pro-
bleem als je er veel voor terug
krijgt," vindt de jonge dirigent. „Dit
kampioenschap werkt wat dat be-
treft enorm motiverend."

" Maurice Hamers:
,J3rassband
Limburg
is een
vriendenploeg
geworden."

Foto: PETER ROOZEK

De mens stijlvol
in zijn hemd gezet

DOOR MYA MAAS

ELSLOO - De mens is een meester
in het bedriegen van zichzelf. Dat
stelt toneelauteur Pavel Kohout in
zyn stuk 'Dat soort liefde' aan de
orde. Hij bewijst het aan de hand
van een verhaal, dat echter boven
zichzelfuitstijgt. Het Spiltheater uit
het Belgische Schoten wijdde zich
afgelopen zaterdag met hart en ziel
aan het overbrengen van deze bood-
schap op het Toneeltoernooi van
Elsloo.

Ter discussie staat de liefde van een
jonge vrouw, Lida Matys, voor de
getrouwde man Peter Petrus, haar
vroegere jeugdliefde. Voor hem laat
ze haar vriend Milan, met wie ze op
het punt staat te trouwen, in de
steek. ledereen in de familie- en re-
latiekring heeft zijn inbreng in de
liefdestragedie die zich tenslotte
voltrekt. Niemand kan dan ook zyn
handen in onschuld wassen.

Tijdens de voorstelling, die van
meet af aan verwachtingen wekt,
komt langzaam tekening in 'de zaak
Lida Matys'. Er worden scènes gere-
construeerd, belangrijke ontmoetin-
gen nagespeeld. Waarbij de betrok-
kenen zich tenslotte al dan niet
schuldig verklaren. Naar het einde
toe krijgt het spel een climax, schit-
terend begeleid door een ploeg van
lichtregisseurs en -technici, die ge-
durende de hele voorstelling van
grote betrokkenheid en bekwaam-
heid blijk geeft.

De rolkennis was overtuigend, het
samenspel van de groep lovens-
waardig, het decor sober, maar sug-
gestief. De toegevoegde primitieve
Afrikaanse muziek behelst even-
eens het verhaal van een vrouw die
door haar stam wordt uitgestoten
omdat ze tegen alle normen in voor
haar geliefde kiest. Een geslaagde
keuze!

Regisseur Misj de Bruyn, die er een
gestileerde voorstelling van maakte,
had de touwtjes strak in handen.

Dat Het Spiltheater, in de voorlaat-
ste uitvoering van het toneeltoer-
nooi, waardering vond bij het pu-
bliek, bleek uit het vorstelijke
applaus.

LSO niet
authentiek

maar antiek
DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Volgens he-
dendaagse specialisten kan het
eigenlijk helemaal niet meer: ba-
rokmuziek, gespeeld door een
modern symfonieorkest met
'zon acrobaat' ervoor. 'Dat is net
zoiets als met een brommer door
een middeleeuwse stad scheu-
ren,' legde mij een kenner on-
langs uit. Barokmuziek dient
tegenwoordig - zo beweren de
'authentiekelingen' - volgens een
historisch verantwoorde uitvoe-
ringspraktijk en via authentieke
instrumenten in een klein en-
semble tot klinken te worden
gebracht, met de muzikaal leider
achter het clavecimbel.

Desondanks voerde het Lim-
burgs Symphonie Orkest onder
chef-dirigent Salvador Mas Con-
de de voorbije dagen achtereen-
volgens in Weert, Maastricht en
Heerlen een programma uit met
louter barokwerken. Gespeeld
op modern instrumentarium en
in die romantische stijl, waarmee
een ensemble als I Musici in de
jarenzestig de wereld veroverde.
Mag het eerder antiek dan

authentiek zijn, nog steeds zijn
de meeste muziekliefhebbers er
weg van.

Ook het publiek in de redelijk
bezette Maastrichtse Staarzaal
reageerde zaterdagavond met
langdurig applaus positief op de
in 'instrumentale bel canto-stijl
uitgevoerde Eerste Orkestsuite
van Bach, een Grand Concerto
van Handel, Corelli's befaamde
Concerto Grosso voor de kerst-
nacht en het stralend door Gil
Sharon en Boris Goldenblank
vertolkte Concerto in a voor
twee violen, strijkorkest en bas-
so continuo van Vivaldi.

Voor wat de keuze van de diver-
se tempi door de wederom ge-
heel uit zijn hoofd dirigerende
Salvador Mas Conde betreft - en
die volgens de reeds genoemde!
'authentiekelingen' toch alle-
maal niet goed zullen zijn - heb
ik alleen bij het tweede Allegro
van Corelli's kerstconcert eerder
aan presto dan aan allegro zitten
denken.

Nu deze week de stapel met
kerstmuziek weer te voorschijn
gehaald moet worden, komt bij
mij thuis een bijna grijsgedraai-
de, stokoude LP met kerst-con-
certi grossi van Corelli,Locatelli,
Manfredini en Torelli, uitge-
voerd door I Musici (nog met
Felix Ayo als eerste violist) bo-
venop te liggen.

Een LP, die ik voor geen gouden
engelenhaar van de wereld wil
ruilen tegen de muzikaal meest
authentieke kerst-CD die nu op
de markt wordt gebracht.

recept door huub meijer

Emmentaler kaastaart
Emmentaler heeft een 'eigen' smaak;
mildzoet en een beetje nootachtig. De
meer belegen emmentaler daarente-
gen is zeer pikant.
Benodigdheden voor 4-6 personen:
voor het deeg: 200 g bloem, 125 g bo-
ter, 3 el water (koud), mespunt zout.
Voor de vulling: 200 g magere spek-
blokjes, 200 g geraspte emmentaler, 3

eieren, V* 1 slagroom, peper en zout.
Zeef de bloem, verdeel erover de in
stukjes gesneden boter en wat zout.
Snijd alles met twee messen door el-
kaar tpt een kruimelig geheel, voeg
koude water toe en kneed snel tot een
glad en soepel deeg. Leg het deeg
minstens een uur in de koelkast.
Bekleed springvorm (26 cm 0) met
deeg, leg hierop bakpapier en strooi
hierop noodvulling (peulvruchten).
Bak deegbodem ca. 10 minuten voor

in een hete oven van 220°C. - stand4/5.
Maak vulling. Klop eieren los met
slagroom, kruid met peper en zout en
voeg geraspte kaas en spekblokjes
toe.

Neem noodvulling uit deegbodem en
schenk ei-kaas-vulling in de vorm.
Schakel oven terug naar 200°C. - stand
4. Schuif vorm bijna onderin hete
oven en laat kaastaart gaar en mooi
goudbruin worden in 45-50 minuten.

Oplossing van zaterdag

zwaarmoedig . du'
e...a.v...a.a.'
eisen, erlangs.'
..c.j.r.y.g.j.
schransen . lees'
e.a...e...0...'
h. vos . hazepepe
r. o. t. o.a. e.r-1ystaarten.reu-'
v...m...d...i.'
eiwit . bolwerke'
r.y.a.0.0.p.j.'
t . vyfkarop . i r e n ,
j.e.e. . .e. e. . "
een . lyntrekker*

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. verheugd; 3. bijb. figuur;
5. jong dier; 11. insekt; 13. streep; 14. vr.
munt; 15. register; 16. Sp. ex-koningin;
17. weg met bomen; 20. tennisterm; 21.
bijb. figuur; 24. schaakterm; 26. schrijver;
29. erfelijkheidsdrager; 31. vaderland
(Lat.); 32. Amerikaanse staat; 33. wate-
ring; 34. familielid; 37. soort slee; 38.
haren zeef; 41. kleed; 42. begroeting; 45.
niet zacht; 47. mannelijke hond; 48. licha-
melijk lijden; 49. muzieknoot; 50. voordeel
opleverend; 51. grote bijl; 52. bevel; 53.
groente.

Verticaal: 2. deel v.h. lichaam; 4. eten:"l
Mohammed, godsdienst; 7. vissersgel*jfl
8. deel v.e. plant; 9. mand; 10. reden^J
11. in hogere mate; 12. hoffeest; 18- si
peupel; 19. uiterst; 22. stelkunde; *ï
laaghartig; 25. ongeluksgodin; 26. schijt
beker; 27. enzovoort; 28. varkenshok; £K
ik; 35. onschendbaar - onvatbaar; JJFsoort stamppot; 38. losgegane steek, j^jj
peulvrucht; 40. gespannen; 42. huis",^
43. ontsmettingsmiddel; 44. Europ. nofl J
stad; 46. tijdsaanduiding.
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Hongerstaking levert geen verblijfsvergunning op

VierVietnamezen door
Justitie uitgewezen

Van onze redactie binnenland

iet - Justitie heeft zaterdag vier hongerstakende,t Gamezen, die hier uitgeprocedeerd waren, het land uitge-
F Ze gingen per vliegtuig naar Tsjechoslowakije, waar zej^aaan kwamen. Vietnamese asielzoekers die het kort ge-g om een verblijfsvergunning hebben verloren, kunnen■ * een hongerstaking geen verblijf in ons land afdwingen,
e

us mr Nawijn, hoofd vreemdelingenzaken van het ministe-van Justitie, gisteren voor de IKON-radio.
Drie uitgewezen asielzoekers ver-
bleven in het asielzoekerscentrum
in Leusden, de vierde in het cen-
trum in Rijsbergen. Het Actiecomi-
té Vietnamese Asielzoekers is bui-
tengewoon verontwaardigd over de
uitzetting. Het zegt dat de vier Viet-
namezen door hun hongerstakingte
zwak waren om te reizen.

De vertrouwensarts van de asielzoe-
kers in Leusden, A. van Es, gaat
protest aantekenen bij staatssecre-
taris Kosto (Justitie). Hij noemt de
uitzetting een 'inbreuk op de medi-
sche integriteit.

Europees hof
zet akkoord
met EVA op

losse schroeven
ffSSEL - Het Europees Hof van
fj,,'tie heeft zaterdag het kersverse

tussen de Euro-e.e Gemeenschap en de zeven lan-
w v^n de Europese Vrijhandelsas-

atie (EVA) op losse schroeven
j^. Het Hof in Luxemburg sprak

k, uit tegen juridischebepalingennet akkoord.
feu-l "cht moet het akkoord, dat op

°«tober gesloten werd na een
ji Zeer van moeizaam onderhan-
e I}> Weer worden opengebroken.
c
, europese Commissie beraadde
lf gistermiddag al over de uit-ja^kvan het Hof. Vandaag zullen

van Buitenlandse
(.4en in Brussel over de situatie«ten.
J|gens het akkoord, waarvan de
J^rtekening eerder uitgesteld is
( het Hof nog aan het studeren
O moet op 1 januari 1993 een 'Eu-
jpseEconomische Ruimte' (EER)
H stand komen van de EG-landen
L de EVA-landen: Noorwegen,
jjj^en, Finland, IJsland, Zwitser-
VuOostenrijk en Liechtenstein.
iv kritiek van het Europees Hof
t^ Justitie heeft vooral te maken
ier de eigen positie. In het EER-,
foSj^S is voorzien in een speciale

bij het Hof, die ge-
-s*'len tussen de deelnemende

' moet beslechten of uit-
lek moet doen bij klachten van

ers tegen besluiten van die

Dwangvoeding
Een woordvoerster van het ministe-
rie van Justitie verwerpt de kritiek.
Volgens haar zijn de vier Vietname-
zen medisch onderzocht voordat ze
het land werden uitgezet.
Justitie is niet van plan om dwang-
voeding toe te passen bij de 185
hongerstakende Vietnamese asiel-
zoekers. Dat kan niet, omdat de
asielzoekers niet verblijven in een
justitiële inrichting. Asielzoekers-
centra vallen onder het ministerie
van WVC. Alleen artsen die daar
werken, zouden tot dwangvoeding
kunnen besluiten.

Enkele hongerstakers gingen de af-
gelopen dagen ook in dorststaking,
maar zijn daar nu meer gestopt, al-
dus WVC-rapporteur Van Haren.
Drie en dertig Vietnamezen, vooral
zwangere vrouwen, hebben hun
hongerstaking opgeheven. De toe-
stand van de resterende 152 honger-
stakers is 'zorgwekkend', aldus Van
Haren.

Volgens het actiecomité laat Justi-
tie een Vietnamees overkomen uit
Tsjechoslowakije om de Vietname-
zen hier ervan te overtuigen dat ze
in dat land niets te vrezen hebben.
Maar volgens Justitie is er slechts
sprake van een voorstel van een
medewerker van Amnesty Interna-
tional aan het ministerie om de toe-
stand van de Vietnamezen in Tsje-
choslowakije te onderzoeken.

De vijftien Vietnamese hongersta-
kers in het asielzoekers-
opvangcentrum (AZC) in Echt
hebben uiterst verontwaardigd ge-
reageerd op de uitzetting van vier
hongerstakende landgenoten. Vol-
gens een woordvoerster in Echt zul-
len de Vietnamezen in Echt en
Spaubeek ondanks de actie in Leus-
den de hongerstaking gewoon
voortzetten.

IRA-aanslag op
National Gallery

iifÜEN - De IRA heeft haar 'ker-
t ehsief dit weekeinde voortge-

-11161 aanslagen op de National
1,/jty en een winkelcentrum inL en- De brandbommen richtten

'£», ** Materiële schade aan.
Do|J^agmorgen ontploften drie
ffQot nin Brent Cross, Londens
IV f^te en duurste winkelcentrum.
Nr anc^en werden snel geblust
ntj e e automatische sproei-instal-
fc ' het centrum kon pas na
H/j'ddag heropend worden. De
s lïvv werd geraamd op meer dan
(^ ulJoen gulden.

h ver gistermorgen ontplofte

* in de National Galle-
'ify^ Trafalgar Square. De explo-
W^ waren verstopt in de mu-
\u nkel> die gevestigd is in de
Sw vleugel van net gebouw. De
\ was gering, omdat ook hier

!t>fo Vyr snel werd geblust door de
fc.ei~mstallatie. Er zijn alleen wat
%e verbrand.
V n te Dublin uitgegeven verkla-
V,^i de IRA: „De economische
jV,!1 van de ontregeling van het
VcCjks leven in Engeland zullen
|iHg er stijgen zolang de Britse rege-
%j?n.haar leger een deel van ler-
v b|ijven bezetten."

MO-conferentie
niet in Moskou
K> r VIV - De multilaterale mi-
rsw°onferentie over net Midden-
Nkr?' Zal-niet worden gehouden in
>sj ?' in verband met de snel
He C t.terende situatie in de voor-se Sovjetunie.
j Ŝraëlische premier Jitschak
Slrj *?eeft dat gisteren meege-
Jbf , Hij onthulde verder dat is
Su erd de conferentie te ver-

"^ n naar Brussel, maar de Bel-
\ e r̂eSering voelde daar niets
£fn wordt Lissabon genoemd
N u°§elijke vergaderplaats. Portu-
V?Kleedt per 1 januari het EG-

41tterschap.

Acuut
Het vorige week afgetreden kabinet
van Ylli Bufi, waarin de DPA met
zeven ministers was vertegenwoor-
digd, was een 'nationaal' kabinet'
dat aan zou blijven tot na de eerst-
volgende verkiezingen, die aanvan-
kelijk voor mei waren vastgesteld.
Doordat de DPA uit de regerings-
boot stapte, ontstond echter een
acute crisis. Die nam dramatische
vormen aan, toen duizenden honge-
rige Albanezen op tal van plaatsen,
opslagplaatsen, fabrieken, winkels
en bakkerijen overvielen en leeg-
plunderden. In het Noordalbanese
bergstadje Fushe Arrez nabij Puka,
ten oosten van Shkodra, brak tij-
dens een rooftocht van enkele dui-
zenden mensen in een met Rode-
Kruis-goederen afgeladen loods
brand uit, ten gevolge waarvan 38
personen om het leven kwamen.

Intussen tekenen de tegenstellin-
gen in de Democratische Partij zich
steeds duidelijker af. Er dreigt zelfs
een splisting in de partij. Twee
DPA-kopstukken, vice-voorzitter
Neritan Ceka en de voormalige
vice-premier en minister van econo-
mische zaken, Grarnoz Pashko,
gaan door met hun felle kritiek op
partijvoorzitter Sali Berisha. De
twee verwijten Berisha dat hij een
'machtspolitiek te eigen bate' voert.
Ook beschuldigen zij Berisha er van
dat hij door het verbreken van de
coalitie met de' socialisten mede-
schuldig is het verergeren van de
toestand in het land. Een soortgelij-
ke beschuldiging uitte onlangs de
gewezen hoofdredacteur van het
DPA-orgaan, Relindja Demokrati-
ke, Frok Cupi, die drie maanden
geleden door toedoen van Berisha
aan de dijk werd gezet, omdat hij de
vroegere partijbonzen, onder wie
Alia, niet fel genoeg naar de zin van
Berisha had aangepakt.

Niettemin weet Berisha die kenne-
lijk voor de harde aanpak heeft ge-
kozen, zich gesteund door het gro^
van de studenten, arbeiders en ex-
politieke gevangenen. Ook de in Pa-
rijse ballingschap levende Albanese
schrijver Ismail Kadaré heeft op on-
dubbelzinnige wijze partij gekozen
voor partijvoorzitter Berisha.

binnen/buitenland

Driemanschap vervangt
projectgroep -Schaefer

Von onze parlementaire redactie
.AMSTERDAM - Een drieman-schap van (ex-)bestuurders gaat
het contact tussen rijk en ge-
beenten onderhouden over devoortgang van de sociale ver-
ruwing. Minister Dales (Bin-
nenlandse Zaken) wil dat het trio
?e fakkel van de scheidende pro-
tectgroep-Schaefer overneemt
ei* samen met anderen het kabi-
flet kritisch op sociaal-vernieu-wingsgebied blijft volgen.

~e minister maakte zaterdag bij
j}et afscheid van de groep-Schae-
'er bekend dat het bestuurlijk

ervaren driemanschap zo snel
mogelijk aan het werk moet. Na-
men noemde zij echter nog niet.
Het is de bedoeling dat het trio
ondersteund wordt door een
'platform' van wisselende sa-
menstelling.
Zij zullen met ideeën en voor-
stellen moeten komen om de
sociale vernieuwing in het land

nieuwe impulsen te geven. Ook
dienen zij oplossingen te zoeken
voor belemmeringen hierbij van
rijkswege. Aan de minister moe-
ten zij rechtstreeks adviezen ge-
ven.
De projectgroep onder leiding
van Schaefer had om zon drie-
manschap gevraagd, omdat zij
anders vreesden dat de sociale

vernieuwing als een nachtkaars
zou uitgaan. Met het vertrek van
de 15 leden tellende 'bende' van
Schaefer, verliest de sociale ver-
nieuwing een kritisch en onaf-
hankelijk aanjager. Minister
Dales was vol lof over de ver-
diensten van de commissie.
Dales kondigde aan dat hetkabi-
net momenteel overlegt met pro-
vicies en gemeenten om meer
geld te stoppen in het speciale
fonds voor sociale vernieuwing.
Van de beloofde 1,7 miljard gul-
den is nu bijna 800 miljoen gul-
den beschikbaar. Daar komt dus,
zo liet de minister na kritiek van
zowel Schaefer als de Tweede
Kamer weten, extra geld bij.

Sali Berisha domineert in machtsstrijd DPA

Nieuw Albanees kabinet
met 19 technocraten

DOOR FRITS SCHILS
TIRANA/HEERLEN - Albanië
heeft een nieuwe overgangsrege-
ring. Het kabinet onder leiding van
premier Vilson Achmeti bestaat uit
negentien niet partijgebonden tech-
nocraten. De interim-regering heeft
tot taak de lopendezaken af te han-
delen en nieuwe, vervroegde ver-
kiezingen voor te bereiden. Naar
"Wordt verwacht zal president Ramiz
Alia nog deze week een verkiezings-
datum zal bepalen. Waarschijnlijk
valt die in februari.

Alia had Achmeti opgedragen een
nieuw kabinet te formeren, nadat
de grootste niet-communistische
partij van Albanië, de Democrati-
sche Partij (DPA) de regeringssa-
menwerking met de Socialistische
Partij (ex-communisten) had opge-
zegd. Daardoor kwam het de rege-
ring van Ylli Bufi ten val. Het nu

aangetreden kabinet van Vilson
Achmeti is het derde sinds in de-
cember van het vorige jaar in Alba-
nië het meerpartijenstelsel werd
ingevoerd. Daardoor kwam na 45
jaar een einde aan de communisti-
sche hegemonie in het land.

Luitenant verdacht
van zedendelicten

BREDA - Een luchtmacht-luite-
nant, werkzaam op de Koninklijke
Militaire Academie, wordt er van
beschuldigd gedurende langere tijd
enkele cadetten op de officieren op-
leiding in Breda sexueel te hebben
misbruikt. De zaak tegen de officier
dient op 10 januari voor de militaire
kamer van de Arnhemse rechtbank.
De man wordt beschuldigd van 'ze-
dendelicten.

De officier werd al in maart van dit
jaar aangehouden en overgedragen
aan de Koninklijke Marechaussee.
In het VARA-programma Achter
Het Niuews verklaarde generaal-
majoor H. Couzy, plaatsvervangend
bevelhebber .van de landstrijd-
krachten, zaterdag al sinds maart op
de hoogte te zijn van de aanklacht.
Ook de Stichting Homosexualiteit
en Krijgsmacht weet van de be-
schuldigingen. „De man, beter ge-
zegd zijn ouders, zijn naar mij toe-
gekomen om te vragen wat zij
konden doen aan deze beschuldi-
gingen," aldus voorzitter luitenant-
kolonel I.P.M. Holtel van de stich-
ting desgevraagd. De ouders kwa-
men in actie nadat in een rapport

van de Maatschappelijke Raad voor
de Krijgsmacht over hun zoon was
verschenen.

„Het is een triest geval dat in mijn
ogen te voorkomen was geweest als
de krijgsmacht in deze juist had ge-
reageerd," aldus Holtel. „Want wat
wil het geval. De man heeft al twee
jaar geleden, toen hij nog cadet was
trouwens, al contact opgenomen
met zijn commandanten, de aal-
moezenier en dokter. Hij had be-
paalde problemen en wilde die met
hen bespreken. Dat hebben zij toen
niet gedaan. Er werd gesteld dat hij
in een identiteitscrisis verkeerde
waar hij wel weer uit zou komen.
Het zou allemaal wel goed komen.
Dat kwam het dus niet. De man is
daardoor met zijn 'ellende' alleen
gebleven en gaan zwemmen."
Volgens Holtel is de zaak niet zo
duidelijk als die in eerste instantie
leek. „Het is nog maar de vraag of
dit te maken heeft met de homo-
sexualiteit van de man. Dat is uit de
verhoren door de mareehausse ook
helemaal niet gebleken. Dat kon
trouwens ook niet want de man is
helemaal niet gehoord. Hij is, nadat
hij door een meerdere werd betrapt,
direct in staat van beschuldiging
gesteld. Voor de luchtmacht, maar
zeker voor de KMA, zijn dit soort
excessen natuurlijk ongewenst. Het
liefst zouden ze zien dat de man
werd veroordeeld en direct uit de
dienst wordt gezet."

Politie schiet
man neer

DENEKAMP - De politie heeft
in de nacht van vrijdag op zater-
dag een 27-jarige inwoner van
Denekamp neergeschoten. De
man liep een schotwond in de
buik op en is opgenomen in een
ziekenhuis.

De man bedreigde omwonenden
en de gealarmeerde politie met
een slagersmes. Daarvoor had hij
vernielingen aangericht in een
aantal woningen van familiele-
den, aldus de politie. Toen de
politie ter plaatse kwam, stond
de man, die onder het bloed zat,
met een mes te zwaaien. Hij was
uiterst agressief en niet aan-
spreekbaar.

Om verdere escalatie te voorko-
men moest de politie gebruik
maken van een vuurwapen, al-
dus de woordvoerder, vooral ook
omdat de Denekamper bij de po-
litie bekend staat als agressief.

Bankloper schiet
in België twee

overvallers dood
MEER - Een gewapende geldloper
van de Belgische Bankunie heeft
zaterdagavond twee overvallers
doodgeschoten. Een derde gangster
kon vluchten en is nog niet gevon-
den. De geldloper had een wapen-
vergunning. De rijkswacht onder-
zoekt of de man uit noodweer heeft
gehandeld.
De drie mannen wachtten de geld-
loper tegen half negen zaterdag-
avond op bij het bijkantoor Minder-
hout, net over de Belgische grens
bij Hazeldonk.
Toen de bankbediende, diens echt-
genote en de geldloper het bankge-
bouwtje verlieten, werden ze be-
laagd door de gangsters. De banklo-
per slaagde erin zijn revolver te
pakken en schoot twee overvallers
neer.

punt
uit

Integratie
De bereidheid van de Marok-
kaanse migranten om open te
discussiëren over hun positie
en verantwoordelijkheden in
de samenleving is groter dan
ooit. De oude, onderlinge ver-
deeldheid binnen de Marok-
kaanse gemeenschap is sterk
verminderd. Bovendien heb-
ben ze hun belangen 'duidelijk
aan deze kant van de zee ge-
legd. Dat blijkt uit een eerste,
verkennend onderzoek naar
opvattingen over integratie,
emancipatie en participatie dat
op initiatiefvan de Marokkaan-
se gemeenschap in Amsterdam
zelf is uitgevoerd door het bu-
reau Delphiconsult.

Kazachstan
Kazachstan zal zich vandaag
formeel onafhankelijk van de
Sovjetunie verklaren, op grond
van een wetsontwerp dat zater-
dag door het parlement in Al-
ma Ata is aangenomen. Vol-
gens dit ontwerp zal de repu-
bliek de controle over haar
binnen- en buitenlandse poli-
tiek overnemen en het staats-
burgerschap kunnen verlenen
aan 'mensen van alle nationali-
teiten die aan de Kazachse na-
tie zijn gebonden door een
gezamenlijke historische lots-
bestemming.

Poolse regering
De Poolse premier Jan Ols-
zewski heeft zaterdag voor de
tweede keer binnen twee da-
gen een coalitiegenoot verlo-
ren. Ditmaal stapte de nationa-
listische Confederatie voor een
Onafhankelijk Polen (KPN) uit
het kabinet. Daardoor is het
onzeker geworden of het parle-
ment een regering van de drie
overgebleven partijen zal aan-
vaarden.

Verdronken
Politie en brandweer van Alk-
maar hebben zaterdagmiddag
de stoffelijke overschotten ge-
borgen van de twee inwoners
van Zaanstad en Alkmaar die
sedert zondag werden vermist.
Het tweetal blijkt in het Noord-
hollands Kanaal ten zuiden van
Alkmaar te zijn verdronken. De
41-jarige vrouw en de 68-jarige
man zijn vermoedelijk op 8 de-
cember in de auto van de
vrouw van Zaanstad naar Alk-
maar vertrokken. Zaterdag
werd met een politiehelikopter
de vermoedelijke route afge-
zocht.

Etna
De vulkaan Etna op Sicilië
heeft zaterdag gedurende onge-
veer een uur lava uitgespuwd.
De lava stroomde over een af-
stand van een kilometer naar
beneden, stolde snel en vorm-
de geen bedreiging voor dor-
pen op de berghelling van de
3.000 meter hoge vulkaan.

Aanslag
Bij een aanslag op een politie-
bureau in Soweto zijn zaterdag
twee politieagenten zwaar ge-1
wond geraakt. In een telefoon-
tje eiste een man namens het
Pan Afrikaanse Congres de
verantwoordelijkheid op.

Condooms
De Verenigde Staten hebben
de levering van condooms aan
Egypte stopgezet naar aanlei-
ding van berichten dat miljoe-
nen van de voorbehoedsmidde-
len zijn doorverkocht en ge-
bruikt als balonnen. De
misbruikte condooms zijn ver-
spreid door het Amerikaanse
Agentschap voor Internationa-
le Ontwikkeling (AID). Een
onderzoek van deze organisatie
achterhaalde dat acht grote
apotheken in en rond Cairo
miljoenen condooms doorver-
kochten aan handelaren, die de
voorbehoedsmiddelen als
speelgoedballonnen op het
platteland aan de man brach-
ten.

Nijenrode
Studenten van de universiteit
voor bedrijfskunde Nijenrode
in Breukelen hebben besloten
gisteravond de bezetting van
het kasteel waarin de opleiding
is gevestigd op te heffen. Zij
hielden het kasteel sinds afge-
lopen week dinsdagnacht bezet
uit onvrede met de ontmante-
ling van de universiteit tot
post-doctorale opleiding. Een
woordvoerder van Nijenrode
heeft dit bekendgemaakt.

Popov
Burgemeester Gavriil Popov
van Moskou is van plan af te
treden omdat hij het oneens is
met president Boris Jeltsinvan
Rusland. Popov heeft zijn voor-
nemen meegedeeld aan het
oprichtingscongres van de Be-
weging voor Democratische
Hervormingen. „Ik heb er de
afgelopen drie maanden over
nagedacht. Ik heb er met Jelt-
sin over gesproken," aldus
Popov

Protest tegen vreemdelingenhaat

Een van de demonstran-
ten die zaterdag deel-
nam aan de betoging
tegen vreemdelingen-
haat in de Amsterdamse
binnenstad. De demon-
stratie telde naar schat-
ting 500 deelnemers. De
optocht verliep rustig.
Volgens de politie dunde
de stoet tijdens de tocht
van het Jonas Daniël
Meijerplein naar het
Duitse consulaat uit tot
ongeveer 300 man. De
mars was georganiseerd
door het landelijk Anti-
facsisten Overleg.

(ADVERTENTIE)

Geef met kerstmis 'ns wat héél anders: geef 't Limburgs
Dagblad cadeau! Is dat geen goed idee? U doet er de ont-

_^«i vanger een reuze plezier mee!
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KERSTGESCHENK-BON
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Dagblad van 27 december 1991 tot 9 februari 1992. Voor maar ’ 25,-.

■ Naam ontvanger: ■
Bezorgadres:
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Telefoon:
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Betaaladres:
Postcode: Woonplaats:
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Limburgs Dagblad, antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen y- I
of bel GRATIS 06-0229911.
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Maandag 16 december 1991 "3Limburgs dagblad
__^_____-__ a__^__-_ M_-_M_-_H_-_-_^__^__^__^__ HM_«-«i--aiM-i



’Priesterschapvernederend
voor vrouwen’UTRECHT - Uitspraken van een

naaste medewerker van bisschop
Gijsen van Roermond dat het pries-
terschap 'vernederend' voor vrou-
wen is, zijn met 'verbazing' ontvan-
gen door de Diocesane Pastorale
Raad (adviesraad) van het aartsbis-
dom Utrecht. 'Het protest van ge-
wone gelovigen tegen deze opvat-
ting is duidelijk genoeg,' zo ver-
woordde hulpbisschop J. Niënhaus
van Utrecht vrijdagavond de afwij-
zende stemming bij de DPRU.

In de bijbel is de vrouw de 'hogere'
van de man, aldus pater van der
Meer, hoofd van de kerkelijke
rechtbank van het bisdom Roer-
mond, in een recente lezing. De oor-
spronkelijke bedoeling van de
schepping van de mens was 'dat de
man de vrouw zou dienen. Eva is
immers de bekroning van de schep-
ping, die Adam tot voltooiing
brengt. (...) De ware aard van het
priesterschap is eveneens dienst-
baarheid.'

DOOR MONIQUE PARREN Slechte medische apparatuur en weinig zusters

’Moeilijk om dokter

of patiënt te zijn’

HEERLEN - Na een werkstage
van drie maanden verruilt de
Roemeense kinderarts Cosette
Ceaunica de Oostelijke Mijn-
streek weer voor Baia Mare, een
stad aan de Hongaars-Russische
grens. De kinderartsen van het
Heerlense De Wever ziekenhuis
nemen vandaag afscheid van
hun collega. Ceaunica vertrekt
met gemengde gevoelens. „De
bevolking van Roemenië is erg
arm, het is moeilijk om dokter of
patiënt te zijn."

De kinderarts heeft veel geleerd
van haar verblijf in Heerlen, ge-
organiseerd door Artsen zonder
Grenzen. Ze is vooral onder de
indruk van de enorme hoeveel-
heid medische literatuur waar-
over haar collega's kunnen be-
schikken. De Roemeense bracht
een groot deel van haar vrije tijd
door in bibliotheken om te stu-
deren en gegevens te kopiëren.
„In Roemenië is weinig informa-
tie voorhanden. Artsen overleg-
gen de moeilijke gevallen onder-
ling, maar we zijn nooit écht
honderd procent zeker van een
behandeling", vertelt Cosette
Ceaunica. „Leukemie-patïentjes
behandelen we bijvoorbeeld wel
heel intensief, maar een groot
deel'van deze kinderen overlijdt
aan de ziekte. De artsen in Heer-
len genezen ongeveer 75 procent.
Hun behandeling ga ik in Roe-
menië ook proberen."

Ceaunica werkt in een kinderte-
huis in haar woonplaats Baia
Mare. Elke arts heeft de zorg on-
geveer 30 kinderen. „Sommige

van deze kinderen zijn door hun
ouders in de steek gelaten. Ze
komen gezond binnen en wor-
den ziek in het tehuis, door de
concentratie van bacteriën, de
slechte voeding en de eenzaam-
heid. We proberen alle kinderen
zo goed mogelijk te behandelen,
maar die vicieuze cirkel is moei-
lijk te doorbreken."
Geld voor goede medische appa-
ratuur ontbreekt. Ook is er te
weinig verplegend personeel vol-
gens Ceaunica. Spuiten en naal-
den worden steeds weer gestere-
liseerd en hergebruikt. „Het is
heel pijnlijk als ik zie wat hier
soms wordt weggegooid ", zegt
de kinderarts.

De situatie in Roemenië is vol-
gens Ceaunica vergelijkbaar met
die van ons land in de jaren zes-
tig en zeventig. „Het communis-
me heeft een diep gat geslagen in
de geest en de ziel van de bevol-
king. Na de revolutie is het wiel
gaan draaien, maar we hebben
nog een lange weg te gaan," be-
sluit ze.

" De Roemeense
kinderarts Cosette
Ceaunica doet de
dagelijkse ronde met
haar collega's van het
De Wever ziekenhuis.

Foto: KLAUS TUMMERS

Provincie zou ook beurs moefen trekken

Wöltgens wil hogere
afkoopsom PNL-banen

Van onze verslaggever

ROERMOND - De voorzitter van de PvdA-fractie in de Twee-
de Kamer, Thijs Wöltgens, vindt dat minister Hedy dAncona
van WVC de geboden afkoopsom voor het schrappen van 600
PNL-banen in Limburg en 340 ISP-arbeidsplaatsen in het
noorden, zou moeten verhogen. Wöltgens zei afgelopen zater-
dag in Roermond 'te denken' dat de afkoopsom ergens tussen
de 120 miljoen gulden die dAncona heeft geboden en de (mini-
maal) 232 miljoen die de vijf betrokken provinciebesturen
vragen (zie het LD van vrijdag), zou moeten uitkomen.

„Ik zal dinsdag in mijn fractie voor-
stellen aan te dringen op verdere
gesprekken tussen d'Ancona en de
provincies die voor beide partijen
tot een bevredigende oplossing lei-
den", zei Wöltgens tijdens de jaar-
vergadering van het gewest Lim-
burg van de PvdA in Roermond. De
PvdAér riep ook de provincie Lim-
burg op de beurs te trekken om de
banen in het welzijnswerk die abso-,
luut nodig zijn, overeind te houden.

Wöltgens liet blijken het door dAn-
cona geboden bedrag 'een heel re-
delijke pot' te vinden. „Ik was ge-
neigd de Limburgse lobby te zeg-
gen dat bod niet onwelwillend te
bekijken." PvdA-leider zei er diep

in zijn hart altijd van overtuigd te
zijn geweest dat er eens een eind
zou komen aan de PNL-subsidies.
Hij wees bovendien op de vele an-
dere pijnlijke bezuinigingen bij
WVC. Gelet op de ontevredenheid
bij de provinciebesturen wil de frac-
tievoorzitter van de PvdA kijken of
er niet toch iets meer in zit. Na af-
loop van de bijeenkomst maakte de
Kerkradenaar echter duidelijk zijn
twijfels te hebben of een dergelijk
voorstel in zijn fractie en ook bij de
andere partijen in de Kamer haal-
baar is.

Wöltgens denkt dat verschuivingen
op het gebied van de cultuur ten
gunste van Limburg meer kans ma-
ken. Op dit gebied krijgt Limburg
veel minder dan bij voorbeeld de
Randstad, terwijl de provincie op
het gebied van het welzijnswerk
door de PNL-banen juist ruimer in
het jasje zit dan andere regio's.''

Het PvdA-Kamerlid liet verder blij-
ken een door de gewestelijke verga-
dering unaniem aangenomen motie
over een gewenste afkoopsom van
280 miljoen gulden met daarboven-
op nog eens wachtgeld (zón 90 mil-
joen), onrealistisch te vinden.

Dat d'Ancona en minister van Fi-
nanciën Kok (beiden PvdA) bereid
zijn een afkoopsom van 120 miljoen
gulden te geven (30 miljoen van
dAncona en 90 miljoenvan minister
Kok van Financiën, noemde Wölt-
gens een verdienste van vooral de
PvdA. Hij hekelde de 'oorverdoven-
de stilte' bij coalitiepartner CDA.

Gedeputeerde Ger Kockelkorn
meldde dat dePvdA-Limburg op de
landelijke partijbijeenkomst in Den
Bosch afgelopen vrijdag de minis-
ters Kok en dAncona nog eens ex-
tra onder druk heeft gezet om met
meer geld over de boeg te komen.
Kok zou de zaak nog eens serieus
bekijken, melddeKockelkorn. Van-
daag protesteren circa 1000 limbur-
gers in den Haag tegen de voorge-
nomen beëindiging van de PNL-
subsidies in 1993.

Limburg

Markt en kooptniddag zorgen voor opstoppingen

Verkeer bij
Beek potdicht

BEEK - Langdurige opstoppin-
gen en filevorming op de afritten
van de snelweg tussen Geleen en
Beek bezorgden gistermiddag de
politie handen vol werk. De
stroom bezoekers was vooral op
gang gebracht door de koopzon-
dag bij het Beekse winkelcen-
trum Makado en door de Sintele-
ciemarkt, die op dezelfde dag in
Beek plaats vonden.
De verkeersdrukte nam zodani-
ge vormen aan dat de enige
rechtstreekse verbindingsweg
tussen Geleen en Beek geruime
tijd potdicht kwam te zitten. De

rijkspolitie moest eraan te pas
komen om het verkeer op het
kruispunt over de snelweg A76
in goede banen te leiden.

Op de afritten die leiden naar dit
kruispunt, dreigde voortdurend
filevorming tot op de snelweg te
ontstaan, vooral uit de richting

Heerlen. Vanuit de beide A76-a-
-fritten richting Beek kwam het
verkeer hopeloos» vast te zitten,
terwijl er ook in de kern Beek op
het drukste moment van de zon-
dagmiddag geen doorkomen aan
was.
Daarnaast werd gisteren even-
eens ook in het Geleense winkel-
centrum een koopmiddag ge-
houden, zodat ook in de richting
Geleen zich de nodige automobi-
listen begaven. Daar kwam het
verkeer echter niet in de knel te
zitten.
In de loop van de middag loste
de verkeersdrukte zich op, zon-
der dat er zich ongevallen had-
den voorgedaan.

Financiering nieuwbouw
Hogeschool Heerlen rond

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Nog deze week zullen
minister Ritzen van Onderwijs en
de provincie Limburg een protocol
ondertekenen over de nieuwbouw
van Hogeschool Heerlen. Wat de fi-
nanciering van de nieuwbouw be-
treft zijn er verder geen problemen,
zegt gedeputeerde Kockelkorn. Die
toezegging heeft hij gekregen van
onderwijsminister Ritzen. De

nieuwbouw gaat 98 miljoen kosten

Vorige week werd bekend dat Rit-
zen de nieuwbouw van de Hoge-
school 'met kracht zou ondersteu-
nen. Die toezegging had hij gedaan
in een gesprek met het provinciebe-
stuur begin december. Wel maakte
Ritzen het voorbehoud dat er een
vergaande samenwerking moet ko-
men tussen de instellingen voor
HBO-onderwijs in Heerlen en Sit-
tard. Op dat gebied verwacht Koe-

kelkorn geen problemen. Ook de
problemen rond de verhuizing van
de MTS en de streekschool naar het
oude HTS-gebouw zullen volgens
hem wel opgelost worden „als men
verstandig is".
De provincie zal 2 miljoen gulden in
de nieuwbouwinvesteren en ook de
gemeente Heerlen zal een bijdrage
leveren, onder meer in de vorm van
grond. De Hogeschool Heerlen
hoopt 20 tot 25 miljoen gulden bin-
nen te halen door verkoop van de
huidige gebouwen en terreinen. In-
dien wordt voldaan aan de voor-
waarde tot schaalvergroting - fusie
hogescholen Sittard en Heerlen -
zal het ministerie een financiële op-
lossing bieden," aldus Kockelkorn.
Dit zal het rijk waarschijnlijk tien-
tallen miljoenen gaan kosten.

Samenwerking voor tien jaar gepland

ABP en Rodamco investeren in
buitenlandse beleggingen

Van onze verslaggeefster
ROTTERDAM/HEERLEN - „Het
ambtenarenpensioenfonds ABP en
het Rotterdamse beleggingsfonds
Rodamco hebben besloten tot een
langdurige strategische samenwer-
king, die in eerste instantie tien jaar
zal duren," zo maakten beide onder-
nemingen vrijdagavond laat be-
kend. Daarna kan de samenwerking
nog voor onbepaalde tijd worden
verlengd.
ABP neemt op 1 maart 1992 een be-
lang in Rodamco van 12,5 procent.
Dat betekent dat het pensioenfonds
de komende twee maanden nog
zon 12 miljoen aandelen moet zien
te verwerven. ABP heeft al een be-
perkt aantal aandelen Rodamco
NV. Rodamco, dat wordt geleid
door de Limburgse ex-gouverneur
dr. J. Kremers, maakt deel uit van
de beleggingsgroep Robeco. Ro-
damco zal minimaal 9 miljoen aan-
delen uitgeven die door ABP zullen
worden verworven tegen de intrin-

sieke waarde per aandeel aan het
eind van het lopende boekjaar (29
februari 1992).

De samenwerking tussen beide on-
dernemingen is vooral gericht op
belegging in onroerend goed in het
buitenland. ABP is tot dusverre
vooral op beleggingen in binnen-
lands effecten en onroerend goed
gericht geweest. Het fonds heeft
een belegd vermogen van ongeveer
160 miljard gulden. Slechts een mil-
jard gulden hiervan is in onroerend
goed in het buitenland gestoken.
Het veel kleinere Rodamco heeft
een belegd vermogen van ongeveer
6,8 miljard gulden.

ABP neemt volgens de overeen-
komst voor ongeveer 20 procent
belangen in de drie niet-beursgeno-
teerde dochtervennootschappen
van Rodamco. Daarin zijn de onroe-
rend-goedbeleggingen van Rodam-
co in Noord-Amerika, in het Ver-
enigd Koninkrijk en de rest van
Europa ondergebracht. Ook voor

deze belangen betaalt ABP d«
trinsieke waarde ervan.

Het totale vermogen van Roda
neemt door deze overeenkorns
eerste instantie toe met onge' -~
2,5 miljard gulden, zo laten de b
ondernemingen weten. De dei
mingen van ABP in Rodamco l
nen in de eerste vijf jaar niet a *
men. Wel kunnen de deelnemiï-r.
groeien doordat Rodamco het l ft
in de gelegenheid zal stellen bij i\\
breiding van het vermogen het |
lang op de overeengekomen
centages te handhaven.

Het ABP krijgt het recht, zo zij
ondernemingen overeengekoflR
om een persoonvoor te dragen * iq
benoeming in de raden van c
missarissen van ieder van de' 'genoemde dochtvennootschapl,
Verder zal de aandeelhouders -
Rodamco in een algemene verg' *ring worden voorgesteld ienH
vanwege het ABP te benoeme'
de raad van commissarissen
Rodamco.

lp
De samenwerkingkomt niet oi>'
wacht. Onderzoek naar de moge'
heden van samenwerking op .
gebied van buitenlands onroert
goedbeleggingenliep al sinds 11*tober van dit jaar. j(
Beide bedrijven spreken nogm;
geruchten tegen als zouden er P
nen zijn waarbij ABP een bod
uitbrengen op Rodamco. QL
ABP beoogt door deze samen' J
king meer van zijn vermogen te
leggen in vastgoed. Van de i>'
160 miljard gulden aan belegd"l
mogen zit zon zeven proceflv
onroerend goed, en hiervan <j[
slechts 1 miljard gulden in bui
lands onroerend goed. Het am
narenpensioenfonds wil uitkoij
op 15 procent vastgoed, aldus A'
voorzitter mr. J.A.M Reijnen in
eerdere verklaring.

ABP heeft dus zon 13 miljard I
den te besteden. De expertise'
Rodamco kan nu dienen om 'aantal geschikte projecten te 'den. Projecten in Nederland 'volgens ABP in het jongste jaar*
slag maar beperkt aanwezig.

Vechtpartij
voetbalfans

VENLO - In Venlo zijn zater^avond twee Willem 11-suppoiJ
uit Tilburg voor het station d
een groep van 10 a 15 Venion*
aangevallen en ernstig mishano
De Venlonaren die gewapend
ren met messen, kettingen en W
pels sloegen genadeloos los op
Tilburgers die met de trein w*
aangekomen. Met diverse ver*
dingen zijn zij overgebracht na3>
Eerste Hulp van het Venlose
kenhuis.

Na behandeling konden zij toch
de wedstrijd VVV-Willem II bfl*
nen. De daders zijn nog niet
kend. Volgens de politie is
mogelijke oorzaak van de veclw
tij het feit dateen broer van een
de mishandelden, die spreken^,
hem lijkt, reeds eerder in Venl°g
gearriveerd en eveneens op het: .
tionsplein een onenigheid
gehad met een onbekende É>F

jongeren.

Schaatsers gewaarschuwd

" Op diverse plaatsen in
Limburg bonden schaat-
sliefhebbers afgelopen week-
einde de ijzers onder, zoals
hier op de plas de Heelder-
peel in Heel. Dit overigens
ondanks waarschuwingen
van de politie die de schaat-
sers erop wees dat het ijs
niet zo betrouwbaar was als
het er uitzag.

Foto: JAN-PAULKUIT

(ADVERTENTIE)

VERS VLEES
Verse slavinken ’ #± 100 gramper stuk L3o~nu «X X

149Kip-krokantschnitzels
+100 gramper stuk k75-nu MM

Dikbevleesde /X"varkenshiel 1kilo

|j^sÖ Winterpeen f£\ajiFJf of Hollandse uien §"% fd^ff nu perkilo VrX
Kaiser kalfs- Grote
leverworst kersenvlaai

195 K9B
150 gram X# 027 cm. vl#■_h~----hJ m------i-«-------h

Aktiesgelden alléénop maandag 16-en dinsdag 17 december '91

Janlinde»
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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Ingemak
1 het ongemak voor de Land-de klanten zoveel mogelijk te

rken begeleidt de PTT de slui-" ftiet een voorlichtingscampag-
j Door brieven, advertenties en

in de vestiging Abdissen-J| wil de PTT voorkomen dat de
voor verrassingen komen te

’Dienstenwinkel’

' PTT streeft voor de toekomst? netwerk van postkantoren
een landelijke dekking en een

on.de commerciële basis. In die
I*1 wordt het postkantoor een
üstenwinkel' waar de klant voorr'ds meer zaken terecht kan. Per. hPlaats bhjft minimaal een be-

r^de vestiging gehandhaafd. Al-
Uidige voorzieningen in zieken-IJ~eii en bejaardencentra blijven

*«an.

Onwennig
De meeste bezoekers van het ga-
lafeest staan nog wat onwennig
te kijken. Onder het genot van
een drankje wordt vooral veel
gepraat, want een dansvloer ont-
breekt. Twee Brunssumse meis-

jes (20 en 21 jaar) hebben de
smaak nog niet helemaal te pak-
ken. Ze vinden het galafeest wel
een goed alternatiefvoor de dis-
co, „maar in deze opzet komen
we beslist niet elke week", zegt
het tweetal stellig.

Een paartje denkt daar anders
over. „De opzet is zeker ge-
slaagd, alleen had het voor ons
iets sjieker gemogen", is de me-
ning van het fraai uitgedoste
stel.

Pas als de band een imitatie van
Frank Sinatra's 'New Vork, New
Vork' ten beste geeft durft het
publiek zich een beetje bloot te
geven. Er wordt meegezongen
en hier en,daar gaat zelfs voor-
zichtig een voet de lucht in.

De belangstelling van de bezoe-
kers voor de (mode-)show neemt
duidelijk af tegen middernacht.
Een aantal feestgangers verlaat
de galaparty voortijdig. Buiten is
het mistig. Kasteel Hoensbroek
is in diepe rust verzonken. Het
gala stemt de discofreak zeker
tot nadenken, maar waarschijn-
lijk liet het programma toch nét
iets te weinig ruimte voor een
bruisende party.

Eerste galaparty
bruist niet echt

DOOR MONIQUE PARREN

jJOENSBROEK - De echte gla-
is schaars. Slechts

handjevol bezoekers van de
in Kasteel Hoensbroek

heeft zich uitge-
est volgens de etiquette van
j*11 gala. Lang voor de dames, deeren in 'black tie'. De meeste
JT'ensen hebben een eigen invul-
-38 gegeven aan de omschrij-ng 'correcte kleding' op de,'tnodiging. Dat varieert van»ag uitgesneden jurkjes en kor-

rokjes tot een net colbertje,
eronder wehswaar af en toe

j T-shirt van een bekende fris-, ankenmerk tevoorschijnK°mt.
,je ambiance van het Kasteel
v J.aagt zeker bij tot de feest-
jeeugde van de eerste galaparty

y, de Oostelijke Mijnstreek. De
*g naar de 'balzaal' langs dePlaalbrug, de imposante bin-nPlaats van Kasteel Hoens-

bn° elt en een tweecJe houten
v^ggetje, geeft de bezoeker een
gJ^naam gevoel. Eén feestgan-
v gaat zo op in de schoonheid
ke de omgeving dat hij een flin-
hr smak maakt op de ophaal-
ke ■ e riJp op e gladde plan-
> nls funest voor hoge hakjes ofun<iags schoeisel.

jj !j}e karakteristieke feestzaal
bn z^c^ tegen tien uur een
hü?f. Sezelschap verzameld. Het
ërot Destaat voor het over-
sen gedeelte uit jongeren tus-n «e twintig en dertig jaar.

De meeste bezoekers staan voor-
aan in de zaal, dicht samenge-
pakt. De tafeltjes voor het po-
dium worden veelal bezet door
ouders van modellen en andere
performers. 'Echt iets voor de
jeugd', vinden vaders en moe-
ders eendrachtig. Kapperszaak
Inn Hair trakteert het publiek op
jazz-ballet. De danspasjes lijken
belangrijker dan de kapsels
waardoor de nieuwste haar-
trends niet echt goed uit de verf
komen.

Aansluitend presenteren diverse
boetieks uit Heerlen, Hoens-
broek en Nuth een modeschow
'nieuwe stijl. Organisator Wim
Kuijpers van Fiction '85 loopt
mee in smoking. Zijn party - een
uit de hand gelopen hobby - be-
schrijft de 28-jarige Hoensbroe-
kenaar als 'het nieuwe uitgaan.

De mensen in de Oostelijke
Mijnstreek zijn de discotheken
zat volgens Kuijpers. „Uitgaan
komt erop neer dat je entree be-
taalt zonder dat je daarvoor iets
terug krijgt. De sfeer en de gezel-
ligheid moet je zelf maken. Op
deze galaparty krijgt het publiek
een avondvullend programma
aangeboden."

" Het programma van de
galaparty inKasteel Hoens-
broek is net iets te veel van
het goede. Niet iedereen
blijft even geïnteresseerd.

Foto: CHRISTAHALBESMA

oostelijke mijnstreek

Strategie PTT: 335 vestigingen binnen 2 jaar dicht

Postkantoor Abdissenlaan
sluit per 1 februari 1992

\ Van onze verslaggeefster

JtoGRAAF - Het post-
iritschap aan de Abdissen-
? in Übach over Worms

met ingang van 1 februari'Send jaar. De dichtsbijzijn-vestiging waar het publiek
die datum terecht kan is

' postkantoor aan de Ho-
straat in Waubach. De slui-
'B van het agentschap aan
Abdissenlaan is onderdeel

|?de nieuwe strategievan de'T- In de periode tot eind
94 zullen 335 kleinere vesti-ngen worden gesloten.

Diefstal
dennen

LANDGRAAF - Een bewoner
van een pand aan de Eygelsho-
venerweg in Landgraaf is zijn
dennenbomen kwijt. De Land-
gravenaar kwam vrijdag tot de
ontdekking dat een tiental den-
nen uit zijn tuin waren gestolen.
De kerstbomen werden uitgegra-
ven en met kluit meegenomen.
Mogelijk staan ze nu versierd in
huiskamers te pronken.

Drie inwoners
van Landgraaf

nacht in cel
LANDGRAAF -
Drie inwoners
van de gemeente
Landgraaf zijn

vrijdagnacht aan-
gehouden door
de politie van die
gemeente. Na een

ruzie met een
automobilist op
de Beuteweg in
Landgraaf had
het drietal de per-
sonenauto van de
eigenaar afgeno-
men.
De politie heeft de
Landgravenaren in
verzekering gesteld.
Het drietal is zater-
dag weer vrij gela-
ten. De politie stelt
een onderzoek in
naar de juiste toe-
dracht.

Forse schade bij garagebrand
LANDGRAAF - Een auto en ver-
schillende goederen werden ver-
nield bij een binnenbrand in een
garage aan de Kerkstraat in Land-
graaf.

Volgens de politie is de brand ont-
staan door laswerkzaamheden door
de eigenaar aan zijn auto.
De totale schade bedraagt ongeveer
100.000 gulden.

Eremedaille
in zilver

NIEUWENHAGEN - De
heer J.Smeets (66) in Nieu-
wenhagen ontving gisteren
de zilveren eremedaille ver-
bonden aan de Orde van
Oranje Nassau. Burgemees-
ter Coenders van Landgraaf
reikte hem thuis dekonink-
lijke onderscheiding uit.

„- Smeets is sinds 1961 secretaris
van het Onderlinge RK Begrafe-
nis-en Crematiefonds 'Schaes-
berg' U.A. Hij wist het aantal
leden van duizend naar zesdui-
zend te brengen." De heer J. Smeets

Documentaire over Landgraafse woonwagenbewoners

’Indefilmmis

ik onze rechten’
Van onze verslagggeefste

LANDGRAAF - Een voort-
gangsrapportage op film. Dat
is de documentaire 'Stand-
plaats Landgraaf over de inte-
gratie van woonwagenbewo-
ners in die gemeente.. De film
is gemaakt door het Heerlens
produktiebedrijf Media Profi-
le in opdracht van de Stich-
ting Welzijnswerk Landgraaf.
Het ministerie van WVC heeft
een subsidie beschikbaar ge-
steld voor het project van
20.000 gulden.

Ongeveer twintigwoonwagenbewo-
ners waren zaterdagmiddag naar
het Grand Theater gekomen voor
de voorvertoning van 'Standplaats
Landgraaf. Wethouder Odekerken
was aanwezig namens de gemeente
Landgraaf.

Leefwereld
De documentaire geeft een aardig
beeld van de leefwereld van de
woonwagenbewoners. De filmers
kregen één jaarlang de gelegenheid
om rond te neuzen op de vijfLand-
graafse sub-kampjes. De woonwa-
genbewoners geven vrij openhartig
hun mening over zaken als discri-
minatie, huisvesting en de gemeen-
telijke en nationale overheid.

Uit de filmbeelden blijkt dat slechts

een 'klein deel van de woonwagen-
bewoners zich gediscrimineerd
voelt door 'burgers. Meer proble-
men hebben de woonwagenbewo-
ners met de gemeente. „De woon-
wagens zijn vochtig en hebben geen
goede sanitaire voorzieningen. De
gemeente doet daar niets aan", zeg-
gen Riet en Jo Deseendre in de
documentaire.

Onder de woonwagenbewoners
heersen verschillende meningen
over de decentralisatie van het gro-
te kamp aan het bedrijventerrein In
de Cramer in Heerlen naar de klei-
nere kampjes in de regio. Kleine
kampen zijn beter voor de kinderen
volgens Bart Kersten. „Die hebben
geen toekomst opzon groot kamp."

'Na de film, die ongeveer 55 minuten
duurt, ontspon zich een heftige dis-
cussie tussen de woonwagenbewo-
ners over de inhoud van de docu-
mentaire. „Onze wensen zijn niet
voldoende belicht", meende Bart
Kersten. „Woonwagenbewoners
hebben ook rechten, die mis ik in
de film."

Wethouder Nic Odekerken zegde de
woonwagenbewoners toe zijn taak
'beter op te pakken. „De problema-
tiek in deze film is anders, beter
belicht. Nu pas zie ik dat we te wei-
nig aan de problemen hebben ge-
daan."

Standplaats Landgraaf wordt me-
dio februari vertoond aan het Land-
graafs publiek.

Lekke kachel zet
woning in vlam

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Een binnenbrand
heeft zaterdagmiddag omstreeks
half twee een groot deel van een
woning aan het Amonieterf in de
HeerlensewijkRennemig verwoest.
De brand ontstond door een lek in
een petroleumkacheltje. De vloei-
stof druppelde op het tapijt waar-
door dit vlam vatte. De bejaarde
bewoners van het pand konden ont-
komen voordat het vuur om zich
heen greep.

De 75-jarige mevrouw R. Brand

werd met ademhalingsmoeilijkhe-
den en verwondingen aan een been
naar het De Wever ziekenhuis in
Heerlen overgebracht. Haar echtge-
noot bleef ongedeerd. De beneden-
verdieping van het huurhuis brand-
de geheel uit, de bovenverdieping
bep enorme rookschade op. De tota-
le schade is nog niet bekend.

De huisdieren van het echtpaar, een
papagaai en een poedel, hebben de
brand niet kunnen overleven. De
technische recherche heeft de zaak
in onderzoek. Het is niet bekend of
het echtpaar is verzekerd tegen
brand.

" Het grootste gedeeltevan de inboedel van defamilie Brand
ging zaterdagmiddag in vlammen op.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Blaastest

" Op de kop af 897 bestuurders werden in de nacht van
vrijdag op zaterdag aan een blaastest onderworpen tij-
dens een regionale alcoholcontrole. De gezamenlijke po-
litiekorpsen van Brunssum, Heerlen,Kerkrade en Land-
graaf en de Koninklijke Marechaussee voerden de con-
trole uit. In het kader van de provinciale anti-alcohol-
campagne werd vanaf tien uur 's avonds tot zes uur in
de ochtend gecontroleerd op diverse plaatsen in de Oos-
telijke Mijnstreek. In totaal werden dertien rijverboden
uitgeschreven wegens het rijden onder invloed en tien
processen-verbaal opgemaakt. In Heerlen werd een voer-
tuig in beslag genomen omdat het niet verzekerd was,
ook werd een jeugdigejoy-rider gepakt.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Delors: geen munt als
Politieke Unie hapert

;PARIJS - De ene Europese munt
■'komt er niet' als de politieke een-
!wording van Europa in de komende
Jaren niet vordert. Dit heeft voorzit-
ter JacquesDelors van de Europese
Commissie gisteren gezegd.

Voor de commerciële radiozender
RTL zei Delors dat de EG-top van
vorige week in Maastricht in begin-
sel het 'onomkeerbare' besluit heeft
genomen dater uiterhjk in 1999 één

Europese munt komt, maar dat
'men geen centrale Europese bank
of zon munt kan hebben zonder
een politiek en democratisch tegen-
gewicht'. Zon tegengewicht bestaat
nog niet binnen de Europese instel-
lingen.

„Ik wed dat als de Economsiche en
Monetaire Unie van een leien dakje
gaat en de Politieke Unie niet, de
ene munt er niet komt," aldus De-

lors die er op wees dat 'de feiten
sterker' zijn dan afspraken over een
datum.

Hij zei dat hij zeker tot en met 1992
aanblijft als voorzitter van de Euro-
pese Commissie. „Ik ben een metse-
laar, en ik zie mezelfniet opstappen
zolang het huis nog maar half klaar
is."
Delors acht het komende jaar 'van
beslissende betekenis' voor de Eu-
ropese Gemeenschap. Hij zei niets
over zijn verdere persoonlijke ambi-
ties. Veel Fransen zien Delors als
een ideale kandidaat om de socialist
Francois Mitterrand op te volgen als
president van Frankrijk. De ambts-
termijn van Mitterrand loopt tot
1995.

Tienduizenden dakloos
door brand in Ethiopië
NAIROBI - Bijna 50.000 inwoners van de Ethiopi-
sche stad Bare zijn dakloos geworden nadat een
brand dagenlang hun stad heeft geteisterd. Zo
meldde de Ethiopische radio gisteren.

Een functionaris uit Bare, op 650 kilometer zuide-

lijk van Addis Abeba, liet weten dat de brand da-
genlang heeft kunnen woeden omdat er geen
brandweer of brandblusapparatuur in de stad aan-
wezig was.

Er zijn geen berichten over slachtoffers of de oor-
zaak van de brand. De situatie in Bare is nijpend,
mede omdat er in en rondom de stad zon 600.000
Somalische vluchtelingen verblijven, aldus de
functionaris. Hij zei dater een dringend tekort aan
voedsel en kleding is.

PvdA-Limburg wijst
landelijke aanwijzing
kandidaten Kamer af

Van onze verslaggever

ROERMOND - De PvdA-Limburg
voelt niets voor het voorstel de kan-
didaat-leden voor de Tweede en
Eerste Kamer en het Europese Par-
lement landelijk aan te wijzen. De
voorzitter van het gewest Limburg
van de PvdA, Arie Kuijper, wees
dat idee van de commissie-Van Ke-
menade zaterdag tijdens de jaarver-
gadering van het gewest af. Kuij per,

" die gisteren herkozen werd als voor-
Izitter, houdt vast aan kandidaatstel-
ling vanuit de gewesten. Kuijper
!vreest dat anders hoofdzakelijk per-
sonen uit de Randstad in de verte-
genwoordigende lichamen terecht-
komen.
'De commissie-VanKemenade heeft
"zich dit jaar gebogen over noodza-
kelijke wijzigingen binnen de orga-
nisatie van de PvdA. Een van de
aanbevelingen luidde te komen tot
een centrale kandidaatstelling van
Kamerleden. Dat zou de kwaliteit

van de kandidaten ten goede ko-
men.

Kuijper plaatste daar grote vraagte-
kens bij. Hij heeft de indruk dat
kwaliteit erg 'eenzijdig' wordt gede-
finieerd. „En het is opvallend dat de
beoogde kwaliteit uitsluitend te
vinden is bij kandidaten uit de
Randstad." De Limburgse PvdA- _
woordvoerder wees daarbij op de"
samenstelling van de landelijke par-
tijbesturen de laatste jaren.

De sociaal-democraat ziet meer in
de mogelijkheid ledenvan de lande-
lijke onafhankelijke commissie zit-
ting te laten nemen in de gewestelij-
ke commissies die zich over de
kandidaatstelling buigen. Het voor-
stelvan de commissieVan Kemena-
de moet nog binnen de PvdA wor-
den besproken.

Kuijper maakte zaterdag ook be-
kend dat de FNV-Limburg op de

uitnodiging van de PvdA-Limburg
ingaat om over de gerezen geschil-
len over de wao te praten. De voor-
zitter van het FNV-Limburg, Wiel
Friedrichs had gedreigd zijn lid-
maatschap van de PvdA op te zeg-
gen als de partij akkoord zou gaan
met de wao-plannen van het kabi-
net. Uiteindelijk heeft de FNV'er
dat dreigement niet hard gemaakt,
maar de wonden zijn nog steeds
niet gelikt. PvdA- en FNV-Limburg
gaan nu om tafel zitten om de lucht
te zuiveren.

Kuijper werd gisteren herkozen als
voorzitter van het gewest. Aanvan-
kelijk wilde hij opstappen, maar
door het vertrek van een aantal zit-
tende bestuursleden en op verzoek
van het landelijke partijbestuur is
hij daar op teruggekomen. Een aan-
tal van dievertrekkende bestuursle-
den is overigens opgestapt juist
vanwege de instemming van de
PvdA met de wao-plannen.

’Maxwell pleegdetoch zelfmoord’
LONDEN - De discussie over
de vraag of krantenmagnaat Ro-
bert Maxwell misschien toch
zelfmoord heeft gepleegd, is gis-
teren weer nieuw leven ingebla-
zen. Volgens het weekblad
Sunday Mirror, dat tot de door
Maxwell beheerde Mirror Group
Newspapers behoort, is Maxwell
op 5 november overboord ge-
sprongen van zijn jacht nabij de
Canarische eilanden en is hij niet
overleden als gevolg van een
hartaanval.
„Wij zijn er voor 90 procent zeker
van dat Maxwell zelfmoord
pleegde," zo citeerde het blad
een anonieme ingewijde die
eraan toevoegde dat 'detectives
van een verzekeringskantoor er-
van overtuigd zijn dat de kran-
tenmagnaat overboord is ge-
sprongen.
Het blad schreef ook dat bij de
laatste medische onderzoeken
voor Maxwells dood er niets is
gevonden dat duidde op ziektes,
een verstopte kransslagader of
trombose.

30 doden bij
treinongeluk

in Bangladesh
DHAKA - Bij de ontsporing van
een sneltrein in Bangladesh zijn za-
terdag 30 mensen om het leven ge-
komen en 250 gewond geraakt. Vier
wagons van de trein raakten uit de
rails bij de stad Sirajong, op 105 ki-
lometer ten noordwesten van de
hoofdstad Dhaka, en kwamen in
een greppel naast de spoordijk te-
recht.

De Antillen willen
elk hun eigen weg

Van onze correspondent

WILLEMSTAD - De Nederlandse
Antillen dreigen uiteen te vallen in
vijf ministaatjes. Alle eilandsbestu-
ren met uitzondering van het kleine
bovenwindse St. Eustatius willen
binnen het Koninkrijk der Neder-
landen een zelfstandige status als
land. Een poging van de centrale re-
gering van de Nederlandse Antillen
om alle eilanden op één lijn te krij-
gen, is afgelopen week niet gelukt.
Premier Liberia Peters sprak van
een 'moeizaam proces.
In januari zal de Antilliaanse rege-
ring het standpunt van de eilanden
kenbaar maken aan minister Hirsch
Ballin (Koninkrijkszaken) tijdens
een conferentie over de staatkundi-
ge herstructurering. De huidige
standpunten zijn voor de minister
onaanvaardbaar. Hirsch Ballin wil
de Antillen niet uiteen laten vallen.
Hij deed eerder een voorstel om het
land in maximaal twee delen te
splitsen: een Benedenwinds deel
met Curacao en Bonaire (Aruba
heeft al een aparte status) en een

Bovenwinds deel met St. Maarten,
Saba en St. Eustatius.

De Antilliaanse premier Liberia Pe-
ters legt echter sterk de nadruk op
het recht op zelfbeschikking van de
eilanden. Zij kunnen zich volgens
dat recht zelf uitspreken over de ge-
wenste status binnen het Konink-
rijk. De besprekingen met Hirsch
Ballin in januarizullen danook zeer
moeilijkworden, zo wordt alom ver-
wacht.
In alle eilandsraden zijn inmiddels
moties aangenomen over de ge-
wenste toekomstige status binnen
het Koninkrijk. Curacao nam het
voortouw door zich, in navolging
van het reeds zelfstandige Aruba,
uit te spreken voor een aparte sta-
tus. De motie wordt door alle Cura-
caose politieke partijen gesteund.
Ook St. Maarten sprak zich uit voor
een dergelijke status, waardoor de
kleine eilanden Saba, St. Eustatius
enBonaire, die nu sterk afhankelijk
zijn van Curacao voor voorzienin-
gen en (financiële) ondersteuning,
zich in een ongemakkelijke positie
gemanoeuvreerd zagen. Geen van
alle zijn ze in staat zichzelf te be-
druipen. Daarvoor zijn de eilanden
niet draagkrachtig genoeg en te
kleinschalig.

Saba, het kleinste eiland met zon
1000 inwoners, opteert voor de sta-
tus van kroonkolonie met directe
banden met Nederland. Bonaire
heeft de mogelijkheid van een An-
tilliaanse Unie voorgesteld, waarin
samenwerkingsbanden flexibel
kunnen worden geregeld. St. Eusta-
tius is het enige eiland dat de huidi-
ge situatie wil handhaven: alle ei-
landen als één land verenigd binnen
het Koninkrijk, omdat het zelfstan-
digheid geenreële status vindt voor
een klein eiland. St. Eustatius wil
de Antillen als land handhaven al is
het eiland de laatste ster op deAn-

tilliaanse vlag, zo verwoordde
van de eilandsbestuurders b
standpunt.
De kleine eilanden toonden zich IJI
het laatste topoverleg met de lan\J
regering bereidt een flexibele h° 'ding aan te nemen, maar St. M
ten en Curacao houden vast aan 6*Jzelfstandige status. De enige ka1'
op een ander standpunt doemt <*
als de bevolking van Curacao en
Maarten zich in een volgend jaar
houden referendum tegen de apa/j
status uitspreekt. Dan maakt »eunievoorstel dat Bonaire enkelev',
ken geleden lanceerde mogelijk&
kans.

Al decennia lang bezint Nederig
zich op de vraag wat de toekofl^van de voormalige kolonieën m^
worden. De onafhankelijkheid v ~Suriname werd geen succes
heeft er vermoedelijk toe bijged1»
gen dat minister Hirsch Ballin bt)

*
twee jaar geleden afzag van het p' :,
voor onafhankelijkheid voor het
landenrijk in de West.
Sindsdien kreeg de discussie oVe
hoe de verhouding tussen Nede
land en de Antilliaanse eilanden
wel uit moet zien, een nieuwe
puls. Minister Hirsch Ballin wil <*
besluitvorming snel afronden, rr&°
de politici op de Antiliaanse el^eden hebben meer tijd nodig dan <>.
Nederlandse minister hen klaarb 111
keiijk geeft.
Zoals de standpunten nu \\%&rl
ontstaat in januari een regelrecn
controverse tussen Nederland en
Antillen. Alle politici waren hetgt.na het laatste topoverleg op % e
Maarten dan ook over eens dat
gesprekken tussen de eilanden
ieder geval voortgezet moeten w
den om te voorkomen dat, zoals e ■politicus op Bonaire zei, Nederlap

t
de verdeel en heers-taktiek toe ga
passen.

Enige en algemene kennisgeving
Al heeft zij ons verlaten
Zij laat ons nooit alleen
Wat wij in haar bezaten
Is altijd om ons heen

Bedroefd om haar heengaan maar dankbaar voor
hetgeen zij voor ons betekend heeft, geven wij u
kennis van het toch nog plotseling overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus en tante

Aaltje Hesse
weduwevan

Johannes Ederveen
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbareherinnering:
Landgraaf: HansEderveen

Ria Ederveen-Benning
Maurice enRia
Esther en Ernest

Hellevoetsluis: Antje Steinvoort-Ederveen
Rinus Steinvoort
Edwin
Eric
Fam. Hesse
Fam. Ederveen

Hoensbroek, 14 december 1991
Ringstraat 24
Corr.adres: Grensstraat 110, 6374 CV Landgraaf

De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 17 de-
cember a.s. om 14.00 uur op de algemene begraaf-
plaats aan de Marebosjesweg te Brunssum-Tree-
beek.
Bijeenkomst op genoemde begraafplaats.
Mam is opgebaard bij de Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden maandag
van 14.00 tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader, zwager en
oom

Gerardus Leonardus
Franciscus

Timmermans
weduwnaarvan

Maria Hubertina Strous
Hij overleed in de leeftijd van 88 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken, na een liefdevollever-
zorging in Huize Firenschat te Terwinselen.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Gemert: Pater P. Timmermans
Berlijn: H. Timmermans

A. Timmermans-Emminger
Heerlen: A. Limpens-Timmermans

P. Limpens
Heerlen: T. Timmermans

en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Timmermans
Familie Strous

Kerkrade, 14 decemb er 1991
Huize Firenschat
Corr.adres: Peter Schunckstraat 586
6418 KT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 18 december a.s. om 13.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvan-
genis te Terwinselen, waarna aansluitend crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Afscheidsmis dinsdag 17 december a.s. om 18.00
uur in de kapel van Huize Firenschat, Schaesber-
gerstraat 25 te Terwinselen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.30tot 20.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
AI heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.

Na een welbesteed en liefdevol leven is overleden,
op de gezegende leeftijd van 94 jaar, niet onver-
wacht maar wel met groot verdriet, onze goede en
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Habets
weduwe van

Jan Bunschoten
voorzien van de h. sacramenten der zieken.

In dankbare herinnering:
Geleen: A. Bunschoten

A.M. Bunschoten-Hendriks
kinderen en kleinkinderen

Geleen: W. Schoot-Bunschoten
Ch. Schoot
kinderen en kleinkind

Geleen: A. Steyaert-Bunschoten
t Th. Steyaert
kinderen en kleinkinderen

Gouda: G.M. Bunschoten
LM. Bunschoten-Dikhooff

Enschede: A. Bunschoten
14 december 1991
Corr.adres: Duivenstraat 17, 6165 BE Geleen
Dinsdagavond, avondwake ter intentie van de
overledeneom 19.00 uur in hierna te noemen kerk.
De rouwdienst zal plaatsvinden op woensdag 18
december a.s. om 12.00 uur in de H. Hart van Je-
zuskerk (paters Karmelieten), Rijksweg N. 35 in
Geleen. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op
de begraafplaats Oud Geleen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen. Gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Heden overleed na een liefdevolle verzorging in de
verpleegkliniek te Heerlen, voorzien van de h. sa-
cramenten, op de leeftijd van 80 jaar, onze lieve
mama en oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Hubertina
Philomèna Laval

weduwe van

Cornelis Thomas
Josephus Herijgers

Maastricht: Lidy Herijgers en JeffEdelhausen
Hengelo (O.): Marcel en José Herijgers-Bun "

Hulsberg: Ellen Herijgers t
Maassluis: Marianne en Peter Bun-Herijgers
Hulsberg: VeroniqueHerijgers en Frans

Ottenhof
Voorburg: Leny en Leo Latten-Herijgers
Nijmegen: Corry Herijgers

Tegelen: Riet en Frans Geraets-Herijgers
Susteren: Ton en Netty Herijgers-Leferink

Sevenum: Hein enRita Herijgers-Peeters
Schimmert: Frits en Nelly Herijgers-Vercoulen

Klimmen: Cees en Angelique
Herijgers-Franssen
en al haarkleinkinderen
Familie Laval
Familie Herijgers
Familie Walkers

Heerlen, 13 december 1991
Corr.adres: Klinkerhöfke 9, 6336 WC Hulsberg

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op woensdag 18
december om 14.00 uur in de parochiekerk van de
H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis op de
algemene begraafplaats Wissengracht.
Samenkomst in de kerk om 13.40 uur alwaar gele-
genheid tot schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Mama en oma is opgebaard in de verpleegkliniek
te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen dage-
lijks van 15.00 tot 16.00 uur.

I t IDiep bedroefd delen wij u mede, dat geheel onverwacht en veel te vroeg
van ons is heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve vader en mijn lieve
opa, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Arnoldus Joseph
Reijnders

* 20 augustus 1925 t 14 december 1991
echtgenootvan

Agnes Catharina Petronella
Willems

Wij zijn dankbaar voor zijn grote liefde, zorg en toewijding en hebben
bewondering voor de manier waarop hij zijn leven inhoud gaf.

Voerendaal: AgnesReijnders-Willems
Heerlen: Harrie

Roermond: Nellie,Désirée
Voerendaal: Mirjam

Heerlen: Wilma
FamilieReijnders
Familie Willems

6367 CZ Voerendaal, Horionstraat 30
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden woensdag 18 december a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te Voerendaal,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kerk vanaf 10.30
uur.
Pap zal bijzonder worden herdacht tijdens de avonddienst op dinsdag-
avond a.s. in voornoemde kerk om 19.00 uur.
Hij is opgebaard in een der rouwkamers van de begrafenis- en crematie-
vereniging „Voerendaal", Kerkplein 43 Voerendaal alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

-
Enige en algemene kennisgeving

t
God slaapt in de steen,
ademt in de plant,
droomt in het dier,
ontwaakt in de mens.

Na een welbesteed leven, is, na een liefdevolle verzorging in de
verpleegkliniek te Heerlen, op 92-jarige leeftijd van ons heenge-
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, onze lieve
moeder, schoonmoeder en nanna, mevrouw

Theodora M.A. Welles
* 25-11-1899 t 11-12-1991

echtgenote van de heer

Anton A. Moeskops

* 26-2-1898 t 17-10-1974
Familie Moeskops
Familie Welles

11 december 1991
Corr.adres: Peter Schunckstraat 576, 6418 XS Heerlen
Wij hebben haar in besloten kring begraven op begraafplaats
Imstenrade.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaßaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, schoonzuster, tante en nicht

Maria Meijers
weduwevan

Sjeng Op den Camp
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar, na een liefde-
volle verzorging in de Odiliakliniek te Geleen,
voorzien van de h. sacramenten.

Stem: An Janssen-Op den Camp
Harie Janssen
Jacken Loekie, Roel, Ellen
Hans en Tilly,Frank, Myrthe

Stem: Frans Op denCamp
t Tiny Op denCamp-Smeets
Mirja en Hans
Familie Meijers
Famile Op denCamp

6171 GE Stem, 13 december 1991
Kruisstraat 127
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de be-
grafenis, zal plaatsvinden op woensdag 18 decem-
ber om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Stem.
Er is geen condoleren.
Dinsdagavond om 18.45 uur wordt de avondwake
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem. Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

In verband met dit overlijden is
Camping- en Dumpshop

Kruisstraat 131 te Stem
woensdag 18 december a.s.

DE GEHELE DAG GESLOTEN

t '

Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is gegeven en dankbaar
voor zijn zorg, hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hermanus Jozef
(Herman) Dijks

weduwnaarvan

Ao Shun Ving
echtgenootvan

Margaretha Marie (Greta) Loupias
* 23-10-1925 t 13-12-1991

Nuth: M. Dijks-Loupias
Kinderen en
kleinkinderen

6361 CE Nuth, 13 december 1991
Bavostraat 48
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden in de kapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard, op dinsdag 17 december a.s. om 10.30 uur,
waarna aansluitend crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
De avondwake wordt gehouden heden maandag 16 december om 18.00
uur in voornoemde kapel.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

JÊk HL? -f* Honger is niet te verteren
.IN DE SCHAAL. U*^ \f/ MENSEN IN NOOD
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’Correcte taal kwestie van fatsoen’
Klamme handen in

de Eerste Kamer
DOOR HAN BRINKMAN

!>We zitten in de martelkamer."
Een kleine zestig Nederlandersen Belgen hebben zojuist plaats
|enomen in de bankjes van deperste Kamer op het Haagse
binnenhof. De waarschuwing
van Philip Freriks wordt ogen-
Schijnlijk als een wat overdreven
°mschrijving in zijn inleiding be-
schouwd, voordat hij daadwer-
kelijk met het voorlezen van Het
J^root Dictee der Nederlandseraal begint.

er.wijl menigeen de voorkeur
Seeft aan een bezoek aan de
kerstmarkt, heeft dit selecte ge-
nschap de zaterdag vrijge-
maakt voor een vrijwillige taal-
}°ets. Pakweg de helft behoort
°t de categorie bekende (en ookwel minder bekende) Nederlan-ders en Belgen, die is uitgeno-

digd. De andere helft, eveneens
uit beide landen afkomstig, heeft

ch
(moeten bewijzen: deze deel-nemers vulden foutloos tweespellingtoetsen in de Volkskrant

de Standaard in, en werdenPas na dit toelatingsexamen ver-welkomd.
Maar het is natuurlijk wel zo dat"e bekende figuren het grootste
**sico lopen; het prestige van een"nan alsKoos Postema ofWillem

Duys zou wel eens een flinke
deuk kunnen oplopen. Maar het
feit dat een enkele favoriet die
hetgedurfd hadzijn deelname in
te trekken, zoals Maarten 't Hart,
wordt echter bij voorbaat al door
Freriks smadelijk bejegend. Te-
meer daar de club bekenden de
vorige keer een pijnlijke neder-
laag leed ten opzichte van de
'onbekenden. Alleen voor de
zwaargewicht Arnold Vanderlij-
de toont Freriks souplesse. De
bokser had iets aan zyn hand. Of
was de uitreiking van de prijs
voor sportman van het jaar be-
langrijker?

Opgewonden
Dan breekt het spannende mo-
ment toch aan. Freriks leest het
dictee eerst in zijn geheel voor.
Het is muisstil geworden. Niet
alleen de tekenen wijzen erop
dat uiterste concentratie vereist
is (Willem Duys had zijn jasje al
uitgetrokken); nadat de hele
tekst is voorgelezen, komen
overal in de bankjes reacties los
die de ernst van de zaak duide-
lijk maken. Het is net een klas
opgewonden leerlingen.

Behoedzaamheid is op zijn
plaats. De tekst van de literaire
perfectionist Kees Fens blijkt
yol vervloekt moeilijke, zeer wei-

nigvoorkomende woorden te zit-
ten. Het zijn slechts dertien zin-
nen, waarin op het eerste gezicht
vooral de toepassing van de kor-
te 'ei' en de lange 'ij' de meeste
aandacht vraagt. Omdat er ech-
ter ook diverse andere zeldzame
exemplaren bij zitten (al eens ge-
hoord van geciseleerd koper-
werk, trijpen armleuningen of
malicieuze pejoratieven ?),
neemt de vertwijfeling al gauw
de overhand. Er is zelfs een en-
kele, tijdelijke uitvaller, die
kramp aan zijn hand krijgt.

Het is niet verbazingwekkend
als de deelnemers, bekende en
niet bekende, na het inleveren
van het dictee vinden dat de
moeilijkheidsgraad extreem
hoog was. Ook bij de enige Lim-
burgse deelneemster, Marian
Keijers, studente Nederlands bij
de Hogeschool Katholieke Leer-
gangen in Sittard.

Zij ergert zich dagelijks aan slor-
dig taalgebruik, zowel monde-
ling als schriftelijk, en nam deze
uitdaging met beide handen aan.
„Het argument dat vaak gebruikt
wordt om fouten te verdedigen,
is dat onze taal ook zo moeilijk
is. Daar ben ik het niet mee eens.
Proberen iets goed te spellen,
dat is net zoiets als je fatsoen
houden. Het heeft ook met res-

peet te maken", zegt Keijers, ter-
wijl ze wacht op de uitslag van
haar dictee.
„Bovendien is het storend om
teksten te lezen die barsten van
de fouten. Dat leidt ook nog de
aandacht van het onderwerp af',
vervolgt ze, zich dan adresserend
aan de media: „Als je niet op
taalfouten let, neem je jepubliek
niet serieus."

Als de jury onder voorzitter-
schap van Hans van Mierlo haar
werk heeft gedaan, blijkt dat me-
nigeen het aantal gemaakte fou-
ten te laag inschatte. Jules Deel-
der bijvoorbeeld gokte op vier,
zat er ver naast, maar eindigde
toch nog als beste 'bekende. Uit-
eindelijk blijkt het gemiddelde

aantal fouten op 24,5 te liggen; in
elk zin zijn gemiddeld dus bijna
twee fouten gemaakt.
MarianKeijers komt als 22ste uit
de bus, van de bijna zestig deel-
nemers.
En de grootste instinker is niet
een van die moeilijke woorden,
noch een woord waarbij meni-
geen weifelde: moest het 'ei' of
'ij' zijn. Het venijn zat in de twee-
de helft. „Nee", denk je dan, „u
beider keus is niet de mijne.",
luidde de elfde zin. En het gros
schreef 'uw.
Marian Keijers: „Toen we de uit

slag bespraken, merkte ik al dat
ik meer fouten had dan ik eerst
dacht. Maar ik ben toch tevre-
den, want ik zit met 21 fouten
nog altijd onder het gemiddelde.
Als iets meer tijd was geweest
voor het nakijken, had ik er nog
een paar fouten uit gehaald."

Er was overigens niemand die
een onberispelijk dictee schreef.
De omschrijving 'martelkamer'
mag dan wat overdreven hebben
geklonken, een hersenbreker
was het dictee wel.

's anderendaags j

" Marian Keijers, studente Nederlands aan de Hogeschool Katholieke leergangen in Sit-
tard, verdedigde de Limburgse eer bij 'Het Groot Dictee der Nederlandse Taal' in de Eer-
ste Kamer in Den Haag.

mens

Extravagant oudejaarsgala met Peter Ustinov in Kremlin Paleis

Voor vier ruggen naar
Placido Domingo

DOOR
PATRICIA VAN DER ZALM

Ons land kent geen operatraditie. Daarom
zoekt J. Spetter het liever over de grens.

Verona, Milaan, Wenen ofwaar zijn idolen
zich ook bevinden. Deze directeur van een

reis- en passagebureaucombineerde passie
met werk door het aanbieden van speciale
muziekreizen. Als het even kan is hij ook

van de partij. Straks gaat hetrichting
Kremlin. Wie kiest voor zon reis is op zoek

naar 'iets anders.

Zijn vader had een uitgesproken
smaak. Mozart verfoeide hij,
maar Italiaanse opera waardeer-
de hij zeer. Spetter junior, eige-
naar van het Utrechtse reis- en
Passagebureau Select Internatio-
nal en organisator van onder
meer speciale muziekreizen, is
daarentegen groot liefhebber
van de werken van de Oosten-
rijkse componist. „Wist u dat
Mozart zelfs gebruikt wordt bij
dierentransport? Vooral paarden
Worden er rustig van."

Zelf zingt J. Spetter graag, maar
vindt hij het persoonlijk niet om
aan te horen. Nu wil het toeval
dat hij vroeger, we praten dan
over zon jaarof vijftien geleden,
in Italië in 'hetreiswezen' werkte
en dagtochten naar concerten in
de befaamde Arena van Verona
organiseerde. In het seizoen
Woonde hij twee, drie opera's per
week bij. „Een feest tussen al die
23.000 kaarsen. Een zee van licht,zeer feeëriek. Carmen, Tosca,
Aïda, La Bohème, te veel om op
te noemen. Daar is mijn liefde
voor opera gegroeid."
Eenmaal eigen baas in Utrecht
begon hy met het organiseren
van speciale dagtochten naar Ve-
rona. In anderhalf uur zat je er,
dan een beetje sight-seeing, een
diner, De Opera en dan terug
met het vliegtuig om rond half
vier in de morgen met ogen op
steeljes aan te komen op Schip-
hol.
Is er in ons land genoeg animo
voor opera, is de vraag. „Mag ik
Uw vraag een beetje corrigeren?"
vraagt Spetter. „Hebben wij hier
een operatraditie? Dan is het
antwoord helaas: neen. We zijn
bij uitstek een land voor de sym-
fonie. Wat we hier aan symfoni-
sche muziek krijgen is top of thebill, hè? Goede concerten, lage
Prijzen. Toch is er een publiek
dat goede opera's wil horen en
daar best een reisje voor wil ma-
ken."
Dat varieert van vijfentwintig totdrieëntachtig jaar. Hoe een vijf-
entwintigjarige aan het fikse
bedrag voor een muziekreiskomt, is iets wat Spetter niet be-
zighoudt. „Daar kan ik me niets
bij voorstellen. Doe ik ook niet.Misschien hebben ze het van opa

en oma gekregen of misschien
verdienen ze het zelf. Toen ik ne-
gentien was verdiende ik voor
die tijd ook heel aardig."

Aardig verdienen is in dit geval
niet onbelangrijk, want een vier-
daags oudejaarsarrangement
naar Moskou, een gala met Peter
Ustinov en Placido Domingo in
het Kremlin Paleis, overnachtin-
gen en een voorstelling van het
Bolsjoi Ballet komt bijvoorbeeld
op vier en een half duizend gul-
den. Spetter: „Een retourtje
Moskou kost al 2300 gulden. En
een entreekaartje voor het Krem-
lin-galakomt al op zeven- a acht-
honderd gulden. Dat zijn nog
eens andere prijzen dan in Ne-
derland."

Kunnen die muziekliefhebbers
hier eigenlijk ook goed terecht?
„Het probleem is dat in ons land
de ensceneringen over het alge-
meen zo belabberd zijn. Hoewel,
moet ik eerlijk zeggen, kortgele-
den Fidelio in de Stopera erg
goed was. Maar de cliënten zijn
op zoek naar iets anders. En kijk,
de kwaliteit van zangers en zan-
geressen is erg persoonlijk. Ik
wil me er niet over uit laten of
die in Nederland minder is. De
een houdt van de moeder, de an-
der van de dochter, zeg maar."

Andere vraag. Wat vond hij van
de annexatie van Pavarotti door
de Hollandse nouveau riche?
Spetter kijkt verbaasd. „Wat
moet ik daar nou op zeggen? Ik
zie hem honderd keer liever in
een opera dan in een Liedera-
bend of hoe noem je dat, een
recital. Dat opgeblazene er om-
heen, ik vraag me af of dat goed
is voor het imago van Pavarotti.
Maar ja, de man is ook ijdel."

Dat 'lijfwachtenverhaal' rond de
corpulente Italiaanse operaster
is volgens Spetter trouwens ook
overdreven. „Toen ik een con-
cert van hem bezocht in de Scala
in Milaan, ging ik na afloop tus-
sen de coulissen en belandde per
ongeluk in de kleedkamer waar
Pavarotti in zijn onderbroek
stond. Geen lijfwacht te beken-
nen, hoor."

Vooralsnog verheugt Spetter
zich op een spoedig weerzien
met Placido Domingo in Mos-
kou. „Hij is mijn favoriet."

Meer dan zeventig soorten natuurzuivere bonbons

Snoepen en toch niet dik worden
DOOR DIRK DE MOOR

Jeannette Cosman was 51 jaar
toen zij ruim driejaar geleden als
enige bonbonmaakster van Ne-
derlandeen kleine, koosjere cho-
colaterie begon tegenover de
RAI, op het Europaplein in Am-
sterdam. Nu vinden haar met de
hand gemaakte en natuurzuivere
bonbons in 73 soorten hun weg
naar afnemers in heel het land,
onder het sterk aansprekende
motto: 'Snoepen en toch niet dik
worden. „Ik ben een trendset-
ter," zegt zij, „want ik breng in
Nederland een ontwikkeling aan
de gang die aantoont dat in bon-
bons en chocola onnodig veel
suiker wordt gebruikt."

Afnemers van Bonbon Jeannette
zijn joodse en vegetarische win-
kels, hotels en restaurants en een
groeiend aantal ziekenhuizen.
Het bijzondere van haar creaties,
is dat ze nauwelijks suiker bevat-
ten en dat geen smaakstoffen,
kleurstoffen of conserveermid-
delenzijn toegevoegd, terwijl dat
aan de smaak beslist niet te mer-
ken is. „Ik heb met deze suiker-

arme en lactose-vrije bonbons
het gat in de markt ontdekt."

Haar winkeltje met open atelier
is een bezienswaardigheid. In de
etalage zit de 75-jarige maestro
Monsieur Jacques bonbons te
maken. Met een vork doopt hij
stukjes ananas, volgens geheim
recept gekonfijt, in een bad van
chocola, nieuwsgierig gadegesla-
gen door passanten.

Nadat Monsieur Jacques ons van
zijn ter plekke gemaakte ananas-
bonbons heeft laten proeven
wordt het tijd de mouwen op te
stropen. Een mangostaafje, een
stukje boomschors, een pure
truffel, een krokant hartje, een
marsepeinen peertje en, voor de
aardigheid, een Haags hopje van
het huis - dit alleswordt ons be-
reidwillig aangereikt.

„U moet een beetje geïnspireerd
raken," vindt Jeannette, die zelf
van al dat snoepen inderdaad
geenszins corpulent is gewor-
den. Zij heeft slechts één hand
beschikbaar om ons haar crea-
ties aan te reiken, want daags
tevoren is zij in het atelier uit-
gegleden over een plas chocola-

de (een bekend bedrijfsongeluk
in deze branche) en nu zit een
arm in het gips. „Deze mag u
niet missen," klinkt het aanmoe-
digend als zij ons een in chocola
verborgen Franse pruim aan-
reikt. „Een verrukking!" In de
kofferbak van haar arme auto
heeft ze liefst zeshonderd kilo
gedroogde pruimen uit Zuid-
Frankrijk gehaald. „Die hebben
niet zon bruine, droge smaak als
de Nederlandse."

Er volgen nog diverse interes-
sante creaties. „Goede breuk
hè?" roept Jeannette en zij be-
doelt daarmee dat de chocola zo
perfect op tijd in de mond tot
uitbarsting komt.
Monsieur Jacques knikt: ook hij
vindt de breuk uitstekend. Deze
chocolatier heet eigenlijk Jac-
ques Meerman. Hij is 75 jaar en
begon al op zijn vijftiende in het
chocolade-vak bij zijn vader,
Maison Meerman in de Van
Baerlestraat in Amsterdam. Jac-
ques was lang en breed met pen-
sioen toen Jeanette hem vroeg
haar rechterhand te worden. En
hij kon geen weerstand bieden

aan de verleiding om, als trotse
ambachtsman, in haar etalage
plaats te nemen.

Het levensverhaal van Jeannette
ziet er heel anders uit. Drie kin-
deren groot gebracht. Daarbij
een zoon, nu 26 jaar oud, die
sinds zijn zesde jaar diabeticus
is. In de daaraan verbonden voe-
dingsproblematiek verdiepte zij
zich intens, door allerlei oplei-
dingen te gaan volgen. „De dis-
criminatie van dieet-mensen in
gezelschap hè, nooit eens iets
lekkers, altijd: ik moet me in
acht nemen. Daar had ik iets te-
gen."

Haar zaak, die inmiddels elf man
personeel telt, is in verband met
de sabbat gesloten op zaterdag
en op zondag open. Op het mo-
ment heeft zij een grote uitstal-
ling Hebreeuwse chocolade let-
ters. Ze dienen niet voor kerst-
mis, maar worden - alleen in
Nederland - cadeau gegeven bij
het Chanoeka-feest, een acht-
daagse herdenking van de reini-
ging van de tempel, nadat de
Romeinen daar erediensten aan
Zeus hadden opgedragen.

" Jeannette
Cosman en

'Monsieur Jacques'
in het

koosjere
bonbonwinkeltje.

Foto: DIRK DE MOOR

Lelijke
eendjes

DOOR HERMAN VUIJSJE

Als ik mijn vrienden, mijn
kennissen en mijzelfmoet

geloven, bestonden de
schoolklassen van vroeger

geheel en aluit verlegen,
teruggetrokken types. Jkbehoorde niet bij het popu-
laire clubje," bekennen ze

stuk voor stuk, „ik viel
overal eigenlijk een beetje

buiten."
Dit wordt mij verteld door
heel uiteenlopende mensen,

die nu als volwassenen
heel normale levens leiden.

Je leest het ook nogal eens
in interviews met beroem-

deen succesvolleNederlan-
ders. Van muurbloempje

tot orchidee. Het is een
aantrekkelijk beeld, dat

recht doet aan verschillen-
dewaarden die in onze

cultuur hoog worden aan-
geslagen. Sympathie voor
de underdog bijvoorbeeld,

een christelijkgrondbegin-
sel. En het vooruitgangsge-

loof, ook een typisch wes-
terse gedachte.

Het is dus zo gek nog niet
om jezelfmet terugwerken-

dekracht afte schilderen
als kneus en buitenbeentje.
Des te bewonderenswaar-
diger datje er toch nog in
geslaagdbent om zon leu-
ke meidof ronduit sympa-

thieke kerel te worden. 'Per
aspera adastra', citeer je,
als die eenzame schoolja-

ren zich op het gymnasium,
afspeelden: 'Langs ruwe
paden naar de sterren.

Van dekinderen die toen
'populair' waren hoor je
later nooit meer wat. Wie

op jongeleeftijd wordt ge-
vierd, vervalt vroegtijdig

tot vadsigheid en zelfge-
noegzaamheid, om daarna
onherroepelijk te krimpen

tot een onbetekenendfi-
guur.

De metamorfose van lelijk
eendje naar schitterende
zwaan vond in de meeste

verhalen dan ook pas
plaats na het verlaten van

de schoolbanken. Slechts
heel soms gebeurt het dat
iemand zomaar 'promo-
veert' naar de eredivisie

van populaire klasgenoot-
jes.Zon verhaal hoorde ik
onlangs van mijnvriendin

Mirjam.

„Toen ik negen jaaroud
was gingenmijn ouders

scheiden," vertelt ze. ,Jiet
ging toen een tijd heel

slecht met me. Op school
deed ik er het zwijgen toe,

jekon me zó omver blazen.
Er was toen een spelletje
heel populair, 'appels en

peren' heette dat. Als jeeen
appel was mocht jeniet

meer meedoen. Ik was al-
tijd een appel."

„Gelukkkig wisten mijn
ouders na de scheidingeen

goed contact te bewaren,
en na een jaarkwam

iedereen er weer zon beet-
jebovenop. Ik ook. Op

school was ik een van de
besten van de klas, en op

een gegeven momentwerd
ik zelfs een soort 'leider. Je

merkt datkinderen een
beetje naar jeop gaan kij-

kende krijgt een soort
macht, ik had dat blijk-

baar in me."

Mirjam had het gemaakt,
ze was 'gearriveerd' en

verkeerde nu in exquise
kringen. Maar ze was op-
geklommen uit de goot en

dat zou ze laten merken
ook. Haar eerste maatregel

was gericht op verheffing
van de verworpenen aan
wierkringen zij zich had

ontworsteld. Wet nr. 1 van
het nieuwe bewind: 'appels
en peren' werd afgeschaft.
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Personeel gevraagd

Wooncentrum Bergstein
vraagt met spoed

leerling stoffeerder
leefijd 17 tot 23 jaar en tevens

all-round woningstoffeerder
Schriftelijke reacties te richten aan:

Wooncentrum Bergstein, Postbus 262, 6460 AG Kerkrade.

Taxi Kölker S 045-464545
vraagt nette full-time TAXICHAUFFEUR en een parttime
CHAUFFEUR. Persoonlijk aanmelden na telef. afspraak.

Club Bubbles zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar.
loon. Tel. 046-742313
MEISJES gevraagd voor
goedlopende privé-club in
Kerkrade. Hoge verd. Pretti-
ge sfeer. Werktijden te be-
palen. Ben je 18 jr. bel of
kom even langs voor 'n ge-
sprek. Club L'Amitié, Kaal-
heidersteenweg 154, Kerk-
rade. 045-425656.
APK-KEURMEESTER of
aankomend APK-keur-
meester. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555 vragen naar
dhr. Theo Kicken.
Reklame BEZORGERS ge-
vraagd, min. Ift. 15 jr., Heer-
lerbaan Bekkerveld, Renne-
mig en Sittard. 045-257974
BEZORGERS gevr. v. och-
tendkrant in Brunssum. min.
Ift 15 jr. 045-257974.
Optitech studio's vraagt Fl-
GURANTEN-modellen m/v.
Inschr. ml. tel. 040-436612.
Gevr. erv. FRITUREHULP 2
avonden in de wk. Bellen na
13.00 uur: 045-417190.
Per 1-1-92 vragen wij een
SERVEERSTER/Kelner
voor plusm. 32 uur p.wk. in
ons rest./ijssalon. Erv. niet
noodz. Soll. schr. voor 23-
-12-'9l aan La Cuisine du
Soleil (La Veneziana) O.
Nassaustr. 16, 6411 LH
Heerlen.

Gevr. erv. FRITUREHULP
voor ca. 20-30 uur per week
Bellen na 19 uur 04498-
-57686
Fa. Hochbauw vraagt MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den, stratenmakers en a-
koestiekbouwers, voor om-
gev. Duitsland. Hoog loon.
Tel. 09-49223763062 tij-
dens kantooruren van 8.00-
-17.00 uur.
Leerl.-schoonh.spec. zkt.
MODELLEN om te oefenen,
beh. ’ 15.-.045-214784.
Serieuze ervaren DAN-
SERS m/v gezocht voor een
Revue show, stijl üdo Paris.
Tel. 045-211514.
Gevr. ervaren all-round
SERVEERSTER voor enke-
le uren per week in Horeca-
dagzaak te Geleen. Br.o.nr.
B-0012 LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede soc. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Landelijk Ochtendblad zkt.
BEZORGER(STER), voor
de wijk Nieuwenhagen, bij
voork. i.b.v. brommer en tel.
Verdiensten plm. ’ 50,-p/wk
distributeur D.U. R'dam Tel.
045-728364.

Landbouw en Veeteelt

Gevraagd aardappeltelers
voor kontraktteelt voor de rassen: Nicola, Bikttstar,

Charlotte, Hansa. Inlichtingen:
KOOU Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636.

Master
Hetelucht-
kanonnen

Frissen/Tuin en Park B.V.
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40253

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines
'n vorkheftruck

huurt u bij
Frissen B.V.

divisie intern transport
Valkenburg-Houthem.

Tel. 04406-40338.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.

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

Master
hetelucht-
kanonnen

Frissen/Tuin e Park B.V.
Valkenburg-Houthem

Tel. 04406-40253

Voor Piccolo's
zie verder pagina 14

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Eflectieve Mnd. bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet, mai. jaarrente

TÖÖÖ 48 mnd 138.77 14.9 150.95 18.7
10 000 60 mnd 229,79 14,3 249.77 17,5
15 000 60 mnd. 344.69 14,3 366,84 16,1
30 000 72 mnd 609,22 14.2 622.29

Krediet U betaalt Rente volgens min. tarief Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per maand elf. jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11 000 220 1145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18 000 360 1,145 14,6% 75mnd. 17.3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1 09 13,9% 72 mnd. 16.5 80

_ „ ~ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VRolluiken

££5L- DOE lETSAANSTEREOGEDREUN
TerrSSOVerkappingen Stereogedreun een probleem voor u? Doe er dan iets aan. De Nederlandse
BOUtiqUe-mdrkieZßn Geluidhinder helpt bij hel vinden van een oplossing voor alle

Vraag Vrijblijvend Offerte vormen von lawaai inen om huis. y/^fev
lAIIMFN r&r "i"NSG^lb
SIMPELVELD JJf \jL\

ROLLUIKEN ZONWERING ’(Ë V )Pf V^> 1 IBkw) IBeitel 110a ’ J. \' J<T V^ I
6422 PB HEERLEN N*. |^-^»—<*^ S^ VR? W?*

(045)42 38 48I ) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XX\\\\X\XXXXXXXXXXXXXXX>

[ SPECIALE AANBIEDING

jjfc ftk^M ' f«f

Bureau P-opstelling
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten
en stoelen
2 kleuren leverbaar 4 Cv 4 __...| Ww I J excl. BTW

Emly Kantoormeubelen heeft in haarpakket alleen meubelen van eerste kwaliteit
tegen zeer lage prijzen, o.a.

JanDes Bouvrie
Voortman Van Blerk Artifort

brandkasten en kluizen
Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten.

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

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

EilLr¥ Kantoormeubelen
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046-523738

luiJJkJn^^^i|^^iU Toon Hermans
iets leuks

op zn 75ste
verjaardag.

. . . i..i I l I J Op 17 december a.s. wordtEnkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor persoonli|ke leningen en doorlopende loon Hermans 75 jaar :ong
kredieten. Andere bedragen en looptijden (1 2 t/m 1 20 maanden) zijn ook mogelijk. Stuur hem een kaartje Dat

PERSOONLIJKE LENINGEN zal'" verrassing zijn!

BEDRAG IN I TERUG TE [ MND. BEDRAG EFFEKTIEVE MND. BEDRAG VOLGENS EFFEKTIEVE HiJ zal het trouwens nog
HANDEN BETALEN IN VOLGENS MINIMUM JAARRENTE WETTELIJKMAXIMUM JAARRENTE leuker vinden als u ook iets

6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% voorhet Wereld NatuurFonds

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% doet Plak daarom 2 post

18.000,- [72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% zegels van 80 cent extra op
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% uw felicitatiekaart.Stuur deze
35.000,- jB4 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% naar: Toon 75, Postbus 222,
50.001,- 84 mnd 915,07 j 14.0% | 933,79 14.8% ï000ac Amsterdam.. In de speciale gala-uitzen-

" DOORLOPENDE KREDIETEN ding van de VARA en de BRT

KREDIET | U BETAALT | RENTE VOLGENS MIN. TARIEF THEOR. RENTE VOLGENS MAK. TARIEF THEOR. op 17december, zal dan naast
LIMIET PER MAAND per moond eff. joorrente LOOPTIJD per moond eff. joorrenle LOOPTUD de huldiging van Tbon wor-

-6.000- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd den bekendgemaakt hoeveel
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd er door u allen is bijeenge-
-15.000- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd bracht voor hetwnf. Kortom,
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd stuurvandaagnoguwkaartje!
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- (1.100% 14.0% [73 mnd | 1.283% 16.5% |81 mnd | Stuur Toon een kaartje

» Cen steun het
Leningen vanaf ’. 1000,-- tot/. 200.000,- zijn mogelijk ZONDER wereld Natuur Fonds),

onderpand of borg. Desgewenst met lange looptijd , DUS LAGE Dezeacdeismogeiijkgemaakt
LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. door de stichting vsb Fonds/

r ' m .- VerenigdeSpaarbank NV.
WIJ REGELEN ALLES BINNEN EEN DA& en bezorgen het geld óók
kosteloos bij u thuis. Hebt val leningen lopen? Dat hoeft géén i n„ ~ r1"" w ..il» j j " Rol uiken| bezwaar te zi|n. Vraag vrijblijvend advies. Jaloezieënftl rnPr?*ynn Zonneschermen

B^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Hlfl ■fIH HaaaaaaaaaHaHHHlHBK V JMËmMmmm «*ss*
Showroom

■mÏÏtWt^WÏ Sittarderweg 116.
MataaaaMaataMaaP Heerlen■ 2*£j*^**2"r~JJ| jflrff'l' af Tel 045-721658

I W 1 I i " I 9-5 00"1:A .J I L. <A m. i 1 M ■ wrAuêli*!^^

normaal f,,^,^^——- Whiskas select menu Douwe Egberts select P'7/fiT uSL Wjmi l!eers
1,25 kg .4 OQ snelfiltermaling- A^QT Bk

d
e
e
rs

10 49 ■ KaSCJ div. soorten +£9 koffie X rllfflEH sflffïflC
nu 2kg ij \i L^_2sogr *69 *-" ïWÊm%MS*VhI **

l/Ase^J .«m rroiic Gala roodmerk JMMNIpI HMIS> 9aniE

II IJUJ "~ rrOilC totaal snelfiltermaling, QQQ JJSSË'fflnlSlI
aaaaa» aT aV^ B ff L—^aaaaaaaaW CTvfeMaglbLi^ H ll^l^a^W^nT^^^aß^l^^^^M^^^^a^aaaaal I aaaa^^^^^^B^^^^^^^^^H H H fe^T '^-CQyjjtfai fl (7*fis m/iMi 'qqogr riisMii^TB lmbmm .^g^

'fj Laal^aLSaL? HaUafiaaai g6e<:Biotex groen of blauw IfX^J Sportlife kauwgum -qq lóoboymoxi 9-wkg Ö-S5-
-500gr, nu2epak AQ L^ 1 3-pak,div. smaken "1 57^ .. serie
voor de halve prijs. *% * S£9 I ■ .méts'rtekÉ' »ast
Tweepakken slechts ■ Koffiefilter- -| g Kjng softmjnt Së§tt&£ *5
Sun blauw -. qq SJfi? - nu 2pakjes a7sgr. "J 3» jtl MA W fen
vaatwasmiddel G9 ■" geen3,3B £m f>&K^ÏÏ &bus a 1,3 kg G^» %# ■ Tolett Airia verstuiver Lekker bij dekoffie. Win nu een jaar r^
w iü ,% QC luchtverfrisser ~ fiQ *"* een gratis tijdschrift. f vV |
E'oo ml, DT Qeen9e2U 99 .^ Vitamine 2000 - Q B om luiersw« geen <d,99 ■■■■ muitivitamme Ut H» DAI/Mrir ,
nu 4,00korting op bank of giro win een avond met John Lantmg m stuks Q B Boy Of GIN J
SS^KalK^Sfii 40 of 60 watt _ /vl ...r^ KI r*»¥-I»Ir1
Danke .qq K omo Keur -^ qq H«fl L___L—E»J I<è
keukenpapier J^ If Am Care

_
r.n %

2 rols, geen 2,39 I. 20 stuks *49 - fff|l S babylotiondoekjes 099 ?Besstoiletpapier -QQ Bolsius huishoud- /% QQ fcJMj BvB bus a7O stuks \J ■ '3-laags, 8 rollen 99 kaarsen 20 stuks / yy 52 ~ „ . _ . <!
a 200 vel $;99 *+■ div kleuren, £49 ■ P""J SU Lady Comfort Maxi
en nand/q om meere nemen. aa^mmm jpj« e * ■ëbiü» verband QQ **

Ifew\ 111 Si * nu bij 3 flesjes «yir f", 1,03,,, ojja^^Lk lil t i %\|s a 15ml 1 gratis /40 Tippysgekleurde .«q/s^^^^ r>s^!le^ s!l L#^ lEII El 9een 7i95 ■ ■ ïSïuks 1 ■ '°°;!
f^J^ï<?"* vWfl L^J^^^J teg I ot brillanttonic QC Andreloncremespoeling j]J

o;; aruicrtecQ uinHt'i, oorTT^TTTL u^^ ■ - 100 ml "^ flacona2soml /% 7Q i^iB/y SQHLEQKtR \/md\ ij een Head & Shoulders Wa Hiwcnorptn Am ' iïru/me /reuze geschenken voor nu 2 flessen è 300 ml nu mef grate snampoo 100 ml u ÖUU ' O ■ 'ii
fff', geen I

s7^°hts 1A45 Rayonnance shampoo Hegron haargel c q %Gloria Vanderbilt slechts |i-| B 2flessen 250 ml + QQC pot a 1liter QDÖ '<eau de toilette .4 f" QQ t » gratis cremeverzorger>< div. sterktes Wb ,!"
hcoMSri |^. MM Vchabe||e geen „,90 "■ r----.- "■'»Blue Stratos aftershave badschuim Fa deodorant -■ qj- l"Oly owing ,f
lotion HCQS « verstuiver 75 ml WOO Istylinqqel div sterktes ■ is!
100 ml 4W |sf° tocon , di, geuren| mO- | nor

y
maa|f75

wUivson aftershave lotion div. geuren flacon a 100 ml /\ QC nu tegen inlevering van ,l6ortwoß^^ _qq JU 44A§ U a ïdebon -- f
flacon a 100 mi [W \ m^mwmwmm *** ZJ m i l5O VTT|

■_■ ■■« LASbody'°
ntio? >i99!korting uil ischeergel A49 M VÉAjfl I flacon a 500 ml £t I o_nu UJ

busa2oo ml *+ ■ l ■IM W div-Qeuren "T ■ t>a%-—■ -"» j

aaaaaaaalaataaaiaßaa«iaaUaSjaaaaaaaaaaaaaaaaßa^üaUaaaaa IrlffPlTn 35EÏ I U

■JSJBtfBEBiI WWPfffffff.1"I?S 111nFT.IBi.'l-.l .T!=1 1 I x

~j LimburgsDagblad

<gpiccolo s
045-719966

mzMMMnmurn ""%BBr\PlW^^ GRQTE FABRIEKSPARTIJ
|| MJ TEKENTAFELS I

■kantoorkasten T«f(:MiMrifA«TPNI■ Bruin/beige of geneel grijs ■ aEl^aßl^lHl**l^#%« I Eül
I met4 verstelbare legborden Stalen ladenkast 6 laden met slot
I 2-deurs. afsluitbaar AO-formaat Al formaat
I 180*83x40cm 140*95x57.5cm . 113x83x58 cm

1 ,'., - 250,- p.St. 695,- 675,-
B Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, Kasten enz. I
IS Ml Kantoormeubelen
I\CJ Van Dooren bv ■&« I
I 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

I 2000 m2SHOWROOM I

iiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiii^ l
I ZEG ER EENS WATVAN '

Alcohol enverkeer dat kun jeniet maken.
Datvindt bijna iedereen.Toch zijner nog van 3
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen 'uitmakenofze met een slok op gaanrijden
En wiedurft er iets van te zeggen?
Niemandtoch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500mensen ,
doodgereden. i

"Daar moet wat aan veranderen. ,
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

fCf jWWI////Veil'g Verkeer Nederland
vvnßm—B»
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Duitsland 1
to?0 Tagesschau.
oX'^3 ML - Mona Lisa.
10 n ** Tele-Gym- Fitness. Afl. 7.
i n 'r° Tagesschau.
,f23 Weltspiegel.
11 nn Reent in Deutschland.

Tagesschau.
wH ** Wetten dass...? Quiz. Herh.
13^5 Persoverzicht.
l3n Tagesschau.
l3 °5 ARD-Mittagsmagazin.
l4n Wirtscnafts-Telegramm.
1.00 Tagesschau.
"j.02 (TT) Die Sendung mit der

14-iUs" kinderprogramma.
Nussknacker - Ein Fail für2*l- Jeugdserie. Afl. 5: Anruf urn

"|t'oo Tagesschau.
,°3 Seine letzte Chance. Ameri-ganse speelfilm uit 1986. Met:taward Asner, Rene Auberjonois,

l6dlni Metzier e.a.
b3O (TT) Vale Tudo -Urn jeden

l7 'e,s. Serie. Afl. 23.
1? ie Punkt 5 " Landerreport.
1?J Tagesschau.
1?-25 WWF-Studio.

g 5 Diplomaten küsst man nicht.ene. Afl.: über den Dachern von

18 dü Hier und Heute-
"^ Novak. Serie. Afl.: Der rote Za-

'Oon ro9ramma"overzicnt-
'Oir Tagesschau.

■'S (TT) Peter Strohm. Serie. Afl.:
?1 0

lcnt un,er Wasser.Jl'^ Tagesthemen-Telegramm.
l,us Sketchparade. Compilatie van

'1 3n°r en sketches--»0Dje heimlichen Herrscher. Do-. fnentaire over de kolonie Duitsers

"°° Jonas. Cabaretesk, satirisch
j2Pr°9ramma.
'3 On Ta9esthemen-q~r. Lulu. Toneelstuk van Frank We-ekind. Deel 1. Met: Susanne Lothar,

nch Wildgruber, Matthias Fuchs
Lui De oPkorns, en ondergang van
Wo h

een arm me'sie dat uit de 9ooti rat gehaald en er uiteindelijk weerOoYu3rTdw,'nt
Oo ." Tagesschau.

Z.E.N. Adventskalender:
«S^Münzschrein.

TV FILMS VIDEO

BBC 2
rji'°° The fountain. Beetje langdra-
dae film uit 1943 over liefde tijdens
rjj n Eerste Wereldorlog. Arm Har-
sen maar f"o6'l^ kiezen tus-
vroL echtgenoot Paul Lukas en
P)6e.9ere geliefde Brian Aherne.
"9'e van John Cromwell.

BBC2
dra~P Cnüd of divorce. Sterk melo-- 194r Van Richard Fleischer uit
Toom met Sharyn Moffett, Regis
dinQ cv- Meisje komt na de schei-
den Van naar ouders terecht in lief-
üit6i 2® P'eeggezinnen en belandt

indehjk op een kostschool.
BBC 2
van ° Savage islands. Piratenfilm
QOeri dinand Fairfax uit 1983--?en

dam°edige piratenkapitein helpt
0ntv elln9 bij de bevrijding van zn
Jon« e bruid- Met Tommy Lee
SeagS' M|chael O'Keefe, Jenny

BRT 2
st6rs

Mystic Pizza Drie serveer-
den , een Pizzeria in Connecticutvoorzichtig de eerste schre-

den op het liefdepad. Film is soms
amusant, meestal onbeholpen. Wel

met JuliaRoberts. In 1988 gemaakt
door Donald Petrie.

" Scène uit 'Mystic Pizza. (BRT 2 - 22.00 uur).

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.25 After school special. Thema-

tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Mijn moeder was nooit kind. Voor de
dertienjarige Victoria Martin zit alles
tegen in het leven. Zowel thuis als op
school kan ze geen geluk vinden.
Wanneer ze terugreist in de tijd, komt
ze erachter waarom haar leven een
puinhoop is.

16.10 Santa Barbara. Soapserie.
Af 1.406.

16.55 (TT) Voyager. Documentairese-
rie over de wereld van National Geo-
graphic. Afl. 25. Aandacht voor de
Navajo-indianen die bij hun genees-
kunst gebruik maken van zandschil-
deringen. Verder wordt een team van
de 'Save the Children' gevolgd, dat in
het Himalaya-gebergte oplossingen
voor ernstige problemen probeert te
vinden. Tenslotte aandacht voor de
zwarte neushoorns, die in het dal van
de Zambesi rivier in Afrika leven.

17.45 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli
slaapwandelt. Herh.

17.50 Staatsloterij. 824etrekking.
18.00 "" Journaal.
18.20 Go Veronica travel. Maande-

lijks reismagazine.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

gramma.
19.20 "" Annie Schilders droom-
reis naar Indonesië. Muziekspecial
met Annie Schilder.

19.55 "" Married with children. Co-
medyserie. Afl.: Eenzame Kerst (1).
Al heeft tijden gespaard om kerstca-
deautjes te kunnen kopen. Helaas is
hij te laat om het van de bank te ha-
len en moet hij het geld op een ande-
re manier zien te bemachtigen.

20.25 Oynasty, the reunion. 2-delige
Amerikaanse tv-film van Irving Moo-
re. Met: John Forsythe, Linda Evans,
Joan Collins e.a. Deel 1.

21.55 Nieuwslijn. Actualiteitenrubriek.
22.20 Veronica film & video. Filmma-

gazine gepresenteerd door René
Mioch.

22.50 RUR. Praatprogramma met Jan
Lenferink.

23.30 "" Erotica. Erotisch magazine.
00.00-00.05 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.
Afl.: Der Kampf urn Deichstadt.

14.10 Querschnitt. Populair-weten-
schappelijk magazine. Vandaag: Pa-
rasiten und ihre Problemen. Herh.

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. Tv-film. Afl.4.
Herh.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 "" Nonni und Manni. Serie.

Afl. 5.
16.50 Logo. Jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.40 (TT) Ein Fail für zwei. Misdaad-

serie. Afl.: Morgengraven (3). Aansl.
Programma-overzicht. (VPS 18.50)

19.00 Heute.
19.30 "" Die Strauss Dynastie. Tv-

film van Marvin J. Chomsky. Deel 1.
Met: Anthony Higgins, Stephen
McGann, Lisa Harrow e.a.

21.15 WISO.
21.45 Heute-journal.
22.10 Den Gottlosen die Holle. Do-

cumentaire serie over de islam in de
Sovjet-Unie. Afl. 1: Aserbeidschan -
Bürgerkrieg im Kaukasus. Centraal in
deze eerste aflevering staat de situa-
tie in Azerbeidzjan, waar sji'ietische
moslims en christelijke Armeniers
met elkaar in een conflict zijn verwik-
keld.

22.50 "" Hortons Hits. Muzikaal
programma. Gasten: Joan Orleans,
Tuck & Patti, Paolo Conté e.a. Pre-
sentatie: Peter Horton en Slava
Kantcheff.

23.50 Moskau-Petuschki. Tv-spel
van Jens Carl Ehlers naar het gedicht
Die Reise nach Petuschki van Wene-
dikt Jerofejew. Met: Martin Wuttke,
Doris Buchrucker, Barbara Lass e.a.
In een poging de harde werkelijkheid
van het Rusland ten tijde van de gla-
snost en perestroyka te ontvluchten,
droomt een man van de vrijheid om
overal heen te reizen waar hij zou wil-
len. In werkelijkheid is drank een van
de weinige dingen die in overvloed
verkrijgbaar zijn.

01.25 Heute.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.40 Indonesië, taal en cultuur.

Afl.11: Gezondheidszorg.
17.25 (TT) Thuis in geldzaken. Afl.2:

Hypotheken.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" -TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis. Jeugdpro-

gramma.
19.00 Russisch, taal en volk. Afl.B.

Herh.
19.49 De resultaten van 35 jaar
ruimtevaart. Voorlichtingsprogram-
ma.

20.00 "" Journaal.
20.25 Ischa. Praatprogramma vanuit

Studio Plantage gepresenteerd door
Ischa Meijer.

21 .00 Yoy. Jongerenprogramma. Van-
daag: Uiterlijk.

21.25 Graven voor de farao. Afl.6:
Dromen en orakels.

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

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

23.15 Britse en Amerikaanse litera-
tuur. Afl.s: James Joyce.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Sylvia Millecam in 'Klas-
genoten. (RTL 4 - 21.10
uur).

Duitsland 3 West
08.50 Michael's klingender Adventska-
lender (16). 08.55 Telegym. 09.10 This
week. 09.25 Actualités. 09.40 Cursus
bedrijfseconomie. (herh.). 10.10School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben. Af1.46 .12.15Landess-
piegel: Moondog: Lebendiger Kontra-
punkt, der Komponist Louis Hardin.
(herh.). 13.00 Computerclub, (herh).
13.45 Gott und die Welt - unterwegs.
(herh.). 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.30 Michael's klingen-
der Adventskalender (16). (herh.).
15.35 Hier und heute unterwegs. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
so spielt. Afl.: Ein Herd durch zwei.
16.30 Ursprünge Europas. Afl.: By-
zanz. 17.30 Cursus geschiedenis.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Babar.
18.30 (TT) Lindenstrasse. Afl.: Weih-
nachtswünsche. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde (19.45
Raamprogramma's). 20.00 Landess-
piegel: Der Bauernprasident, portret
van Constantin Heereman. 20.30 Deut-
sche Risse: Joachim Gauck, portret.
21.00 Pssst..., spel. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Medizin-Magazin. 22.30
Nicht verzeichnete Fluchtbewegungen,
doe. 00.05 Nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymnastik im Alltag. 08.30 Cur-
sus geschiedenis. 09.00 School-tv.
10.20 This week. 10.35 Actualités.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 15.55 Mi-
chaels klingender Adventskalender.
16.00 School-tv. 17.00 Cursus ge-
schiedenis, (herh.). 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Kinder-Verkehrsspot. 17.59
Spass mit Tricks und Tips: Die Curio-
sity-Show. (herh.). 18.23 Philipp. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Das Sü-
dwest-Journal. 19.00 Pssst..., spel.
19.30 Teleglobus. 20.00 ■ Die Mun-
sters. Afl.: Der Geheimtip. 20.25 Aus-
zeit. 20.30 Land und Leute: Der Deut-
sche Landwirt - Ein Bauernopfer. 21.00
Nieuws. 21.15 ■ Auf Mutters Befehl,
Amerikaanse tv-film. Deel 1. 22.45
Nachtausgabe: Carlos Fuentes, por-
tret. 23.30 Nieuws. 23.35 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful: top-

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

Dramaserie, (herh.).
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Snowmagazine. Herh.
11.15 Channel E.
11.45 Classique.
12.30 From monkeys to apes. Na-

tuurserie. Afl.: The forrest men.
13.25 Dallas. Serie. (herh.).
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.

Soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 Klasgenoten. Vanavond: Silvia

Millecam.
22.05 Ishtar. Amerikaanse comedy uit

1987. Met: Warren Beatty, Dustin'
Hoffman, Isabelle Adjani, Charles
Grodin, Jack Weston e.a.

00.00 Nieuws.
00.15 The Valachi papers. Italiaans/

Franse speelfilm uit 1972, gebaseerd
op waar gebeurde feiten over de
gangster Joseph Valachi. Met: Char-
les Bronson, Lino Ventura, Mario Pi-
lar, Fred Vallera, Jill Ireland e.a.

02.20 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
02.45 Tot het bittere einde. Franse

film. Met: Feodor Atkine, Jeanne
Goupil, Julien Guiomar, Gerard Zalc-
berg, Jean Reno e.a.

04.05 The Oprah Winfrey show.
Herh.

04.50 Teletext.

RTL Plus
05.30 CBS News. Actualiteiten uit de

VS.
06.00 RTL Früh-Magazin. Gevarieerd

programma met o.a. Geldmarkt.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. Gevarieerd pro-

gramma. Herh.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.
Afl.: Herzlos. Herh.

09.45 Reich und Schön. Serie.
Af 1.367.

10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.
Afl.: Rufmord.

11.00 Show-Laden. Gevarieerd pro-
gramma met Walter Freiwald.

11.25 Die wilde Rosé. Serie. Afl. 92.
Herh.

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. Serie. Afl. 38.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Einladung zum Tee.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Serie. Afl.: Speedway-

Fieber.
16.40 Riskant! Spelprogramma met

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

met Harry Wijnvoord.
17.45 Sterntaler. Filmquiz met Birgit

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

bein aus Kenia.
20.15 So ein Tag. Programma in

kerstsfeer met Heino. Gaste: Maria
Sebaldt.

21.15 Sunset strip - Geheimnis der
Nacht. Amerikaanse speelfilm uit
1987 geregisseerd door Walter Grau-
mann. Met: Perry King, Joan Van
Ark, Season Hubley e.a.

22.55 10 vor 11. Cultureel magazine.
Vandaag: WDR 3 Film = richtig.

23.25 Mannermagazin M.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Mem Körper für ein Poker-

spiel. Italiaanse speelfilm uit 1967/
1968 geregisseerd door Nathan
Wich. Met: Elsa Martinelli, George
Eastman, Robert Wood e.a. Herh.

01.35-02.00 Alfred Hitchcock zeigt.
Misdaadserie. Afl.: Amok (2). Herh.

RTL4
22.05 Ishtar. Een van de duurste
flops uit de recente Hollywoodge-
schiedenis, is een totaal mislukte
komedie met Warren Beatty en
Dustin Hoffman. Ze spelen zangers
die na een auditie in New Vork be-
landen in de Marokkaanse woes-
tijn. Daar raken ze betrokken bij
een complot, maar leuk wordt 't
nooit. Regie was in 1987 van Elai-
ne May.

Super Channel
22.50 The little princess. Bombasti-
sche Shirley Temple-film, waarin
het kindsterretje begint als zwer-
vertje en eindigt in de hoogste krin-
gen. In 1939 gemaakt door Walter
Lang.

RTL plus
24.00 II mio corpo per vn poker.
Levensverhaal van de vrouwelijke
bandiet 'belle' Starr, met Elsa Mar-
tinelli. Regie in 1967 van Nathan
Wich.

RTL4
0.15 The Valachi papers. Mafialid
zal voor een senaatscommissie te-
gen een peetvader getuigen. Die
zet dan ook een half miljoen dollar
op het hoofd van de man. Span-
nende film, in 1972 gemaakt door
Terence Young. Met Charles Bron-
son, Lino Ventura, Jill Ireland.

televisie en radio maandag

Nederland 1
r°o-13.12 Nieuws voor doven enLslechthorenden.'"00 "" Journaal.
*°5 (TT) Kanaal 1. Middagmagazi-

Tro3 Winnie the Pooh. Tekenfilmse-
][le Afl.: Reis naar de maan/Het
.Faaienoffensief.I "30 Ereprijs 17. Familieprogramma
JJ^l Minoesch Jorissen.i -59 Boggle. Woordspel.,
"«* Sport op 1. Sportmagazine.

presentatie: Christiaan Scheen.""59 Blik op de weg. Wekelijks ver-
Keersmagazine, waarin weggebrui-kers met de verborgen camera wor-den gevolgd. Presentatie: Leo de
19'"29 Cosbyshow. Amerikaanse co-"ledy-serie. Er wordt een feest geor-
ganiseerd voor de trouwdag van opaen oma, maar intussen wordt Olivia2|ek. De gasten weten hier echter wel'aad op.
j?00 (""+TT) Journaal.■26 Tedshow. Spelprogramma ge-
presenteerd door Ted de Braak.
k' 32 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.*-11 Jostiband. Reportage van hetJubileumconcert van dit orkest vanJ|estelijk gehandicapten.

Cheers. Amerikaanse comedy-
|*ne. Sam bereidt zich voor op zijn
"aste Valentijnsafspraak. Een gladde
JraP gooit echter roet in het eten.

Kijk op Kerst. Twee jongekun-stenaars verbeelden hun kijk op
.jerst. Vanavond: Schilderen.

"" Journaal.

— ■—— m.— -^ ' : daarna'Karin de Groot en Pa-
tr*cfc van Mil. (Nederland 1
f 16.05 uur).

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie.
17.30 Mooi en meedogenloos. Serie

Af 1.316.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.350.
18.05 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.
Afl.: Het casino.

18.30 Duupje. Animatie. Afl.: Dokter.
18.35 Waar is Pierre? Canadese

jeugdfilm van Jim Purdy. Chad ver-
liest zijn oudere broer Pierre bij een
verkeersongeluk. Hoe moet hij nu
verder zonder zijn broer die zoveel
voor hem betekende?

19.03 Buren. Serie. Afl. 741. Paul
geeft Scott goede raad over zijn hu-
welijk. Mike betrapt Des en Jane
bijna tijdens devoorbereiding van zijn
verjaardagsgeschenk.

19.25 Paardenkoersen, mededelin-
gen en programma-overzicht.

19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Zeg 'ns AAA. Comedyserie.

Af1.67.
20.30 Tien voor taal. Taalstrijd tussen

Vlaamse en Nederlandse operazan-
gers.

21.10 Tanamera. Serie. Afl. 2.
22.00 Op de koop toe. Consumenten-

magazine.
22.30 Kunst-zaken.
22.35 Vandaag/Sport.
22.55 Programma Christen-Demo-

cratische Omroep. Aansl. Baraka.
23.30-23.35 Coda. Erik van Ruysbeek

leest voor uit eigen werk. Vandaag:
De jager.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Schooltelevisie.
19.30 Grensstad. Westernserie. Afl.:

Vriendschap.
20.00 Programma van deKatholieke

Televisie- en Radio-Omroep.
21.00 Taal en communicatie. Serie.

Afl. 1:Een zaak die spreekt voor zich.
21.30 Journaal/Sport. Aansl. Baraka.
22.00-23.40 Mystic pizza. Amerikaan-

se speelfilm uit 1989. Met: Julia Ro-
berto, Annabeth Gish, Lili Taylor e.a.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Sat 1 Bliek. 08.35 Nachbarn, Australi-
sche serie (herh). 09.00 Sat 1 Bliek.
09.05 General Hospital. 09.50 Tele-
shop. 10.05 Sat 1 Bliek. 10.10 Rück-
kehr nach Eden. Australische serie.
Herh. Tussendoor: beurstelegram.
Aansl.: Tekenfilm. 12.05 Glücksrad.
12.45 Tele-Börse. 13.35 Auf Videose-
hen. 14.00Thundercats. 14.25 General
Hospital. Amerikaanse serie. 15.10
Nachbarn. 15.35 Teleshop. 15.50 Da-
niel Boone, westernserie. 16.45 Cag-
ney & Lacey, misdaadserie. 17.40 Sat
1 Bliek. 17.45 ■ Addams Family, mis-
daadserie.lB.ls Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Trapper
John M.D., serie. 21.10 Sat 1 Bliek.
21.15 Mariandl. Oostenrijkse filmcome-
die uit 1961. 22.50 Sat 1 Bliek. 23.00
News & Stories. 23.45 Kanal 4 Repor-
tage. Aansl.: Kanal 4 extempore, con-
certmagazine. 0.35 So gesehen. 0.40
Trapper John M.D. 01.30 Vorschau.
Aansl. Teletekst.

" Conny Froboess in Ma-
riandl. (SAT 1 -21.15 uur).

Radio 1 radio7.07 NCRV's Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9 05
NCRV's Hier en Nu, vervolg (
12.30 Nws en 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- en tuinbouw). 13 45
Kerk vandaag. 14 05 Veronica
nieuwsradio (17 30 Nws) Veroni-
ca: 19.04 Veronica Sportradio.
20.04 Klasse. 21 04 KRO's Jazz
connection 22.04 Op de eerste
rang. 22.45 Man en paard extra.
23.07 Met het oog op morgen. 0 02
Easy listening. 2.02 AVRO Nacht-
dienst. 5.02 Van-nacht naar mor-
gen. 6.02-7 00 Sugar in the mor-
ning.

Radio 2
7 04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua) 9.04 TROS gouden
uren. 11.04Nederlandse 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 radio1.

Radio 3
6.02 Een goed begin. 9.04 Ar-
beidsvitaminen. 11.04 Roulette
12.04 Een broodje met.. 1404
Toppop radio 16.04 Noord-, Zuid-,
Oost- en Westerweel 18.04 De
avondspits. 19 04 Het steenen tijd-
perk. 20.04 For those who like to

groove. 22.04 Candlelight
23.04-24 00 Rock City Radio

Radio 4
7.00 Nws 702 Aubade (8.00
Nws). 9 30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek. I. Muz. voor

fluit en piano. 11. The Philharmonia.
12.00 In antwoord op uw schrijven.
13 02 Nws. 13.02KRO-Klassiek I.

Das Kleine Konzerl. 11. The English
Concert. 111 La petite bande met
koor en sol. 16.00 Zin in muziek
17.00 Brahms. 18.00 Nws. 18.02
Nederlandse zangers uit vroeger
jaren (2). 18.45 De klassieken:
Muz. voor ork. en cello. 19.25 De
klassieken: Muz. voor klavecimbel,
viool en cello. 20.00 Nws 20.02 De
Vara-matinee. Rotterdams Filh
Ork 22.00 Jazz op vier - Aad Bos.
23 00-24 00 Het zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. IKON: 8.30
IKON vroeg. 9.00 Nws. 9.02 NOS
Sportief 9.25 Waterstanden. RVU:
930 Grens-gevallen 10.00 Faktor
5 12.00 Nws. HV: 12.05 Het voor-
deel van de twijfel. 1300 Nws.
13 10 Faktor 5, met om 14 30 Ge-
sproken portret. 15.00 Faktor 5
16.00 Andere tijden. 16.30 Ver-
haal 17.00 NOS-taal. 17 30 Start
17.55 Mededelingen en schippers-
beriehten. 18.00 Nws 18.10 Even

muziek PP.: 18.20Uitzending van
de PvdA. 18.30 Overzicht. KZG:
18.40 7e Dags Adventisten 18 55
Nieuws en actualiteitenrubriek in
hetTurks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees IOS:
20.30 Een proces voor twee
21.30-22.20 Scoop.

België/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. Herh. 13.00 Nws. 13.35 ■ La vie
conjugale, Franse speelfilm uit 1963.
Dl.l. 15.10 Télétourisme. Herh. 15.45
Autovision. Herh. 16.10 Autant savoir.
Herh. 16.30 Clips a la Une. 16.45 Nou-
ba nouba. 17.40 21 Jump Street. 18.30
Le jeu des dictionnaires. 19.00 Ce soir.
19.30 Journal. 20.05 Joyeux Noël, bon-
ne année, Frans/Italiaanse speelfilm uit
1989. Aansl. Debat.23.ls Nws. 23.40
Bourse. 23.45-23.55 Baraka.
België/Télé 21

14.00 School-tv. 15.50-16.05 Muzzy in
Gondoland. 17.10 Espagnol mit Victor.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Spreek met
ons mee. 18.45 Clips. 19.10 Le jeu des
dictionnaires. 19.30 Journal. 20.00
Fourrures a fleur de peaux, doe. 20.55
Sindbad. 21.25 Nws. 22.00 ■ La vie
conjugale, Franse speelfilm uit 1963.
D 1.2. 23.35-24.00 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Bienvenue en
France. 08.00 Clin d'oeil. 08.05 Cana-
dees Nws. 08.25 Nieuwsflits. 08.30
Selection One world channel. 09.00
Eurojournal. 10.00Cinéma: Les matins
infidèles. (herh.). 11.30 Courts métrage
et vidéos. 11.55-12.00 Nieuwsflits.
16.05 Nws. 16.15 Sept sur sept.
(herh.). 17.15 Bonjour bon appétit.
17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55
Bienvenue en France. 18.10 Le jeu des
dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50 Clin
d'oeil. 19.00Carré vert. 19.30 Zwitsers
Nws. 20.00 Enjeux/le point. 21.00 Nws.
21.30 Tous a la une. 23.00 Nws.
23.20-00.35 Bouillon de culture.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di Quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Tribu-
na politica. 20.45 E.T. I'extraterrestre,
film. 22.45 TGI linea notte. 23.00 Em-
porion. 23.15 Fantasy party. 00.00 TGI
notte - Che tempo fa. 00.30 Oggi al
parlamento. 00.40 Appuntamento al ci-
nema. 00.50 Mezzanotte e dintorni.
01.10 A briglia sciolta, film.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Ritmische gym.
09.30 Bowlen. 10.30 Eurobics. 11.00
Powersports int. 12.00 IJshockey.
14.00 Us speedway. 15.00 Eurobics.
15.30 EK Wildwatervaren. 16.00 EK
hockey. 17.30 World sport. 18.00 Paar-
desport. 19.00 Go. 20.00 The twice
and future King, film. 20.30 Sneeuw-
surfen. 21.00 IJshockey. 21.30 Bok-
sen. 23.00 Spaans voetbal. 23.30
Rugby. 00.30 Golf. 01.30 World sport.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC breakfast
news. 10.05 Kilroy. 10.50 Hot chefs.
11.00 News. 11.05 Playdays. (herh.).
11.25 Bunyip, serie. (herh.). 11.35Anti-
ques Roadshow gems. 12.00 News.
12.05 No kidding with Mike Smith, quiz.
12.30 People today (13.00 News).
13.20 Pebble Mill. 14.00 News. 14.30
(TT) Neighbours, serie. 14.50 Going for
gold, quiz. 15.15 Knots Landing, serie.
16.00 Betten than new, serie. (herh).
16.25 The Hogan family, serie. 16.50
Penny Crayon, serie. (herh.). 17.00
Harum Scarum, serie. 17.10 Quick
draw McGraw, serie. (herh.). 17.20
Watt on earth, serie. 17.35 (TT) Teen-
age mutant hero turtles, serie. 18.00
Newsround. 18.05 (TT) Blue Peter.
18.35 (TT) Neighbours, serie. (herh.).
19.00 News. 20.00 Wogan. 20.30
Watchdog. 21.00 Telly addicts, quiz.
21.30 (TT) Lifesense, serie. 22.00
News. 22.30 Deadly intentions, Ameri-
kaanse tv-film uit 1985. Deel 1. 00.00
Dance with me Henry. 00.30 Skillshop.
(herh.). 01.00-01.05 Weer.

Eurosport
14.00 Skiën om de Wereldbeker,
(herh.). 16.00 Tennis, (herh.). 18.00
Boksen, (herh.). 19.00 Eurofun. 19.30
Boksen, (herh.). 20.30 Rallysport.
21.30 News. 22.00 Eurogoals. 23.00
WK Kickboksen, (herh). 00.30-01.00
News.

CNN
09.45 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 int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 09.30

Footprints: Road to a legend, T.E. Law-
rence. (herh.). 10.00 ■ The fountain.
Amerikaanse speelfilm uit 1934. 11.20
■ Child of divorce, Engelse speelfilm
uit 1946. 12.20 ■ Charley Chase in
Luncheon at twelve. (herh.). 12.40 ■
Laurel and Hardy, slapstick, (herh.).
13.00Living in the past, serie. (herh).
13.30 (TT) Discoveries underwater, se-
rie, (herh.). 14.20 Forget-Me-Not farm.
14.35 Ken Hom's chinese cookery.
(herh.). 15.00 News. Aansl.: Just a bit
of paper, korte film. (herh.). 15.15 Re-
gionale programma's. 15.45 Canvas,
serie. (herh.). 16.00 News. Aansl.: (TT)
Songs of praise. (herh.). 16.40 Small
world, serie. (herh.). 16.50 News.
17.00 Catchword, quiz. 17.30 Jill Wool-
laston, portret, (herh.). 18.00 Behind
the headlines. 18.30 Canvas, serie,
(herh.). 18.50 One in four. 19.20 The
fresh prince of Bel Air, serie. 19.45
Dance energy. 20.20 Beware of the
dogs. 20.50 (TT) Nature. 21.20 Not the
nuclear family. A public eye special,
portretten. 21.30 (TT) Savage islands,
Nieuwzeelandse speelfilm uit 1983.
23.00 KYTV, serie. (herh.). 23.30 New-
snight. 00.15 (TT) The ten command-
ments, serie. (herh.). 01.15 Behind the
headlines, (herh.). 01.45-01.55 Weer.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name Radio 1 actualiteiten 830
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, 730 nieuws)
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
810 Het vliegend tapijt. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
11.50 Hetkoekoeksnest. 12.00 Ra-
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; 830
Besinnliche Worte). 9 10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 1200
Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda) 1300 Frischaul,
Volksmuziek. 14 05 Schul-
funk 14.20 Musikzeit heute: Ope-
rette & Musical. 15.00 Nachmit-
tagsstudio 16 05 Spotlight: US-
charts 1705 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 00 Feie-
rabend. 1800 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-
)on (1000 Nachrichten). 1200
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 Cafe-
Konzert. 1605 Heimatmelodie.
17 00 Der Tag urn Fünf 17.07 Mu-
sik-Express (1800 Nachrichten
und Wetter) 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway undKu-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC news. 07.00 Daybreak.
09.00 News. 09.10 The mix 09.30 Su-
per shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 The mix. 13.00 Japan business
today. 13.30 Wild America. 14.00 All
mixed up! 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 Drama.
19.00 Comedy. 19.30 Inside edition.
20.00 Prime sport. 21.00 Survival.
21.30 France actualités. 22.00 News.
22.30 USA market wrap up. 22.45 Su-
persports news. 22.50 The Monday
movie. 00.05 Europalia. 00.15 Music
news. 00.25 Blue night. 00.55 Wanted.
01.55 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Best videos of the year. 10.00
Best videos of the year. 13.00 The
Doors rockumentary. 13.30 Saturday
night live. 14.00 The best of hotseat.
15.00 Famous last words. 15.30 MTV
unplugged. 16.00 Greatest hits. 17.00
Report. 17.15 At the movies. 17.30^
News at night. 17.45 3 from 1. 18.00
MTV Prime. 19.00 Yo! Raps today,
19.30 Dial. 20.00 AC/DC rockumenta-
ry. 20.30 Famous last words. 21.00
Best of bootleg. 21.30 The Doors roc-
kumentary. 22.00 Greatest hits. 23.00
Report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 from 1. 00.00
MTV unplugged. 00.30 Rock block.
02.00 Best videos of the year.
03.00-07.00 Night videos.
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Arnold Vanderlijde onderscheiden
tilI^ERSUM - Arnold Vander-
bjjp en Edwin Jongejans zijn
k°eroepen tot sportmannen
|re , "et jaar. Ingrid HaringaIL~ gekozen tot sportvrouw.
fcrlp drietal ontving de Jaap-
*v6 ntr°fee. De verkiezing werd
-" "als voorgaande jaren geor-

ganiseerd door de AVRO.
Vanderlijde veroverde in 1991 de
Europese bokstitel in het zwaar-
gewicht en eindigde als tweede
bij het toernooi om het wereld-
kampioenschap.
Schoonspringer Jongejans werd
Europees kampioen. Haringa in-

casseerde bij de WK wielrennen
twee titels.

Tot sportploeg van het jaarwerd
gekozen het koppel Nico Rienks
en Henk-Jan Zwolle, wereld-
kampioen dubbel-twee. Tennis-
ser Jan Siemerink kreeg ter

aanmoediging de Tom-Schreur
sprijs.

Zie verder pagina 1 2

" Ruime puntenzege
Arnold Vanderlijde

Baantje als bondscoach ligt in het verschiet

Cruijff ruziet
met Barcelona
Cj^CELONA Johan
V^^ff heeft Barcelona met
l*ndrelc gedreigd. De Neder-
ig oefenmeester is tweet^er» zat bij de Spaanse
4e nPioen: de mentaliteit van
hets£elers, de werkwijze van
%f ur- TiJdens de Pers-
W lerentie voor de wedstrijd
>ij t

n Burgos verklaarde hij:
to0 is onmogelijk dat we
tn^aangevend zijn in Europa,
tie *" 'Z1 de nationale competi-
°Ur punten achter staan
Ve al- Vorig seizoen werden
«n afstand kampioen. We

niet slechter gewor-

*ïëTiNdt pen gevolg van veel details",
& rUljff- -Maar het heeft vooral
i*e he en met de euforie-stemming
*ar rf rste na het succes van vorig

e mzet en concentratie latenS>over.Jtmp..ae schuld van iedereen. Als
Vt

l snel verandert vertrek ik. Ik
frigr j,31 'k nog een contract heb,
S w * Wll niet nog eens meema-
Jh*1 ik de laatste zes maanden■Toegemaakt."<mmmmmmmmmmmm
Noort1-6? Vindt CruÜff dat door de
i u„T^htlSe wijze waarop Barce-VoL d geleid- de cl"b nooit kan. «en tot een instituut als bij-

voorbeeld Liverpool, AC Milan of
Real Madrid. „Als ik daarover praat
denkt echter iedereen onmiddellijk
dat ik uit ben op meer macht. Dat is
onzin. Het gaat me om de club. Het
is duidelijk dat het zo niet verder
kan."
Als voorbeeld noemt Cruijff de
gang van zaken rond de contract-
verlenging van Laudrup. „Hij heeft
voor één jaar bijgetekend. Dat past
toch niet bij een club als Barcelona?
Een speler van dat formaat moet
voor twee of drie seizoenen worden
vastgelegd.
Ik wil meer grip krijgen op dit soort
zaken. Anders heeft het weinig zin
verder te gaan."

Cruijff heeft deze klachten sinds hij
bij Barcelona werkt vaker geuit. Of-
ficieel staan ze dan ook los van de
nominatie van Cruijff coachvan het
Nederlands elftal te worden. Deson-
danks heeft hij er nooit een geheim
van gemaakt geinteresseerd te zijn
in de functie van bondscoach, die
na de Europese titelstrijd in 1992
vrij komt.
Onlangs werd hij daarvoor gepolst
door Martin van Rooijen, voorzitter
van het sectie-bestuur betaald voet-
bal en Paul Boels, belast met de
portefeuille technische zaken.

Als Cruijff erin slaagt dit seizoen de
Europese beker voor landskam-
pioenen te veroveren, heeft hij bo-

vendien bij de Catalaanse club alles,
gewonnen wat er te winnen valt. Hij
veroverde al de nationale beker, de
titel en de Europa Cup 11.

Voorzitter Nunez van Barcelona wil!
voorlopig echter van geen vertrek
van Cruijff weten. Eerder al liet Nu-
nez weten de oefenmeester niet1

voor parttime werk aan Oranje te
willen afstaan.

De Nederlandse libero van Barcelo-
na, Ronald Koeman, reageerde rus-
tig op de uitlatingen van Cruijff.
„Waarschijnlijk,probeert hij ons op
deze manier te motiveren", zei de
international.

" Johan Cruijffstuurt aan op een confrontatie met Barcelona.

sport
Fortuna tart PSV

I Van onze verslaggever

foïDHOVEN - Na de
pÜende bladeren' komt
f winterpauze. PSV en
retina Sittard snakken
f naar. De 1-0 overwin-

van de landskam-
°en onderstreepte alleenaar het verval van de
3§ steeds ongeslagen
.^aanvoerder. De morele
lrist in het matige duel

'el toe aan Fortuna, datch geen moment liet
lstzetten. Bobby Robson

alle lof toe aan de|Jtardse ploeg. „Wij zijn,
ped weggekomen. Fortu-
P opereerde verrassendNe."

Sittard 1-0 - 37. Kieft"u- Gele kaart: Van Aerle. Scheids-,=chter: Luinge. Toeschouwers:'2-450.
y*V: Van Breukelen, Gerets,
vyckx, Koeman, Prommayon (31.
/an Mol), Popescu, Van Aerle, Lins-ï*ns, Ellerman (70. Scheepers),£*ft, Kalusha.
s0rtuna Sittard: Hesp, Maessen,~arnuel, Mordang, Paul Janssen,
ijs'a, BarmenUoo (76. Taihuttu),;
jokers, Sneekes (79. Losada),ur»essen, Boogers.

v verkoos behoedzaamheid bo-
j. . durf, voorzichtigheid in alle
(. 'chten, omdat er misschien iets
ar 2°u kunnen gaan. De Sittarde-
e cri benaderden de wedstrijd van

andere kant. Risico, vooral in de
j. Val, in de hoop dat er misschien
\ goed zou gaan. Dat lukte netL' omdat Marco Boogers en Ri-mrd Sneekes geen geluk op de, '°enen hadden.
Orirt°n bevestigde de meevallerder schroom. „Wij hebben het
tt,1 goed gedaan. In de hele wed-

Ja hebben wij maar één echtens gehad. Kieft heeft die gepakt."

j 0r Fortuna ligt deredding in hetuWe jaar. De winterstop komt
;e twee redenen goed van pas.

°rge Kessler: „Ten eerste heb ik
r kans de spelers beter te leren

kennen en de ploeg tactisch sterker
te maken.
Ten tweede de stand op de ranglijst.
Een ploeg die slecht draait, ge-
bruikt veel kracht. Heeft dus meer
rust nodig."

Robson verlangt naar de winterpau-
ze als voltooiing van de revalidatie-
periode. „Hopelijk zijn Vanenburg,
Romario, De Jong en Heintze dan
weer fit, en heeft Valckx de weken
van injecties om te kunnen spelen
achter de rug." PSV wacht op het

■ herstel van vijfman. „Dat is tenslot-
te bijna een half elftal."
De andere helft van de basisveld-
spelers maakte er niets van. Ook de
treffer van Kieft brak de verlam-
ming niet. Fortuna benutte zijn
beperkte mogelijkheden optimaal.
Hetkreeg zelfs de beste kans van de
avond.
Richard Sneekes sprintte weg van
Erik Gerets, een actie die Marco
Boogers vry voor Hans van Breuke-
len bracht. Zijn faalangst kostte
Fortuna de gelijkmaker.

Vanaf dat moment zat de schrik er
bij Bobby Robson goed in. Hij zag
zich genoodzaakt de Fortunaspitsen
Boogers, Driessen en Sneekes op te
zadelen met een straffe mandek-
king. Een ingreep waarmee PSV de
zege veiligstelde, maar die tevens
de doodsteek voor de wedstrijd be-
tekende.

Zie verderpagina 21

" Het weekeinde van
dekop-staartbotsing

" Wim Kieft
scoort 1-0.

Randy Samuel
krijgt er geen
been tussen.

Teimisnuljoiiair voelt zich gesfoopt na ’München’

David Wheaton
slaat zijn slag

MÜNCHEN - Geld blijft in ten-
nis een uiterst motiverende factor.
München beleefdevoor zijn zes mil-
joen dollar een dol weekeinde. De
halve'finalisten joegenelkaar zozeer
de dampen aan, dat de tweede edi-
tie van de Grand Slam Cup zelfs bij
deze verzwakte bezetting een ver-
rassende winnaar kreeg: David
Wheaton, een Amerikaan van Lake
Minnetonka, 21 jaar, nummer ze-
ventien van de wereldranglijst, dit
jaar nog geen toernooi gewonnenen
dezelfde, van wie Paul Haarhuis in
de eerste ronde een set (de enige)
afnam.

Vorig jaar steeg in München Whea-
ton de geldzucht een beetje naar het
hoofd. Zozeer dat hij in de halve fi-
nale bijna op de vuist ging met
Brad Gilbert. Nu liet hij weten geen
materialist te zijn en een percentage
van de twee miljoen dollar, die hij
won, aan te zullen wenden voor
charitatieve doeleinden. Zijn
broers, zus en ouders, die hij alle-
maal had laten overkomen, knikten
braaf. Die twee miljoen is meer dan
hij tot dusverre in zijn hele loop-
baan verdiende (1.410.951 dollar).
Wheaton verdiende in München
meer dan al die anderen bij elkaar.
„Ik begrijp nu beter, hoe zwaar de
top-drie het heeft. Week in week uit
presteren tegen zon zware concur-
rentie is niet op te brengen. Ik voel
me gesloopt. Het liefste zou ik een
paar dagen in bed blijven," pufte de
Amerikaan na van de geleverde in-
spanningen..
In München profiteerde hij ten vol-
le van de omstandigheden. In zijn
halve finale hield Michael Stich zich
meer bezig met zijn haat-liefde ver-
houding van het eigen publiek dan
met de partij. Een inhaalrace vol

ups en downs, die Wheaton in drie
tiebreaks koel besliste. Het duurde
lang en de Amerikaan lag zaterdag-
nacht pas om half twee in bed. Maar
dat was niets in vergelijking met
wat Michael Chang had moeten
doen.
Het stoicijnse baasje boetseerde
met Ivan Lendl als onvrijwillige
medewerker aan de „remake" van
een „klassieker" uit de tennisge-
schiedenis: de achtste finales van
Roland Garros 1989. Met twee sets
tegen nul achter komen, een match-
point op de meest riskante wijze
teniet doen en winnen: 2-6 4-6 6-4
7-6 (8-6) 9-7. Destijds had de zeven-
tien-jarige Chang - door kramp ge-
hinderd - Lendl ongewild belache-
lijk gemaakt met zijn kilo's bananen
en een onderhandse service. Lendl
had gezworen dat het hem nooit
weer zou gebeuren. Het overkwam
hem toch en opnieuw was zijn te-
genstander lichamelijk niet geheel
in orde: een gescheurd spiertje in
het bovenbeen. Toen Lendl na 4 uur
42 minuten slopend vechttennis
van de baan wankelde, werd het
ergste gevreesd voor zijn lichame-
lijk en geestelijk welzijn. Het viel
mee. Na een anderhalf uur durende
behandeling door de fysiothera-
peut was hij in staat de pers te
woord te staan.
Chang was er nauwelijks beter aan
toe. Bij een „echt" Grand Slamtoer-
nooi zou hij een dag de tijd hebben
gehad om te herstellen. In München
moest de show doorgaan. Met als
gevolg dat Wheaton het in de finale
vrij eenvoudig had: 7-5 6-2 6-4. „Hij
verdiende het", vond Chang royaal.
„Elke keer als ik een kans dacht te
hebben, kwam hij met zon geweldi-
ge service. Er was niet veel, dat ik
daartegen kon doen."

Tomba dendert door
ALTA BADIA - Alberto Tomba
lijkt deze winter niet te stuiten.
In Alta Badia won de Italiaanse
playboy op imposante wijze de
derde reuzeslalom, meetellend
voor de strijd om de wereldbe-
ker.
Voor 20.000 uitzinnige tifosi liet
Tomba, die dit skiseizoen al vier
overwinningen behaalde, in bei-
de manches op de moeilijke
Gran-Risapiste de beste tijd no-
teren. Ook de toekijkende auto-
coureur Ricardo Patrese mag

Tomba inmiddels tot zijn uitge-,
breide supportersschare reke-
nen.
Na zijn twee gouden medailles in
1988 in Calgary, is Tomba in fe-
bruari ook in Albertville de grote
favoriet.

Vier dagen voor zijn 25ste ver-
jaardagverwees Tomba met een
totaaltijd van 2.22,73 de Zwitsers
Steve Locher (2.23,10) en Paul
Accola (2.23,74) naar de plaatsen
twee en drie.

Het betekende zijn 23ste over-
winning in een wereldbekerrace.
De mega-ster uit Bologna her-
overde bovendien de leiding in
het totaalklassement om de we-
reldbeker. Tomba bezit nu 560
punten, Accola volgt met 530.

Vroege tegentreffer valt Kerkradenaren koud op het dak

Roda over de knie
bij SVV/Dordrecht

DOOR FRANS DREISSEN

DORDRECHT - In het spel
van Roda JC weerspiegelt zich
het karakter van trainer Adrie
Koster: bescheiden, rustig en
werklustig. Op zich lovens-
waardige eigenschappen,
maar in de bikkelharde voet-
balwereld ontoereikend voor
een topnotering. Dat werd
eens te meer duidelijk tegen
SW/Dordrecht, dat de Kerk-
radenaren met simpele midde-
len in bedwang wist te hou-
den. De fusieclub hoefde zich
nauwelijks in te spannen voor
een dikverdiende 2-0-overwin-
ning.

Schrijnend was vooral het gemak
waarmee de Roda-aanvallers zich
lieten ketenen. Hofman, Arnold,
Ter Avest en in een later stadium
ook invaller Ogechukwu kregen
geen poot aan de grond bij hun vas-
te cipiers. Roda JC was bovendien
verdedigend te kwetsbaar. Geen
wonder dat de club op de hardbe-
vroren grasmat in Dordrecht over
de knie ging. De Kerkradenaren
mochten achteraf zelfs blij zijn dat
het lichtvoetige SVV/Dordrecht
morsig was en menige opgelegde
kans negeerde.

Adrie Koster nam het verlies opval-
lend gelaten. Hij verweet zijn spe-
lers enkel gebrek aan agressie en
verrassing. „Wij scoren te weinig.
Dat is ons probleem". Een schot
van Arnold, een kopbal van Luy-

SW/DORDRECHT '90 - RODA JC
2-0 (1-0). 3. Wouden 1-0, 81. Wouden
2-0. Scheidsrechter: Brekelmans.
Tgeschouwers: 900. Gele kaart: Ba-
rendse en Mulder <SW/Dordrecht
'90), Broeders en Boerebach (Roda
JC).
SW/Dordrecht: Hiele; Boessen,
Trustfull, Vonk en Mulder, Van
Watturn, Barendse en Refos; Jerry
Simons, Gorré en Wouden.
Roda JC: Bolesta; Senden (56. Oge-
chukwu), Verhagen, Hanssen, Luij-
pers en Trost; Broeders en Boere-
bach; Hofman, Arnold en Ter Avest
(67. Huiberts).

pers, een lobje van Boerebach en
een doelpoging van Broeders. Roda
JC werd voortdurend het initiatief
gegund, maar de Kerkradenaren
wisten daaruit nauwelijks rende-
ment te puren. En dat geeft te den-
ken. „Er zat te weinig verrassing in
ons spel. Bovendien hadden we in
de eerste helft nogal wat organisato-
rische problemen achterin, omdat
enkele spelers zich niet aan hun op-
dracht hielden", meldde Koster in
zijn nabeschouwing.
SVV/Dordrecht profiteerde van het
eerste het beste misverstand in de
Roda-defensie. De 900 bibberende
toeschouwers (waaronder 200 kou-
kleumende schoolkinderen) zaten
nauwelijks op hun stoel, toen Jerry
Simons ongehinderd Romeo Wou-
den met een steekpassje in stelling
bracht. Gerry Senden stond erbij en
keek hoe Wouden, een snelle rak-
ker, voor 1-0 tekende. „Vanaf dat
moment hebben we alleen nog
maar achter de feiten aangehold",
verzuchtte Koster.
Nauwelijks bekomen van die vroe-
ge tegenvaller sloeg Roda opnieuw
de schrik om het hart. De verdedi-

gers, doelman Bolesta incluis, had-
den het reeds moeten afleggen te-
gen de behendige Gorré. De kop-
pende Simons faalde echter falie-
kant voor een leeg doel.

SW/Dordrecht beperkte zich ver-
volgens tot zijn favoriete counter-
spelletje. Roda JC daarentegen wist
nauwelijks raad met de geboden
ruimte en vrijheid. Koster bracht
met Ogechukwu een extra aanvaller
binnen de lijnen, maar ook dat bood
geen soelaas. Vervolgens gokte de
trainer op een individuele actie van
Max Huiberts. Die had echter de
pech om de bal op een zeer knullige
manier te verspelen, waardoor het
door interne problemen verscheur-
de SW/Dordrecht de beslissende
klap kon uitdelen. Negen minuten
voor tijd voltrok Wouden na voor-
bereidend werk van Simons en
Gorré met zijn achtste seizoentref-
fer het vonnis.

Zie verder pagina 21

" Carole Merle
inspireert Frankrijk
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eerste divisie
Heerenveen - Helmond Sport 4-0
Heracles - TOP 2 -1
Haarlem - GoAhead Eagles 3 - 0
AZ-Telstar 1-1
BW Den Bosch - Excelsior 2 - 0
Wageningen - Zeeland 5-0
NEC - Cambuur L. 1-1
RBC - Emmen 2 - 2
Veendam - NAC 0 - 0

Heerenveen 22 13 3 629 52-31
Cambuur L 22 12 5 529 39-28
Telstar 22 11 6 528 57-36
NEC 22 10 6 626 38-26
RBC 22 10 6 626 39-30
Haarlem 22 11 4 726 35-34
Denßosch 22 10 5 7 25 38-30
Wageningen 2110 4 7 24 27-21
AZ 22 9 6 7 24 43 -28
GA Eagles 22 9 5 823 37-34
Heracles 22 8 7 7 23 37 -34
NAC 20 7 7 6 21 33-28
Veendam 22 8 5 9 2127-32
Eindhoven 21 6 8 7 20 26-31
FC Zwolle 22 6 7 9 19 29-35
Excelsior 22 8 2 12 18 41-53
Emmen 22 5 8 9 18 23-38
Helmond Sp 21 4 5 12 13 27-48
TOP 21 3 6 12 12 25-46
Zeeland 22 3 3 16 9 23-53
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

vierdeperiode
AZ 4 3 1 0 7 13- 2
RBC 4 3 10 7 8-5
Heerenveen 4 3 0 1 6 16-6
Telstar 4 2 2 0 6 9-2
Eindhoven 422065-2
NEC 4 2 115 8-5
Veendam 4 13 0 5 3-1
Denßosch 4 12 14 8-7
Emmen 4 12 14 7-6
Cambuur L 4 12 14 7-8
Heracles 4 12 14 4-5
Haarlem 4 2 0 2 4 8-10
NAC 4 112 3 7-7
GA Eagles 4 112 3 5-9
PC Zwolle 4 112 3 3-7
Wageningen 4 1 0 3 2 5-6
Excelsior 4 1 0 3 2 5-11
Helmond Sp 4 0 2 2 2 4-11
Zeeland 4 1 0 3 2 5-13
TOP 4 0 1 3 1 5-12

Dinsdag, 19.30 uur
Eindhoven - Helmond Sport
Woensdag, 19.30 uur
NAC - Wageningen
Zaterdag, 19.30 uur
Cambuur L. - RBC
Zeeland - NEC
Excelsior - Wageningen
Telstar - BW Den Bosch
Go Ahead Eagles - AZ
Eindhoven - Haarlem
TOP - ZwoUe
Helmond Sport - Heracles
NAC - Emmen
Veendam - Heerenveen

scoreverloop
EREDIVISIE
Vitesse - Den Haag 2-0 (0-0). 73. Van den
Brom 1-0; 76. Vermeulen 2-0. Scheidsrech-
tere Luyten. Toeschouwers: 5.043.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van den
Brom, Bos en Vermeulen; Laamers, Straal
(60. Cocu) en Eijer; Latuheru, Van Arum en
Loeffen.
Den Haag: Stam; Purvis, Otto, Gentile en
Van Oosten (89. E. Vriesde); Torken, Lems
(75. Van Eijkeren) en Schellevis; Van der
Laan. Houtman en Danen.
Feyenoord - Sparta 2-0 10-0). 75. Sabau 10;
82. Taument 2-0. Scheidsrechter: Van der
Ende Toeschouwers: 22.051.
Feyenoord: De Goey; Van Gobbel,De Wolf.
Metgod en Heus; Scholten, Sabau, Bosz en
Witschge; Damaschin en Taument.
Sparta: Metgod; Faber, Van der Gaag,
Veldman en Gerard de Nooijer. Sandel,
Van den Berg (64. De Getrouwe). Vurens en
Valke; Dennis de Nooijer en Helder.
Volendam - Ajax 1-1(0-3). 17.Winter 0-1; 22.
Pettersson 0-2; 43. Blind 0-3; 67. Bergkamp
"-4; 80. Berghuis 1-4. Scheidsrechter: Hou-
ben. Toeschouwers: 5.800.
Volendam: Zoetebier; Van Loon, Krom-
heer, Binken (46. De Leeuw) en Guyt;
Steur, Pastoor en Stuyt; De Freitas, Clayton
(63. Burleson) en Berghuis.
Ajax: Menzo; Blind, De Boer (88. Vink),
Jonk en Silooy; Winter, Bergkamp en
Kreek; Van 't Schip. Pettersson (53. Van
Loen) en Roy.
Groningen - De Graafschap 1-0 (1-0). 20.
Van Duren 1-0. Scheidsrechter: Wegereef.
Toeschouwers: 13.698.
Groningen: Lodewijks; Boekweg. Zigman-
tovitsj en Holband; Van Duren, Olde Rieke-
rink. Drent, Roossien en Wilson; Meijer en
Djurovski.
De Graafschap: Olyslager; Rosendaal (72.
Smit), Vreman, Brandts en Van Kessel; Lu-
kassen. Kraay en Godee; Koolhof (63. Jan-
sen), Hofstede en De Wijs.
RKC - Utrecht 1-1 (1-0). 8. Decheiver 1-0; 89.
De Koek 1-1. Scheidsrechter: Van Riel. Toe-
schouwers: 2.800.
RKC: Teeuwen; Hutten, Brands, Nascimen-
to en Richardson; Maas (46. Peelen), Hoek-
stra, Van Hoogdalem en Van Hintum;
Decheiver en Luhukay (83. Leütens).
Utrecht: Van Ede; Verrips (53. De Kruyff),
Liesdek, De Koek en Van der Meer; Van
der Net. Bul, Roest en Aipassa (54. Cooke);
Oosterhuis en Smolarek.

i

EERSTE DIVISIE
BW Den Bosch - Excelsior 2-0 (1-0). 22.
Derksen 1-0; 65. Van Schijndel 2-0. Scheids-
rechter: Van Haaften. Toeschouwers: 1.250.
Heerenveen - Helmond Sport 4-0 (2-0). 15.
Goulooze 1-0; 39. Verbeek 2-0; 76. Roelofsen
3-0; 86. Andoni 4-0. Scheidsrechter: Jans-
sen. Toeschouwers: 7.213.
Heracles - TOP 2-1 <0-l). 43. Wubben 0-1; 50.
Velten 1-1; 82. Manders 2-1 (strafschop).
Scheidsrechter: Meyer. Toeschouwers:
1.050.
Haarlem - Go Ahead Eagles 3-0 (0-0). 47.

Dettmer 1-0; 65. De Jong 2-0; 88. Lee 3-0.
Scheidsrechter: Kloeg. Toeschouwers:
1.386.
AZ - Telstar 1-1 (1-1). 22. Duif 1-0; 39. Hoop
1-1. Scheidsrechter: Reygwart. Toeschou-
wers: 10.000.
Wageningen - Zeeland 5-0 (2-0). 10. Vink
1-0; 34. Vink 2-0; 53. Verspuij 3-0; 74. Vink
4-0; 87. Uitman 5-0. Scheidsrechter: Schaap.
Toeschouwers: 1.050.
NEC - Cambuur L. 1-1 (1-1). 23. Lok 1-0; 44.
Keizer 1-1. Scheidsrechter: Schuurmans.
Toeschouwers: 2.500.
RBC - Emmen 2-2 (1-2). 11. Van Straalen
1-0; 17. De Jonge 1-1 (strafschop); 24. Van

Oostrum 1-2; 57. Van Oeveren 2-2. Scheids-
rechter: Sterk. Toeschouwers: 2.0Ö0.
Veendam - NAC 0-0. Scheidsrechter: Merks.
Toeschouwers: 2.000.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 16; 2. Decheiver (RKC)
14; 3. Mulder (Twente) 11; 4. Kieft (PSV),
DeBoer (Twente) 9; 6. Kalusha (PSV), Loef-
fen (Vitesse), Wouden (SVV/Dordrecht '90)
8; 9. Clayton (Volendam), Boogers (Fortuna
Sittard), Smolarek (Utrecht), Ellerman
(PSV), Vurens (Sparta). Damaschin (Feye-
noord) 7

EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 23; 2. Van Roon (AZ)
19: 3. Hood (Telstar) 16: 4. Velten (Heracles)

kaarten
Rood: Djurovski (Groningen); Bosvelt (Go
Ahead Eagles). Geel: Barendse en Mulder
(SW/Dordrecht '90). Broeders en Boere-
bach (Roda JC), Venetiaan (VW), Kool
(Twente), Van Aerle (PSV), Bos (Vitesse),
Lems en Danen (Den Haag), De Wolf (Feye-
noord), Wilson (Groningen), Maas (RKC),
De Koek (Utrecht); Van Rijn (BW Den
Bosch), Dantuma (Cambuur Leeuwarden),
M. de Jong (Heerenveen), Van Duynhoven
(Helmond Sport), Holsgrove (Heracles),
Arts (Go Ahead Eagles), Van der Zwaan
(Telstar), Snijders en Duif (AZ), Verwei
(Zeeland).

buitenland
ENGELAND
Leeds - Tottenham 1-1
Liverpool - Nottingham 2-0
Manchester City - Queens Park Rangers 2-2
Oldham - Everton 2-2
Sheffield United - Aston Villa 2-0
Chelsea - Manchester United 1-3
Stand: Manchester United 19-44; Leeds
20-43; Sheffield Wednesday 19-32; Manc-
hester City 20-32; Aston Villa 20-30; Arsenal
18-29; Everton 20-29; Liverpool 18-29; Crys-
tal Palace 18-28; Norwich 19-27; Notting-
ham Forest 19-26;Chelsea 19-25; Tottenham
17-24; Oldham 19-23; Wimbledon 19-23; Co-
ventry 19-23; Queens Park Rangers 20-22;
West Ham 19-19; Sheffield United 20-19;
Notts County 19-18; Southampton 19-17;
Luton 19-12.

ITALIË
Ban - Atalanta Bergamo 0-0
Cagliari - Cremonese 0-0
Inter - Genua 2-2
Lazio Roma - AC Milan 1-1
Napoli - Foggia 3-3
Parma - ASRoma 3-1
Sampdoria - Juventus 1-0
Torino - Fiorentina 2-0
Verona - Ascoli 1-0
Stand: AC Milan 14-23; Juventus 14-21; Na-
poli 14-19; Lazio Roma 14-16; Genua 14-16;
Inter 14-16; Parma 14-16; Foggia 14-15; Ata-
lanta 14-15; Torino 14-15; AS Roma 14-14;
Fiorentina 14-14; Sampdoria 14-12; Verona
14-12;Cagliari 14-10; Cremonese 14-8; Asco-
li 14-5; Bari 14-5.

SPANJE
Atletico Madrid - Sevilla 0-3
Mallorca - Albacete 0-1
Espanol - Coruna 0-3
Real Sociedad - Logrones 4-0
Zaragoza - Real Madrid 1-1
Oviedo - SportingGijon 1-0
Osasuna - Athletic Bilbao 1-1
Valencia - Valladolid 3-1
Burgos - Barcelona 2-2
Tenerife - Cadiz 3-1
Stand: Real Madrid 14-26; Atletico Madrid
14-19; Barcelona 14-18; Zaragoza 14-17; Gi-
jon 14-17; Burgos 14-17; Sevilla 14-16; Va-
lencia 14-16; Oviedo 14-15; Albacete 14-14;
Sociedad 14-13; Osasuna 14-13; Logrones
13-12; Coruna 14-12; Athletic Bilbao 14-12;
Cadiz 14-10; Tenerife 14-10; Valladolid 14-
-9; Espanol 14- 7; Mallorca 14- 5.

FRANKRIJK
Marseille - Rennes 5-1
Monaco - Cannes 3-1
Auxerre -Caen 5-1
Le Havre - Paris St. Germain 1-1
Toulouse - Metz 1-0
Nantes - Toulon 1-2
Montpellier - Lyon 3-1
St. Etienne - Sochaux 2-1
Lens - Nimes 0-0
Nancy-Lille 1-2
Stand: Marseille 21-32; Monaco 22-29; Paris
St. Germain 22-27; Caen 22-27; Le Havre
22-26; Auxerre 22-24; Metz 22-24; Montpel-
lier 22-24; Nantes 22-24; Lille 22-23; Toulou-
se 22-22; St. Etienne 21-21; Toulon 22-20;
Lens 22-20; Nimes 22-20; Rennes 22-17;
Lyon 22-17; Cannes 22-16; Sochaux 22-15;
Nancy 22-10.

DUITSLAND
Frankfurt - Dresden 3-0
Wattenscheid - Duisburg 2-0
Nürnberg - Schalke 0-1
Muhchen - Düsseldorf 3-1
Stuttgart- Bremen 1-1
Kaiserslautern - Köln 1-1
Leverkusen - StuttgarterKickers 3-1
Stand: Dortmund 22-30; Frankfurt 22-29;
Stuttgart 22-28; Kaiserslautern 22-27; Le-
verkusen 22-25; Nürnberg en Köln 22-24;
Schalke 22-23; Bremen en Hamburg 22-22;
Duisburg en München 22-21; Karlsruhe en
Mönchengladbach 22-20; Rostock 22-19;
Bochum en Dresden 22-18; Wattenscheid
22-17; Stuutgarter Kickers en Düsseldorf
22-16.

BELGIË
Lier - Standard 1-1
Beveren - Waregem 1-1
Kortrijk - Genk 2-2
Aalst-Gent 1-3
Club Brugge - Cercle Brugge 1-1
Lokeren - Charleroi 2-2
Ekeren - RWDM 0-0
Anderlecht - Antwerp 2-0
Stand:Anderlecht 17-27; Mechelen 17-25;
Club Brugge 17-24; Standard 17-24; Gent
17-20; Cercle Brugge 17-20; Antwerp 17-19;
Lier 17-17;Waregem 17-16;Club Luik 17-16;
Ekeren 17-16; Lokeren 17-15; Beveren
17-14; Genk 17-12; RWD Molenbeek 17-12;
Kortrijk 17-12; Charleroi 17-9; Aalst 17-8.

toto/lotto
Lotto 50
Winnende getallen: 8-10-27-28-31 -35.
Reservegetal: 36. Deelnemers: 522.160. Prij-
zengeld: 1.073.287,00.
Cijferspel 50
19 2 4 4 5. Deelnemers: 257.584. Vaste prij-
zen.
Toto 50
Juistekolom: 1-1-2-2-2-3-1-1-1-3-3-3. Deelne-
mers: 22.052. Prijzengeld: 62.486.00.
Toto-gelijk 50
Winnende wedstrijden: 4-7-8-13-25. Toe-
gevoegde wedstrijd: 18. Deelnemers: 2.196.
Prijzengeld: 4.917,00.
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-7-10-13-17-34.
Reservegetal: 14.
Joker
6 5 4 0 5 8 2.
Duitse lotto
Winnende getallen: 1-37-39-43-44-47.
Reservegetal: 42.
Spiel 77
3 8 2 0 118.

Bokssucces Thelen
IS-HERTOGEN BOSCH - Tijdens

)okswedstrijden in 's-Hertogen-
bosch heeft de Heerlense BVH
'67-bokser Antonio Thelen zijn par-
tij tegen Hermans (Alphen a.d. Rijn)
op punten gewonnen. Thelen, die
eerder twee keer van Hermans ver-
loor, won verdiend met een 5-0 sco-
re. Zijn clubgenoot Henk Niessing
kreeg met een onbeslist tegen Henk
Slagter (Alphen a.d. Rijn), nadat hij

de twee eerste ronden op zijn naam
had gebracht, .te weinig.

sport

scorebord
eredivisie

SVV/Dordrecht - Roda JC 2-0
Vitesse - Den Haag 2 - 0
Volendam- Ajax 1-4
Feyenoord - Sparta 2 - 0
MW - Twente 0 - 3
PSV - Fortuna Sittard 1 - 0
RKC - Utrecht 1 - 1
Groningen - De Graafschap 1 - 0
VW - Willem II 1-2

PSV 18 12 6 030 40-18
Feyenoord 19 12 6 13028- 10
Ajax 18 11 3 425 40-13
Vitesse 19 9 6 424 28-15
FCTwente 19 9 5 523 36-22
Sparta 18 7 7 421 29-29
RodaJC 19 8 5 6 2126-25
Groningen 17 7 6 420 25-17
FC Utrecht 19 5 10 42021- 19
RKC 19 5 8 6 18 34-32
SWDordr 18 7 3 8 17 28-38
Willem II 18 5 5 8 15 19-25
MW 18 4 7 7 15 16-24
Volendam 19 5 5 9 15 18-24
Den Haag 19 2 7 10 1113-39
Fortuna S 18 1 8 9 10 16-29
Graafschap 19 3 4 12 10 17-33
VW 18 1 512 7 17-39

Woensdag, 19.30 uur
VW - PSV
SW Dordrecht '90 - Sparta
Vrijdag, 20.00 uur
Roda JC - Vitesse
Zaterdag, 19.30 uur
Fqrtuna Sittard - RKC
VW - SW/Dordrecht '90
Willem II - De Graafschap
Zondag, 14.30 uur
Utrecht - Groningen
Twente - PSV
Sparta - MW
Ajax - Feyenoord
Den Haag - Volendam

Dankzij winst op Rotterdam

Meetpoint/Eaters
in bekerfinale

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

GELEEN - Door de 4-1 (1-1, 2-0, 1-0) zege op Guncu Pan-
da's Rotterdam , gisteravond in Geleen, bereikte Meet-
point/Eaters de bekerfinale, die op 29 januari in Eindho-
ven gespeeld wordt. Dankzij de drie B's; Troy Binnie,
Riek Boh en Chris Brant, kwamen de Eaters als overwin-
naars uit deze bikkelharde ijshockeypartij tevoorschijn.
Aan beide kanten vielen soms harde klappen, hetgeen
zelfs Troy Binnie drie hechtingen in zijn gezicht oplever-
de. Rotterdammer De Pourq overkwam hetzelfde. Des-
ondanks bleef scheidsrechter Ad Stuiver te lakoniek
fluiten.

Doordoor ontzagen de spelers mekaar niet. Voor Meet-
point/Eaters coach Cliff Stewart was het harde spel geen

probleem. Hij was in zijn nopjes. „Wat ben ik een geluk-
kig mens. Ik heb ijshockey lief en wij blijven winnen,"
ventileerde hij dansend in de kleedkamer. „Het zijn geen
poesjes die het ijs op gaan. Hard spel is inherentaan deze
sport. Overigens, Rotterdam heeft zelf hierom gevraagd.
Zij kregen een koekje van eigen deeg."
De gebeten hond voor Panda's coach Anjelic was
scheidsrechter Stuiver. „Die man heeft ons genekt."

Zelfs de aanwezige bondsvoorzitter Frans van Erp kree^
verwijten naar zijn hoofd geslingerd en Eatersverdedigej
Herman de Kleijn was volgens de Rotterdam-coach hel
ijs opgestuurd met de opdracht te vechten. Stewart
laaiend over deze verdachtmakingen van zijn college ■„Van Peet, Wensink en Goeree waren de raddraaiers. D*;
Kleijn was slachtoffer van hun speelwijze".
De Kleijn na zijn eerste duel voor Geleen; „Die man fl
gek. Ik kreeg een klap in de nek van die Goeree. DaarnJ
hield hij mij vast en begon te slaan."
Het beladen bekerduel bleef niettemin drieperiodes lanê
spannend en attractief. Een schoonheidsprijs haalde d«
confrontatie niet. Weinig doelpunten, dankzij de beide
goalies, ondanks vele kansen. Meetpoint/Eaters buittf
de man-meer-situatie goed uit en scoorde tweemaal.
Voor de Eaters scoorden; Troy Binnie (2), Riek Boh efl
Chris Brant ieder é én maal. Ron Berteling redde deRoti
terdamse eer.

Nederlandse boksploeg onbeslist tegen Polen

Ruime puntenzege Vanderlijde
3REDA - De Nederlandse
imateurboksers hebben zater-
lag in het Bredase sportcen-
rum 1991 afgesloten met een
mbeslist (10-10) tegen Polen.

Wanneer de Polen in het matig be-
zette sportcentrum echter attent
waren geweest, had Nederland geen
onbeslist bereikt. Reglementair
moet een bokser wanneer hij een
walk over heeft in wedstrijdtenue in
de ring verschijnen, waarna de par-
tij wordt aangekondigd. Dat ge-
beurde in Breda niet. De Poolse
super-zwaargewicht Henryk Zatyka
was geblesseerd. Zijn tegenstander,
nationaal kampioen Jerry Nijman,
kwam echter niet, zoals is voorge-
schreven, in de ring.

Het was voor de eerste keer in 25
jaar dat Nederland en Polen elkaar
weer in een landenwedstrijd ont-
moetten. Drie van de vier boksers,
die Nederland vorige maand in Syd-
ney vertegenwoordigden bij de
strijd om de wereldtitels, wonnen
hun partijen.

Drievoudig Europees kampioen
Vanderlijde versloeg Krysztof Ro-
jek ruim op punten. De Limburger
maakte echter de fout de partij in
de tweede ronde te willen forceren.

Rojek weigerde te capituleren en
incasseerde de meeste stoten onbe-
wogen. Orhan Delibas had totaal

geen moeite met zwaarwelter Da-
riusz Wasiak. Het gevarieerde bok-
sen van de Arnhemmer werd door
alle vijf juryleden met de winst op
punten beloond.

De rechtsvoorstaande Zwezerijnen
heeft met boksers, die evenals hij
„verkeerd" voorstaan altijd moeite.
De Pool Wojciech Bartnik was op
die regel geen uitzondering. Na een
hard duel werd de zesvoudige Ne-
derlandse kampioen winnaar op
punten: 3-2. De drie Nederlandse
juryleden gaven de partij aan Zwe-
zerijnen, de twee Poolse zagen in
hun landgenoot de winnaar. WK-
ganger Dias incasseerde tegen Ro-
bert Ciba, die twee jaar geleden in
Athene bij het EK brons veroverde,
een nederlaag op punten. Lichtge-
wicht Arthur Santana bokste de
beste partij van de interland. Santa-
na ging tegen de voortdurend aan-
vallende Mariusz Gortat snel door
de ring en bokste zeer gevarieerd.
Zijn zege op punten was unaniem.

" Arnold Vanderlijde in gevecht met dePool Krysztof Rojek. De Sittardenaar won het duel met 5-0

Opmerkelijke
come-back Veurink

LANDGRAAF - Na een afwezig-
heid van twee jaar in dering, heeft
de Landgraaf-bokser Marco Veu-
rink weer een schitterende come-
back gemaakt. Uitkomend in de
Duitse Oberliga, waar hij een aantal
wedstrijden voor Tus Gerresheim
uit Düsseldorf zal boksen, dwong
hij de vice-kampioen van Wit-Rus-
land, Vladimir Osschunk, in de
tweede ronde tot opgave. Na een le-
verstoot in de eerste ronde moest
Veurink acht tellen rust nemen.
Hierna trok hij het gevecht naar
zich toe en in de tweede ronde
moest de Rus, na twee keer acht tel-
len rust, opgeven.

Galloway blijft
wereldkampioen

KAAPSTAD - De Amerikaan Man-
ning Galloway heeft zaterdag in
Kaapstad zijn wereldtitel boksen in
het weltergewicht (World Boxing
Organisation) behouden. Galloway
won op punten van de Zuidafrikaan
Nika Khumalo. Twee van de drie
juryleden gaven na het twaalf ron-
den durende gevecht de voorkeur
aan de Amerikaan.

Anderlecht herfstkampioen
BRUSSEL - Anderlecht heeft
gisteravond gemakkelijk het
punt behaald dat de ploeg nog
scheidde van het herfstkam-
pioenschap. Door de overwin-
ning op Antwerp FC werden het
er zelfs twee. De landskampioen
begint de winterpauze met twee
punten voorsprong op KV Me-

chelen en drie op Standard en
Club Brugge.

Anderlecht speelde pas gister-
avond om enig respijt te hebben
van zijn Europese wedstrijd op
donderdag in Budapest tegen
Rode Ster Belgrado. De klus in
het eigen Astridpark was een

stuk gemakkelijker. Anderlecht
beheerste de wedstrijd en nam
in de 28e minuut een voorsprong
door Nii Lamptey.

Na rust probeerde Antwerp na-
drukkelijker mee te doen en
Czerniatynski was dicht bij de
gelijkmaker, maar kreeg de bal

niet voorbij De Wilde. Bosman,
zeer actief aanwezig zorgde voor
2-0 en voorkwam vervolgens op
de doellijn een tegentreffer van
Claessen.

KV Mechelen, dat zijn geldzor-
gen enigszins probeert te ver-
lichten door Versavel naar de

koploper en zijn grootste concuf
rent te laten vertrekken tege
een vergoeding van miljoen^
guldens won vrijdagavond al é
makkelijk bij Club Luik. Sta",
dard liet een punt bij Lierse e
de derby van Brugge eindig
ook in 1-1. Na acht weken vv»
Foeke Booy weer terug bij CW 'maar scoorde niet. Creve zet
Brugge vroeg op 1-0, Tip^
maakte diep in de tweede hel
gelijk voor Cerkel.

Van Basten voorkomt eerste nederlaag AC Milan

Wouters redt hoofd Lerby
MÜNCHEN - In tegenS^
ling tot Sören Lerby heeft J'e^<
Wouters zich in korte tijd Iftir.
pulair gemaakt bij de aanha
van Bayern München. Na *—3-1-thuiszege op Fortuna Dl mv
seldorf kreeg de UtrecW |o<
zelfs te maken met een iets S °J
enthousiaste fan, die hem <■
de hals vloog en een flifl
pakkerd op zijn wang ê, Th
„Twee weken terug kuste'
me vol op mijn mond. Dat v> Sei

wel even schrikken", vertel Pc
de oud-Ajacied, die zaterd K *
met zijn eerste en Bayef bc
2001-ste doelpunt in de B^desliga wellicht het hoofd V
trainer Lerby heeft gered, f.̂kr
Wouters zette zijn nieuwe werW ce
ver in het slechts met elfduize „
toeschouwers (onder wie de tenf t

T

sers Michael Stich en Boris Beclv c'

gevulde Olympia-stadion na 76. v
nuten fraai op een 2-1-voorspro' I jc
Daarvoor had de zwalkende Dvi!e l

recordkampioen tot de gelijkma*.
van Mazinho (74) lange tijd te^a:
een achterstand aangekeken. T^
Bayern-aanvoerder Roland WOjj^
farth even later een strafschop 'a

l

nutte, haalde Sören Lerby helert1' j...opgelucht adem. Door deze o^ ft
J

winning in de laatste wedstrijd v'° e
de winterstop heeft de fel bekr'
seerdeDeen weer wat krediet op
bouwd en dat kan hij met het ° r
op de bestuursvergadering v
morgen goed gebruiken.

Papin produktief
Olympique Marseille behoudt in Gi
Franse competitie een ruime vo* Pt
sprong op AS Monaco. Beide Pl'
gen wonnen zaterdag. Marseille v ja
Rennes (5-1), Monaco van Can"e
(3-!)- ,uU,Marseille blijft daardoor drie PJ *)

ten voorstaan op de bekerhou* >e
Bovendien heeft de finalist in >e
belangrijkste Europese toert*f *><
van vorig seizoen nog een wedsf *«
tegoed. e
Papin maakte drie doelpuntenv« le
de titelverdediger, waarvan één «1
een strafschop. Hij voert nu m& ,
doelpunten de lijst van topscof M
aan. }

Dr

AC Milan
De beste achtervolgers kregen 'leidende duo AC Milan en Juvent
zowaar weer in het vizier, toen
Lazio-spits Riedle AC Milan op&
terstand zette, eerder had Kat 3")
(van Sampdoria) hetzelfde ged^
met Juventus. Plotseling mei*
Napoli zich aan het front, via
3-1-voorsprong op Foggia. De &t
ges in de top drie waren teruê*
bracht tot twee punten. Maar °u
minuten later voorkwamen G^en Van Basten een eerste nederig
van de koploper in Rome. De v
rechter rondde koppend een vO"j
zet van de Amsterdammer af: L
De negende seizoentreffer van *'Basten kwam als geroepen, W^iAC Milan wankelde in het o\V'
pisch Stadion.

Manchester United
Manchester United is de nieuwe* j
ploper in de Engelse eerste div>»j
De uitwedstrijd tegen Chelsea ei
met 3-1 gewonnen. Leeds Un>J
liet zaterdag op eigen veld
punten liggen tegen TottenhJ
Hotspur, 1-1. Het programma p
de league werd ontregeld door vo J
en mist. Vijf duels werden afgel3

Barcelona
Barcelona heeft de achterstand J
koploper Real Madrid niet draaf^ker kunnen maken. Nadat de J
ninklijke zaterdag een punt ,y,
speelde in en tegen Zaragoza Irf
deed Barcelona gisteravond het
de in en tegen Burgos: 2-2. De ,j
gaar Stoitsjkov kreeg in de cc A
helft rood wegens een ell6.^*l
stoot. Het verschil tussen de r>»*
op de ranglijst bedraagt acht V^
ten. Barcelona naderde wel "J
mer twee Atletico Madrid, dat
verloor van Sevilla, tot één pun '

(ADVERTENTIE)

NIKE'S'92TOPPER
NUBUSPORTSCORE.

E| Air Pegasus '92. De nieuwste versie van

7^Ê Nike's populairste trainingsschoen aller
rijden nu olt>ij Sportscore Meteen ver-

I beterd ZOOkoncapl en 'n extra grote Air-
Sole*onit voornog méérschokdemping enflexibiliteit
Sprint evenlangs envoel het verschil Just do it! f189,-

-j/ jA arcel~

Rijksweg 56, 6271 AG Gulpen, 04450-1934

DE SPORTSHOP
VOOR GULPEN E.O.
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Offensieve strijdwijze speelt FC Twente in de kaart

Blufpoker MVV afgestraft
DOOR HANS STRAUS

ÏAASTRICHT - MW speelt al het hele seizoen
*tzelfde spelletje. Met drie spitsen en achterin één
Ègen één. Een partijtje poker dat, tot voor het thuis-
'uel met FC Twente, positieve reacties en punten
'Pleverde voor MVV. Zowel uit als thuis toog de
'loeg van Sef Vergoossen stoutmoedig ten aanval,
Jtet als resultaat 15 punten uit 17 gespeelde wed-
bijden, en gelijke spelen tegen PSV en FC Gronin-
|en. Het FC Twente van trainer Theo Vonk keek

in de Geusselt echter dwars door de
Juf van MW heen. In de eerste helft mochten de
Maastrichtenaren komen, daarna trokken de Twen-
J^Uaren de strop aan en was het binnen twintig
Minuten gebeurd, einduitslag 0-3.

i MVV-FC Twente Q-3 (0-0)- 56. Den' °°er 0-1, 73. Nijenhuis 0-2, 90. De
5 °°er 0-3. Toeschouwers 3500.scheidsrechter Van VUet. GeleKaart: Kool (FC Twente).
Il
g s*yV: Agu, Verhoeven, Joordens,

" '"al, Benneker, Delahaye, Hofman,
1 «eijners (70. Bucan), Lanckohr, Vis-

fH Ser (82. Dikstaal), Meijer.

' vu Twente: Boscher, Rutten (38.
0 £ar> Halst), Zwijnenberg, Gaasbeek,
1 g°ol, Paus, Nijenhuis, Mulder, de\ °°er, Numan, Leurink.

a£v.ankelijk leek MW weer gelijk
Rijgen met de offensieve strijd-|el«e. Met kanS en voor Reginald

'%l en vooral Erik Meijer, die van
'iÜfo van de zestienmeter vrij
#it] inschieten, maar dat on-
' Dbgeurig deed. De vrye trap van
3Y„Clalist Hans Visser in de 24steil«luut had MVV aan een verdien-

la Voorsprong kunnen helpen,
i ** het tikje dat de bal meekreeg
jOp

e Twente-muur, was net ge-
il J/S- Visser zelf zag de bal al het
'jji^ in vliegen. „Als niemand er
''fa- mt Saat die bal erin." Toen

' e Jer een tweede kans miste, bij
aifjjSte paa^ kopte hij een voorzet

f al Hofman naast, tekende het ver-'l,2 van MW zich al af. Zodra het
3 Wnsief van MVV wegebde losten
ler t Mulder en Frank de Boer hunste waarschuwinsgsschoten al.

" Reginald Thai en Ar-
mand Benneker kijken
toe hoe Rob Delahaye het
onderspit delft tegen de
FC Twente-luchtmacht.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Voorgevoel
pijj^en de kansen was een voor-
l<Wd otlg rust m°geuJk geweest,"
v*a vs MVV-trainer Sef Vergoossen
fle ftet duel. „Dan hadden we ons in

tweede helft een paar fouten
Ig>CLlnen permitteren, dat zat er nu
j lej, er niet in." Het naderende on-
()es at Vergoossen in de rust al
id n Peurde, bleek in de 52ste minuut

ri v 6
dan een voorgevoel te zijn ge-

ile st-Roberto Lanckohr moest op
dj6r

Jn redding brengen toen Mul-
i it]Steen.schot van Numan in tweede

bijna in de touwen joeg.

tty. "doelman Agu hield zijn team
ij0

e minuten later nog in de race
l(e

r een kopbal van Numan te pak-
tg " maar moest weer twee minu-
lt0 ,'ater toch buigen voor een
"Hei h

Van De Boer' °"L Mulder
wc"t van Mark Verhoeven doorlo-
rje ,en de Twente-topscorer bedien-ae ex-Ajacied op maat.

Verzet
\f iü et Verzet van MW was daarmeejlktjr gebroken, want zowel Benne-
\i 'loijlif Meijer werden door de on-
[l ?oeri re Maurice Hofman van
dfM^-t yoorzetten voorzien. Tot een

■Vel " cntse treffer kwam het even-
al \ent

et ' wat tot gevolg had dat FC
iflf&n !} e naar hartelust kon profite-
T^ht 1 de ruimte die MW in de

ligp °P de gelijkmaker braak liet
\x\a" e weer onbewaakte Youri
ÏJJH ,er zag Numan vrijstaan die op, 1oE Peurt vond dat Nijenhuis tochi Xs vri Jer stond, 0-2. Vanaf dat
jDer, en* was het pompen of verzui-
3hayev°or MVV dat Thai en Dela-
J \(.~ n°S naar voren schoof en metIaar>vaii Voor nog een extra
J i- inbracht. In de onover-

e situaties voor hetl\ SoffJ: . doel die uit het wanhoop-
kiW slef van MW voortvloeiden,
Hij iq alleen Meijer nog een kansje,

*°Pte naast.
il U

Nuchter
i e gte"g°alie Boscher bleek in die
; Sebi en waardig vervanger voor de
J é. eSseerde De Koning. De bekro-

ningvoor het nuchtere countervoet-
bal van FC Twente volgde in de
negentigste minuut, toen Ronald de
Boer Twentes derde treffer aante-
kende. Hij tilde de bal koel over de
uitgelopenAgu heen het doel in. De:
helft van het 3500 man tellende pu-
bliek was toen echter al naar huis.

PSV toont
interesse
voor Agu

MAASTRICHT - De
doelman van MVV, Alloy
Agu, staat in de belang-
stelling van PSV. De Ni-
geriaanse international
heeft via zijn zaakwaar-
nemer gehoord dat hij
behalve bij PSV nog bij
meer clubs in beeld is.
„Concrete aanbiedingen
zijn er nog niet, maar dat
er interesse is van enkele
clubs -waaronder PSV- is
duidelijk. Ik wacht rustig
af. Zeker is dat mijn con-
tract bij MW aan het
eind van het seizoen af-
loopt en dat ik weg kan,"
aldus Agu.

Hulshoff
Barry Hulshoff zal vanaf 1 ja-
nuari als hoofd commerciële
zaken bij MVV aan de slag
gaan. De oud-Ajacied moet op
zoek naar sponsors voor de
Maastrichtse club. De bij de
Griekse tweedeklasser loan-
nina ontslagen Hulshoff volgt
Hans Erkens op.

Ajax eindelijk
weer produktief

HEERLEN - Ajax heeft zich in een
uitwedstrijd eindelijk los gemaakt,
van het vale en fletse groen van de
sponsor. In Volendam, maar dat is

nauwelijks buiten de hoofdstad,
toonden de Amsterdammers zich
niet alleen op papier, maar ook in
werkelijkheid, een topploeg met

schitterende doelpunten en een
sprekende overwinning, 4-1. In het
weekeinde van de slechte velden
bleef Ajax daardoor eindelijk weer

eens in het spoor van de twee clubs
die niet, of vrijwel niet, verliezen:
PSV en Feyenoord.

Ajax was, volgens coach Louis van
Gaal, niet beter dan tegen Vitesse.
Maar wel-aanzienlijk slagvaardiger.
Winter, Blind, Pettersson en Berg-
kamp scoorden, Berghuis zorgde
voor de tegentreffer omdat Ajax
niet steeds bij de les bleef.

Feyenoord vond pas in het laatste
kwartier een weg door de Spartaan-
se loopgraven na een voortdurend
offensief. De organisatie van de
kleinere Rotterdamse club was
goed, tot Van den Berg met een
blessure moest uitvallen. Er waren
wat omzettingen nodig en de ruil
tussen Veldman en Faber als bewa-
ker van Taument bleek een fatale
misgreep. Taument liet Sabau de
eerste treffer maken en besliste de
wedstrijd zelf met een trefzekere
linker voet, 2-0.

Vitesse heeft lang aangehikt tegen
het verdedigende Den Haag, dat
diep in de tweede helft door Otto de
lat boven Van der Gouw raakte.
Twee minuten later leidde slordig-
heid in de Haagse verdediging tot
de openingstreffer van Van den
Brom, Vermeulen verdubbelde de
voorsprong en daarmee werd recht
gedaan aan het presteren van twee
elftallen.

Zonder Milko Djurovski zou niets
gebeurd zijn bij FC Groningen - De
Graafschap. Met Djurovski wel. De
Joegoslaaf had geen moeite met het
veld en nauwelijks met zijn tegen-
standers als het op voetbal aan-
kwam, al misbruikte hij een paar
gave kansen. Djurovski wees Van
Duren wel de weg naar het enige
doelpunt en kreeg een gele kaart na
een stevig antwoord op een provo-
catie van Olyslager. Zijn tweede
kaart, na een aanslag op Vreman
tien minuten voor tijd, was ook
geel, maar had direct rood moeten
zijn.

" Ajax viert feest na deforse
overwinning in en tegen Vo-
lendam.

Dorjee weer
op de bank
ROTTERDAM - Hans Dorjee is
vanaf zondag 5 januari weer de
trainer-coach van Feyenoord.
Zijn club speelt die dag in Roo-
sendaal een bekerwedstrijd te-
genRBC. Volgende week tijdens
Ajax-Feyenoord fungeert tech-
nisch directeurWim Jansen voor
het laatst als zijn vervanger.

Sovjetelftal
blijft intact

MOSKOU - De Sovjetunie zal
één 'nationaal team' afvaardi-
gen naar de Europese voetbal-
kampioenschappen volgend
jaar in Zweden. Oekraine, de
sterkste voetbalrepubliek van
de Sovjetunie besloot zaterdag
toch onder Sovjet-vlag mee te
doen aan de eindronden. Vori-
ge week stapte de Oekrainse
bond uit de nationale voetbal-
federatie.

Het bestuur van de Oekrainse bond
wilde Oekrainse spelers die deel uit-
maken van de nationale selectie
niet benadelen. „Ze hebben hier ja-
ren voor getraind", zei de baas van
de Oekrainse bond, Viktor Banni-
kov, voormalig doelman van Dyna-
mo Kiev.
De Raad van de Oekrainse voetbal-
federatie besliste ook dat Dynamo
Kiev en Tsjernomorjets Odessa vol-
gend seizoen als Sovjet-vertegen-
woordigers zullen meedoen aan de
wedstrijden voor de UEFA-cup. De
clubs eindigden als vierde en vijfde
in de Sovjet-competitie. CSKA
Moskou werd kampioen.
De Oekrainse bond besloot verder
transfers van spelers naar het bui-
tenland (inclusief andere Sovjet-
republieken) te bemoeilijken. Bui-
tenlandse gegadigden dienen eaq
miljoen dollar 'belasting' aan 4»
bond te betalen voor een eerste di-
visiespeler, 750.000 voor een twee-
de- en 300.000 voor een eerste- divi-
siespeler. „Dit is een financiële
verdedigingslinie. We willen onze
beste spelers niet meteen uit de Oe-
kraine zien vertrekken", aldus Ban-
nikov.
Negen van de tweeëntwintig selec»
tiespelers bij de wereldkampioen-
schappen in Italië kwamen uit de
Oekraine. De FIFA en UEFA moe-
ten nog beslissen over de Oekrainse
aanvrage voor lidmaatschap. De
UEFA vergadert er morgen over.

Arsenal volgt
Ioan Sabau
ROTTERDAM - Arsenal heeft
als eerste belangstelling getoond
voor loan Sabau. De Londense
club heeft, voorzover bekend;
nog geen.contact gezocht met de
leidingvan Feyenoord, maar vol-
gens de Britse media heeft ma;
nager George Graham zyn aan-
dacht naar de Roemeen verlegd
nadat hij eerder een poging om
Jan Wouters in te lijven zag mis-
lukken. Het feit dat Feyenoord
zijn financiële verplichtingen
aan Sabau niet meer kan nako-
men, komt Arsenal goed uit.
Bovendien is Engeland een van
de weinige landen waar de trans-
fermarkt nog niet is gesloten.

Anderlecht koopt
Bruno Versavel
MECHELEN - Bruno Versavel
heeft een contract voor vyf jaar
getekend bij Anderlecht. De in-
ternational van KV Mechelen
heeft dat zaterdag bekendge-
maakt. Op de eerste dag van het
volgend jaar begint hij bij de
landskampioen. Versavel is mid-
denvelder.

Duitse spitsen
geblesseerd
HAMBURG - Berti Vogts zit
voor de laatste EK-kwalificatie-
wedstrijd tegen Luxemburg met
tal van geblesseerde spitsen. Ze-
ker is dat Jurgen Klinsmann
(knieblessure) ontbreekt. De
aanvaller van Internazionale viel
in het duel met Genua uit. Hij
gaf een knieblessure als reden
voor de afmelding bij Vogts op.
Karlheinz Riedle werd in het
duel van Lazio Roma met AC
Milan (1-1) vervangen vanwege
een enkelblessure. Ploeggenoot
Thomas Doll kon slechts spelen
met pijnstillende injecties. Rudi
Voller van AS Roma tenslotte is
ook verre van fit.

Alleen versterking kan VVV nog redden
»an onze correspondent

HENK HAFMANS

ri g NLo - Als VVV nog een se-
om *f Poging wil ondernemen
zuil gradatie te ontlopen, dan
ver en er op zeer korte termijn
Na t

gen moeten komen.
rr,a 'waalf nederlagen , waarvandrli fst acht met slechts één
dat k

Unt verschil, is duidelijk
"ona grote manco bij de Ven-
Ont n in de voorste linie zit. zit.
dem, gen Willem n bleek an-
Vaar 3aL dat er geen greintje ge-

schuilt in het povere aan-

valsspel. De Tilburgers hadden
aan een kort maar gedurfd ope-
ningsoffensief genoeg om twee
punten aan haar konto toe te
voegen.

Erny Stewart bracht na elf minu-
ten zijn ploeg aan de leiding toen
hij een voorzet van John Fes-
kens ongehinderd in de verste
benedenhoek kon koppen. Het
Tilburgse doelpunt was een be-
kroning voor een fris begin
waarin VVV het antwoord schul-
dig bleef op de agressief gestarte
Willem Il'ers. Doelman Ronald
Janssen van Willem II was tot

WV-Willem II: 1-2(1-2)- 11. Stewart
0-1; 13. Derix 1-1; 27. Meys 1-2. Toe-
schouwers: 3.024. Scheidsrechter:
Lammers. Gele kaart: Venetiaan
(VVV).

VW: Roox, Smits, Polman (59. Ge-
restein, Rayer, Rutten, Derix, Dries-
sen, Verberne, Vanderbroeck,
Graef, Braem (46. Venetiaan).

Willem II: Janssen, Meys, Werdek-
ker. Hofstede, Mallin, Feskens, Van
Gastel, Van Geel, Stewart, Vincent,
Overmars.

dat moment nog niet eenmaal in
actie geweest. Dat werd plotse-
ling anders toen VVV door Ha-
rold Derix de gelijkmaker tot
stand bracht. De Venlose linker-
verdediger kopte de bal uit een
vrije trap van Jos Rutten met
een fraaie curve in de boven-
hoek: 1-1.

Heel even had VVV toen haar te-
genstander in de tang en was het
dichtbij een tweede treffer. Mau-
rice Graef zag zijn kopbal door
een magnifieke reflex van de
Willem 11-keeper over de lat zei-
len en een soortgelijke actie zag

Roger Polman evenmin met een
treffer gehonoreerd. Die ople-
ving was echter van korte duur
want Willem II stelde vrij snel
orde op zaken. Een verlengde
kopbal van de lange Leon Meys
uit een indraaiende hoekschop
van Martin van Geel was teveel
voor de ademloos toekijkende
Venlose verdedigers: 1-2. Met de-
ze drie kopbaldoelpunten zijn
meteen de hoogtepunten van dit
povere duel beschreven. .
VW kwam in de tweede helft na
de inbreng van twee echte vleu-
gelspelers, namelijk Gerestein

en Venetiaan, tot een veldover-
wicht die de hoekschopverhou-
ding tot 11-6 in Venloos voordeel
deed oplopen, maar Willem II
bleef vrij gemakkelijk overeind.
Slechts één keer (tien minuten
voor tijd) ontsnapte Maurice
Graef aan zijn bewakers, maar
knalde in vrije positie in het zij-
net. De Willem 11-coach Jan Re-
ker kon alleen maar blij zijn om
de twee punten. „Dat is goed
voor de groeiende mentaliteit.
Nu nog het spelniveau".

VW-collega Henk Rayer res-
teert niets anders dan te roeien

met de riemen die hem ter be-
schikking staan. De meeste spe-
lers kunnen niet beter, maar het
is hem een doorn in het oog dat
een speler als Erwin Vander-
broeck „De ene week een acht
verdient en nu rijp is voor een
wissel en regelmatig aan de basis
van knullig balverlies staat".
Toch beklaagt Henk Rayer zich-
zelf en zijn ploeg niet. Hoewel
een 25-tal jeugdige oproer-kraaiers na afloop minutenlang
bij de ingang van de bestuurska-
mer en spelershome in spreek-
koren het aftreden van bestuur
en manager scandeerden.
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jipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’l.lO per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1.70 per mm.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s, logos 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°o BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a conlanl en mei
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tol 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
geld! donderdag 17 00 uur

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontslaan door
nief. met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

Personeel aanbod
Man en vrouw geven samen
een erotische DANSSHOW,
op uw party of feestavond.
Tel 045-211514

Te huur gevraagd
Alleenst. man zoekt woon-
ruimte in omgev. VALKEN-
BURG. 045-456075 v. 14-
-18 uur.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.

Kamers
Te h. ZITSLPK. te Hoens-
broek. Tel. 045-229654 na
14.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.

en garantie. 045-231340.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
REPARATIE huish. app:
Toenbreker Wasautomaten
045-325819 gespee. Miele.

Auto's

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5 LX, 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'srood 1988
Mazda 323 1.5 Hb 3-drs rood ensign 1988
Mazda 626 2.0 en 1.6 HB GLX 1987
Mazda 626 2.0 GLX 1986
Mazda 626 2.0LX diesel Sedan 1987
Honda Civic 1.3 5-drs. ’ 2.500,- 1980
Mitsubishi Colt 1.2 Exe veel extra's 1987
Toyota Carina II 1.6 16V 27.000 km 1988
Nissan Micra 1.2 HB DX 1985
Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 1984
Opel Kadett 1.3 Hb 3-drs. ’ 2.950,- 1981
Opel Corsa 1.2TRS veel extra's 1985
Ford Escort 1.6 HB 5-drs 1984
Renault 11 Broadwayuitv 1986
Mercedes 200D showroomst. org. 170.000km 1982

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000 km. nw.st 1990
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000 km 1991
Nissan Micra 1.2LX 1990

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

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

Voor ’ 750,- t/m ’ 1.500,- waarde -,
plukt u zelf uit de boom . "bij Gottgens Sittard

bij aankoop van een occasion boven ’ 10.000,-.
Geldig tm 31-12-'9l. Haspelsestraat 20, Sittard.

Honda Aerodeck 2.0 '88 1e
eig. ’ 18.750,-; Accord 2.0
'86-'BB va. ’ 12.000,-; Pre-
lude EX '84 ’ 11.000,-; Inte-
gra autom. '87 ’ 14.500,-;
Mazda 626GLX D '88 v.a.

’ 16.500,-; 626 GLX '86-'9O
va ’ 9.500,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’ 19.000,-; 323
GLX '85-'B7 va. ’7.000,-;
RX 7 80 ’ 7.750,-; Mitsubi-
shi Colt GLX '85 ’7.500,-;
Galant turbo D '85 1e eig.

’ 9.000,- Nissan Bluebird
-88-'B9 va. ’ 13.500,-; Blue-
bird 2.0 Combi '85 1e eig.
’8.750,-; Sunny Combi D
'85 ’7.500,-; Cherry '85
’7.750,-; Lada 2105 '90 1e
eig. ’ 7.250,-; Hyundai Stal-
lar '85 ’4.750,-; Suzuki
Jeep SJ 413 '80 ’11.500,-;
Porsche 924 '80/'B4 v.a.
’12.500,-; 944 aut. '84

’ 32.500,-; Daihatsu Carry
'83 ’2.750,-; Lada Samara
1.3 '88 ’7.900,-. Tal van
goedkope inruilauto's. Di-
rekte 100% financ. mog.
Han van SINT-MAAR-
TENSDIJK, Tnchterweg 109
Brunssum. 045-229080.
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Nissan Bluebird
2.0 SLX '88, als nw.; Audi 80
1.9 E met veel extra's kl.
zwartmet. '88; Ford Escort
XR3i Cabriolet '87; BMW
316 '82 ’3.500,-; Lada
2107 '87 ’4.900,-; Nissan
Sunny 1300 '88; Ford Scor-
pto GL automaat '86

’ 14.750,-; Golf GTi '82; Ci-
troen Visa 1400 GL '85

’ 5.500,-; Ford Siërra Se-
dan 2.0 CL 88; Seat 127 '85
’5.800,-; Lada 2107 '85
’2.000,-. WEBER Autobedr
mr., financ. Bovag-garantie
Baarrstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.

Ford Escort 5-drs. 1.3 '83;
Opel Corsa TR '86; Opel
Kadett 14i '90; Opel Ascona
aut. '88; Opel Kadett GSi '85
Toyota Camry 2.0 GLi '84;
Opel Omega 2.0 i '87; Opel |
Kadett GSi '88. Autobedrijf
TERHARK, Sportstraat 26,
Kerkrade-W. (Rodaterrein).
Tel. 045-424890.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
INKOOP alle merken auto's,
wij betalen de hoogste prijs,
045-416239 tot 21 uur.
ESCORT type 1.3 L Bravo
'83 zr.mooi elke keur.mog.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
VOLVO 440 GLT, inj. '89,
rood, i.nw.st., slechts
’21.900,-. Tel. 046-512138

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Auto KALDEBORN wij beta-
len ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto!! 045-411572
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199/
427835.

Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 pk wit '87; Opel Rekord'
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel 5-drs. goudmet. '85;
Opel Kadett 5-drs. automaat
rood '84; 3x Opel Ascona
1.6 S goudmet. '84; Audi
100 cc div. extra's goudmet.
'83; VW Passat Variant Die-
sel wit '86; 4x VW Golf Die-
sel 81 '84 '85 '86; 3x VW
Golf CL '81 '86 '88; VW Pas-
sat 5-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '86;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Ford
Escort 1.6 wit '85; Fiesta 1.1
rood '83; Mazda 626 GLX
2.0 12V groenmet. '88; Maz-
da 323 GLX 3-drs. blauw-
met. '88; Mazda 323 antra-
ciet '84; Fiat Ritmo 5-drs.
blauw '84; Fiat Uno blauw
'83; Renault 18 automaat
'80; Seat Ronda div. extra's
rood '84; Citroen BK 1.6
TRS groenmet. '84; Nissan
Kingcab Diesel '86; 2x Nis-
san Sunny Diesel zilvermet.
'86 '88; Nissan Cherry
blauwmet. '82; Mitsubishi
Lancer Diesel antraciet '86.
Div. inruilers va. ’1.000,-.
Autobedrijf Gebrs. Domini-
kowski, Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
BMW 318ibwj. '82 ’2.100,-
Samba Talbot bwj. '83
’1.750,-; Manta type '79
’1.950,-; Escort bwj. '83

’ 4.950,-; Daihatsu Chara-
de bwj. '79 ’1.450,-. Pieter
Nuytstr. 157, Heerlerheide.
06-52870500.
Mercedes 190 D '89 1 eig.
’41.000,-; 190 D '87
’29.500,-; BMW 520 i aut.
'88 1 eig. ’37.500,-; 520 i
'86 ’ 12.750,-; 525E/520i
'84/'B7 v.a. ’7.500,-; 320 i
Touring m '89 ’34.000,-;
320i/316 '84/'B7 va ’9.000,-
-732i '82 ’7.750,-; Opel
Omega 3000 sport '88 1 eig.
’28.500,-; Omega 2.0 GU
aut. '89 1 eig. ’21.750,-;
Omega 18S/20i '87/'9O v.a.
’14.500,-; Senator 2.5iaut.
'88 1 eig ’ 26.500,-; Senator
3.0 '84/'B6 v.a. ’8.000,-;.Kadett sedan 1.7 D 1 eig.. ’19.750,-; Kadett GLD sdrs
'88 ’15.750,-; Kadett 1.6/■ 1.3/1.2 '84/'B9 v.a. ’6.000,-;r Kadett Cabrio '81 ’ 10.250,--Kadett Combi D'Bs ’9750,-

--VW Passat 1.8 CL '89 1 eig.
’24.500,-; Golf CLD '86/'B9

" v.a. ’12.000,-; Golf 1.3/1.6x 2'86/'BB v.a. ’ 12.000,-;
! Golf aut. '85 1 eig ’ 12.500,--.Passat D/Jetta '84/'B5 v.a.
’7.000,-; Audi 80 S 8890

■ 1 eig. v.a. ’21.000,-; 80 D
'88 ’21.000,-; 100 2.3 GLi
'88 nw. type ’ 23.000,-; Alfa
75 16/18/20 '86/'BB v.a.
’11.500,-; 33 '87/'B9 v.a.
’10.500,-; Ford Siërra 2.0iDOHC '90 1 eig. ’21.500,-;
Siërra Sedan GLD '85/'9O
v.a. ’ 7.000,-; Siërra Sedan
'83/'9O v.a. ’6.000,-; Siërra
combi '83/'B7 v.a. ’6.000,-;
Siërra combi D '88 1 eig.
’17.500,-; Scorpio 2.0 i
DOHC m '90 ’21.000,-;
Scorpio GLi '86/'BB v.a.
’12.500,-; Capri 2.3 Sexcl.
uitv. '80 ’9.500,-; Fiesta 1.1
L '85 ’7.750,-; Escort '82/
'89 v.a. ’ 3.500,-; Escort aut
'85 1 eig. ’ 8.250,-; Fiat Uno
S ie '91 1 eig ’16.500,-; Ti-
po i.e. '90 1 eig ’ 17.500,-;
Panda Fire '88 1 eig.

’ 8.900,-; Croma CHT '87 1
eig. ’12.500,-; Ritmo silver
'87 1 eig. ’8.750,-; Peugeot
309 GTi 1.9 '89 1 eig.
’23.500,-; 405 GR 19
Break '89 1 eig. ’24.500,-;
405 GR '89 1 eig. ’21.500,-
-205 Junior '87 ’ 10.000,-;
Renault 19 GTR '89 1 eig.

’ 18.750,-; 21 GTL '86/'BB
v.a. ’10.000,-; 11 GTX '86
’8.250,-; 25 GTS/GTX '85/
'87 v.a. ’7.500,-; Espace
turbo D DX '87 ’29.500,-;
Citroen BK 19 D '87/t.'BB v.a.
’9.000,-; BK turbo D '89
’19.500,-; BK Palmares '88
’13.750,-; BK '84/'BB v.a.
’5.000,-; CX GTi aut. '87
’14.500,-; Toyota Celica
16V '85 ’8.750,-; Saab
9000 turbo '88 1 eig
’33.500,-; 900 GLS '84
’6.500,-; Volvo 440 GLT
'89 1 eig. ’ 22.500,-; 480 ES
'87 ’21.000,-; 740 GLE '84/
'88 v.a. ’ 10.000,-; 245 GLD
combi '83/'B5 v.a. ’9.500,-;
240 GL '84/'B5 v.a. ’ 6.750,-
-340 '83/'B9 v.a. ’2.500,-. 'Tal van goedkope inruil-
auto's. Directe 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel. |
045-229080. ,

Te koop BMW 730 i, nw.
model, bwj. '87, in abs. nw.
st., vele extra's, kl. d.blauw,
pr. ’36.500,- mcl. BTW.
Tel. 04498-55824.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178.
Fiat UNO diesel de luxe, m.
'85, z. mooi, APK, 5-bak,
100% i.o. ’5.250,-. Tel.
045-454087.
Ford ESCORT Laser 1.3,
bwj. 1984, APK 12-92,
’4.950,-. 045-751387.
Ford ESCORT 16 GL Bravo
bwj. '83, auto verkeert in nw.
st., APK 12e mnd.'92, pr.

’ 4.950,-, tel. 045-253075.
Ford FIESTA 1100 L, t. '81,
in nw.st. pr. ’2.350,-. Tel.
045-220665.
Ford ESCORT Laser, m. '85
APK tot '93, 5-bak,

’ 5.250,-. Tel. 045-454087.
MAZDA 323, bwj. '83, 3-drs.
nwe. APK, nw. mod. i.z.g.st.
’3.350,-. 045-323178.
Opel ASCONA 1.6 S, 5-drs.,
12-'B4, LPG, ’6.750,-, mr.
mog. Tel. 045-316940.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’2.450,-. 045-323178
Te koop Opel KADETT 1.3
LS automaat, bwj. '86, kl.
d.blauw, als nw., vr.pr.

’ 10.250,-. 04498-55824.
OPEL Kadett stationcar, bwj
'85. Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.300,-. Tel.
04454-2092.
Toyota LANDCRUISER 2.4
LX Turbo D, bwj. nov. '87,
veel ace. Tel. 046-370470.
VOLVO 740 diesel, bwj.'Bs,
i.z.g.st. 99.000 km, mr. mog.

’ 14.500,-. 045-752547.
VOLVO 740 GL 2.3, div. op-
ties, '88, nw.prijs ’53.500,-
-nu te koop voor ’ 23.500,-.
Bovag Leijenaar, Ridder
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Ford Escort 1300 AUTO-
MAAT, bwj. '80, zr. mooi,
besl. geen roest. Vr. pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-323576.
Te k. Ford ESCORT 1,6L,
bwj. 6-'Bl, APK tot 7-92, 3-
drs, i.z.g.st., ’3.400,-. Tel.
04454-2092.
Te k. Opel KADETT 13NLS,
bwj. '87, i.nw.st., vr.pr.

’ 15.250,-. Tel. 045-272802
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'80, i.g.st., APK. Tel. 045-
-222717.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, '87; Opel Asco-
na 1.6 D 5-bak '86; Audi
100cc nw. mod. '84; Toyota
Corolla 1.8 GL diesel '85;
Eend 2CV6 '84; Porsche
924 Targa '81; Opel Kadett
5-drs. 12 S '80; BMW 323t
168 pk, zeer apart '81; Nis-
san Cherry 1.3L 12-'B2; VW
Golf GTi 5-bak sportw. '82;
VW Golf diesel '82; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
GL autom. '80; Nissan Sun-
ny '83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Kadett Caravan 12 S
'80; Mitsubishi Colt GL '82
Mini 1000 '78; Opel Manta
CC 2.0 S autom. '80; BMW
316 LPG 82! VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Volvo 66 GL
'80 ’ 950,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-18.00 uur,
zaterdag 10.00-17.00 uur.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
metvrijwaring. 045-423063
Te koop BMW 320, 6 cil.,
bwj. '79, verl. met sportvlg.,
diamant zwart, nwe. motor,
vaste pr. ’6.000,-. Tel.
045-310188.
Te k. Citroen VISA super E,
bwj. '82, 100%, APK 5-92,

’ 1.850,-. Tel. 045-225913.
Te k. Datsun CHERRY 1,3L,
bwj. '83, APK tot 12-92, s-
drs, i.z.g.st., ’ 4.200,-. Tel.
04454-2092.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

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

Schadeauto's ,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

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

Auto onderdelen en accessoires

Startproblemen?
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste accu op
voorraad!!

Nu met 2 jaar volledige garantie.

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

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.

Motoren
YAMAHA XS 1100 Cardan,
'81, ’3.500,-. Tel. 045-
-725033.

(Brom)fietsen
Koopje YAMAHA DTR z.g.a.
n„ ’2.150,-. Tel. 045-
-465133 b.g.g. 226170.

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).

Caravans
Te k. diverse Hobby PRES-
TIGES, alle gen. compl.
6.10m, 5.10m, 5.20m,
4.80m, 4.35m. 040-621474. '

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Te koop antiek Biedemeier
BANKSTEL, in pr.st., pr.
’3.500,-; antieke vossen-
kop tafel ’750,-. Tel. 045-
-213789.

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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba s

" saxofoons - klarinetten ïliS^ j^^^

" fluiten - piccolo s - hobo s - fagotten Jvtz&.a^^L.
" slagwerkinstrumenten " xylofoons vibrafoons enz enz //^^IB
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires // |^B
" eigen huurprogramma met recht van koop T^k /am

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, TrevorJ James en
vele anderen. "

AHa baroamoa markan aaxotoona In voorraad, w.o. Salmar - Conn - Yamaha - PatarPomol - Armatrong
■ Jupttar ■ Amatan rata anoaran. ' I

vlet een PICCOLO in het "Jmburgs Dagblad raakt u
jw oude spulletjes 't snelst ■(wijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
fel. 045-719966.
rVat VERKOPEN? Adver-
eer via: 045-719966.
BMW 316, '82, i.z.g.st.,
109.000 km, veel extra's, 1e
ak, koopje. 045-426330.

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 046-513531
Hoofdstraat 12, Ker<rade, 045-456999.

Hobby/D.h.z.
BEHANGTAFEL 3 mtr!
’65,-. M. Botterweck, Aker-
str. 106, Spekholzerheide.

' Opleidingen
Goed gerichte STUDIE-
BEGELEIDING in Heerlen
en Hoensbroek. Bijlessen in
alle vakken v.a. ’l5,- per
uur, verzorgt door een erva-
ren team van docenten in
Heerlen en Maastricht. Inl.
E.C.H. 045-741102.

(Huis)dieren
RIJPAARD te koop. Tel.
045-254243 "

Te k. langharige Duitse
HERDER teefje, 8 wkn., met
stamb. en eert. fokniveau.
Reeweg 100, Landgraaf.
Tel. 045-321988/425634.
Nieuw nieuw nieuw nieuw!
Ruitershop De Kloes, kluis-
str. 22, Doenrade. Voor al
uw RUITERSPORTARTI-
KELEN deze maand 10%
korting behalve op aanbie-
dingen. Tel. 04492-1038.

NOG MAAR 2 APPARTEMENTEN,
GRIJP UW KANS! .

APPARTEMENTEN M WjfflM l|\
(Rekeninghoudend met fiscaal voordeel)

Nieuwbouw appartementen in het centrum van Heerlen. Met de
mogelijkheid van een eigen parkeerplaats in de parkeergarage onder
het gebouw.Verder een ruime living (34 tot 47m2), 2 slaapkamers,
lift, een complete badkamer en een luxekeuken met apparatuur.
De koopprijzen zijn vanaf/ 141.500,- v.o.n.
Op Dautzenbergstraat 18H is een schitterende modelwoning
ingericht doorLendfers Decoraü'on. Maandag 16en dinsdag
17 december houden wij open huis van 14.00 tot 16.00 uür.
Voor alle informatie:

Stienstra makelaardij b.v. Wïlma
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen
Telefoon 045 712255 STIENSTRAGeopend: ma.-vr.: y tot 21 uur == = =
Zaterdag: 9 tot 18 uur ==^ _!_—,

1
_

——_

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

In/om de tuin
Prima eiken biels ’32,50;
diagonaalscherm ’ 70,-;
toogscherm ’ 78,-; zwaar
PLANKENSCHERM ’ll5,-
Plank 300x15x2 cm ’ 10,50.
Impreg Tuinhout bv. In de
Cramer 18, Hrl. 045-717733
Te koop KERSTBOMEN oa.
Amorika's, Picia, zilverden-
nen. Janssen, T. Brandsma-
str. 4, Brunssum.

TV/Vldeo
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst en
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.. —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.
Gevr. voor dansorkest div.
MUZIKANTEN, uitgebr. re-
pertoir aanw., geen Top 40
muziek. Inl. 045-465374.
Te k. Wiener HARMONICA
merk Zupan, 4 rijer GCFB, 3
rijer merk Honor GCF. Tel.
045-311619.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
prijzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 te Hoensbroek.
Tel. 045-212854. Nieuw:
Koop nu met de C-Card,
geen aanbetaling en betaal
in 6-12-18 termijnen in een
dag geregeld, directe leve-
ring^
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Pracht blank eik. EETHOEK
mcl. 6 massief eik. stoelen

’ 975,-; blank eik. dressoir

’ 475,-. Tel. 045-323830.
Zoekt u 2e hands MEUBE-
LEN ook antiek (veel keus).
Kouvenderstr. 208 H'broek.

Huish. artikelen
Ijsk. ’95,-; diepvr. ’150,-;
wasautom. ’ 195,-r wasdr.

’ 175,-. Tel. 045-725595.
Te k.: Miele wasaut., droger,
voll. gerev., va. 595,- met
gar. 045-325819

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Gas-hout-inzet-KAC'HELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk Hoonhout
voor nieuwe gebitprothese
en reparaties. Akerstr.
Nrd 328, Hoensbroek. 045-
-228211* Kom eens langs
voor een GRATIS controle
aan uw gebitprothese.

Te koop KERSTBOMEN v.a
’5,-. H. Timmermans, Ju-
lianastr. 15, Merkelbeek.
VUURWERK!!!! vuurwerk,
vuurwerk. Voorverkoopkor-
ting. Tweewielers Jan
Rekers, Hoensbroek. Tel.
045-212537.

06-tljnen

privé sexkontakt
Maak een sexafspraakje
met een lekker meisje of stel
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
Porno Dating

06-320.321.44- 50 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt'!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m ,

Gewillige meisjes en hete
vrouwen zijn op zoek!

Tippellijn
06-320.326.33 - 50 Ct p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoere hete

knullen.
06-320.330.90 - 50 et p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze: Partnerruil
06-320.326.11; Triokontakt

06-320.322.16; Bi-sex
06-9570; Homo 06-9614 -

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

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen
van hete dames/meisjes

06-320.328.00 - 50 et p/m
Tessa is zon

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m

Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 (50 cpm)
w—

Direkt snel Sexkontakt
sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 cpm)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee
06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)

Sex Kontaktlijn
Luister naar hete meisjes

die een lekkere jongen
zoeken voor het vervullen
van hun hete sexwensen. '06-320.330.66 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)

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

Altijd succes.
06-9.500 (50 cpm)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 (50 cpm)

* Bi-sex privé *
Zoek je 'n heet meisje of een
lekker boy? Direkt afspreken
ook voor trio 06-320.330.46

(50 cpm)
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 (50 cpm)

ook voor partnerruil

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)
** SM-privé **

De direkt apart kontaktlijn.
Strenge afspraken

06-320.322.17 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen 06-320.330.87
_^

(50 cpm)

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel
en discreet een opwindend
afspraakje regelens?'Bel

dan Gay Privé, want daar zit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!! ■06-320.322.75 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb
een hete bui!!

06-9665 (50 cpm)
Het is wel slikken voor die

Knullen
06-320.327.01 (50 cpm)

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.01 (50 cpm)

Sexkontaken
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-95.11 (50 cpm)
" Buurvrouw verpest haar

buurmeid in dr korte rokje
en doorkijkblouse. Ze ging

tegen dr aan staan,
2 handen vol.
Lesbisch

50 et p/m 06-320.320.39

Meisjesporno
50 et p/m 06-320.320.52

Ruige porno
50 et p/m Hard'Hard'Hard
06-320.320.53

Lesbische
meisjes en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans, Toets van

kamer naar kamer.
06-320.320.37 - 50 et p/m

Sex op zn Grieks
Kies je prooi zelf. 50 et p/m

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.
06-320.330.92 - 50 et p/m

Dikke donkere vrouw
Stroop jij m'n rok eens op

schat. Lekker he! 50 et 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 et p/m
06-320.323.56

Sexstandjes
Wij doen elk standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.

Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug!

50 et p/m 06-320.320.59
Live met mij bel 06-9506

Meisje in een witte
doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.

50 ctp/m 06-320.330.93

Erox
voor een livesex gesprek!

De madam verbindt je door!
50 et p/m 06-95.06
Hete ruige straatsex

Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77
Griekse Sex
Lisa draait z. om 50 cpm

06-320.325.55
Sexlijn 10

De Jongste 06-320.320.10
Liefje 06-320.321.10

Vriendin 06-320.323.10
Call-me 50 cpm

Vrouwen
Geen meisjes maar echte

vrouwen.
1. Marrieta exotisch. 2. Nel

mollige vrouw. 3. Claudia 38
jr. verpest buurmeid.

4. Paula werkt.
5. Harriet bordeelsex.

50 et p/m 06-320.324.14

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

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

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

Bi-5ex....323.36
Jongens-sex... .325.19
Studenten-sex.. .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
Gloeiende Live
sexparties. Wij samen

zonder gluurders
06-320.330.74 50ct pm.

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)
i

Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet kan of mag. Bel dan
06-320.320.87 50ct pm.

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)
Wie wil mij eens lekker

100% live
bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!

Ik wacht op je via
06-320.320.83 (50 cpm).

SSSSSS Sex meisj«
22222 2 handen vol! 50

06-320.320.2
Live - Sex

Bel ze en ontmoet l
06-320.324.98 (50 ctj
Bel Lenie, 24 "Gratis sexgesprek. Bef

thuis op. Kom bij rrf
06-320.324.96 - 50 dl

*SM Box*
Dien live je meesteres!
er tussen 12.00u's rrKJI

en 17.00u's middag
06-320.320.65 - 50 dj

Telerotica
'n bordeel vol rijpe vro"
waar je live mee kunt *06.96.36 - 50 et pjÜ

Rijpe
Vrouwen

320*325*4
Ervaren vrouw 50 c/rn,
Wat ben je mooi zo &

Ria naakt
met de vriend.

06-320.340.69- SQCtJ
Diefstal.

Een mooie blonde me»
trapt door 2boze man'
06-320.340.45 -50 ctj

Het brood, het gas, de>Wendy betaalt

alles in natun
06-320.326.92- 50 ctj
Denk gewoon dat je'handen van

Monica
voelt.

06-320.331.07 -50 dj

Ik ben Rom)
bel mij alleen als nierna1

kan zien of horen enc
precies wat ik jevraa!

06-320.331.04-50 ctj
Zn strakke broek liet n*

wensen over.
Homo Live

06-320.330.12 (50 et. I
Kontakten/KI übs

Hl li Umi i II I ■■■ ■ MI.IM I -—^
Club Merci

Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,
ook het volgend jaar zijn we weer voor U daar. j

Omstreeks de feestdagen voor iedere gast 'n leuke all I
Tel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen.^\

Spiksplinternieuw
Super-team

bij Yvonne. Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-4251°0'
7 dagen geopend 11.00-24.00 uur; zond. 15.00-23.00j,

Kom eens kijken' en geniet van de dames van
Privéhuis Brigitte
Tel. 045-232069 - 212570

Onze meisjes zijn gehuld in sexy lingerie, maar oöK
zonder zijn ze bijzonder

Anita - Marian - Hellen - Chantalle - Gerda. [

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, £■ meter voorbij camping de Maasterp. Open van maan*

Vm vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accep"
Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854^/

S/M
Teleurgesteld in andere behandelingen? Meestere5

Katja
(zie Doma) heeft haar praktijk in Maastricht. ,

Tel. 043-254183. Tevens onderdanig meisje gevraag?'

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- all in
S 045-423608

Prettige feestdagen!!!

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie *

NIEUW NIEUW: Tamars, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335^^

Villa Liberta Susteren
onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp p'e

Wij vrijen zonder taboes. Ervaar het zelf.
3x wippen voor 1 all-in prijs Jma. dins. en don. 12 tot 2.00 uur. Wo. en vrijd tot 10 *L

Veel nieuwe meisjes aanw. Olga, Angie, Elke en Kr|S

Paren en alleenstaanden club fwoensd. en vrijd. v.a. 21.00 uur voor paren en alleens'
den. Zaterdag alleen parenv .^iZaterdag 21 december Bodypainting. veel mooie erov^
shows. Alles verder gratis. hj|ti

Info 04499-4928. Maaseikerweg 24, 300 m. v.a. A2r|C'
Susteren. Privé parking. /

**045-326191**
* Escort all-in *
Diana Escort

Tel. 045-320323.

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

Dave
Voor heren 045-428856.

Shirley
Privé en escort
Tel. 045-727538

Sacha's Escort
V.a. ’lOO,- all-in

Tel. 06-52980255.
Love Escort

S 045-320905
Nieuw Salmanita.

Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

Tel. 045-412762. Ma. t/m vrij
11-24 uur. Tev. dames gevr.

Paradiso
Europaweg Nrd.

158
Landgraaf, 045-317032
Heden v.a. 19.00 uur.

Peggy/Privé e(

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 I^3tot 19.00 uur. 046-37 J

Tevens meisjejjg^
2 films tegelijk zien-

Videoclut»
045-718067, meisje^,
Frans mog. NieuwgJ!^

Apart Apart
Bij Chantal hoort u

kerstklokken luide'
Alleen op afsprff' J. Tel. 045-21345/>^

Zie hier
van 20 dcc. t/m 4 J* t
gratis voor elke c"D

Kerst-cadeaut)e.
Maastricht - P.r£?JB^

Jodenstr. 2, Q43js>^
Privé ook SM

Tel. 045-25459ö u .
van 11.00 tol23g^
Nieuw Escoj1

Priscilla en snel
uthuisof inho^ g

g 045-4288^
Super Escor 1

Menlek:
5045-725//0
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Finale
pf J?r°blemen zijn inmiddels uitge-
Laipmdat de dames donders goed

at ze r"et z°nder elkaarsijzen. Gearmd over de Kalver-
van\rZUUen de beste tafeltennissters

Nederland echter niet meer lo-rj!: en. Vriesekoop toonde zich mede
W -2?r gebrand op een goed resul-
ïvg.' tijdens de eerste twee games
lale er nog sPrake van een heuse fi-
gev ' jnaar nadat Vriesekoop in beideW^ aan net langste eind had ge-spen (21-19, 22-20) gaf Hooman de'Jet op. 21. 17
VQlitj^^ettine Vriesekoop vormde de

-titel een bevestiging van wat zij

al wist. De vorm is er, maar er moet
hier en daar nog wat bijgeschaafd
worden. Nu zij reeds is geplaatst
voor de Olympische Spelen, heeft ze
tijd om weer eens een reisje van on-
geveer vier weken richting China te
maken. In januari is het zover. En in
juli stapt Vriesekoop voor de tweede
keer in 1992 in het vliegtuig richting
Peking. Vriesekoop financiert die
tripjes overigens uit eigen fondsen,
met behulp van sponsors dus.

Danny Heister blijft dicht bij huis.
Hij belegt zo nu en daneen trainings-
kampje bij bevriende tafeltennissers
in Duitsland. Afgelopen week ver-

toefde Heister in Grenzau in het ge-
zelschap van de Pool Grubba en de
Duitser Bohm. Europese toppers, en
dat inspireerde hem kennelijk afge-
lopen weekeinde tot grootse daden.
„Het leek wel of ik de hele wereld
aan kon", gaf Heister blijk van een
ongekend zelfvertrouwen.
Dat Paul Haldan zijn pad niet had
gekruist, deed volgens Heister niets
aan het resultaat af. „Ik speelde ge-
woon goed en heb in de competitie
al twee keer van Paul gewonnen."

MOTORSPORT
Tvf06' NK enduro, vierde wedstrijd:
n/^aktklasse: L Jimmink (Honda) 72
h^ten, 2. Van Dijk (Suzuki) 62, 3. Palt-
Spk <Horida) 53. Viertaktklasse: 1.
sakram (Husaberg) 66, 2. Verhoef(Hu-
UDerg) 65, 3. Mellendijk (KTM) 58.

IJSHOCKEY
laL rlandse bekercompetitie. Halve fi-
tja^' tweede wedstrijd: Geleen-Rotter-
bui? 1 4'i H-l, 2-0, 1-0). Competitie: Til-

rë-Heerenveen 7-3 (2-3, 2-0, 3-0).

WIELRENNEN
("«Mo, veldrit: 1. Nagengast 54.09, 2.
g.eL>wenhuis, 3. Luppes, 4. Weevers, 5.
<W.en allen zt als Nagengast.
rjp^rhout, veldrit: 1. De Vos 53.10, 2.
4 lKinderen 0.30, 3. Van Korven 0.35,
jL7r'esen 0.40, 5. Van der Heyden 0.52.
H; vaux (Luxemburg), veldrit: 1.Peter
ga» j

2 pascal Triebel, 3. Jan Ooster-
ter ~ 6' René Kuhlman, 10. Ben Slen-

't- Noël van der Leij, 12. Pascal
llrnt Jn-32- Maurice Alleleijn.
1 0.f'e-Un-e, Spanje, veldrit: 1. Fort
4 n r' 2- Ca"irda op 0.12, 3. Kools 0.32,
li, 'aux 0.52, 5. Mujica 1.01, 6. Richard
Ve "> LFrank Groenendaal 1.41,8. Echa-
-2 In 7 .' 9- Yurrebaso 2.41, 10. Vervaet'50' 16. Dekker 4.07.

TURNEN
pa??fre '-NK tran>Pol«ne, clubs. 1. ProUfo'a 'Zoetermeer) 275,50 punten, 2.
(Aau. (H°ogezand) 261,90. 3. OlympiaNii^mt'er) 25°.50-
-«en fg£n' NK '«men, A-klasse, man-
voln u S Sliedrecht 154,00 punten, 2.
12e 4= aarlem H8,25, 3. K en K Tilburg
dam ?nfilr0,uwen: l- GV Blijdorp Rotter-
I IUK1 UK ,V,ao Punten, 2. Spirit Amsterdam
&-ku ' 3 DelUi Sport Zierikzee 104,90.
Eenri.SSe: l- TVS Santpoort 152.85; 2.vracht Kerkrade, 141.75. Dames a:

1. Blijdorp Rotterdam 106.90. b: 1. SVV
Veendam, 96.90; 5. KDV Kerkrade,
90.45. C-klasse: 1. OJC Rosmalen,
101,10.

sport in cijfers
VOLLEYBAL
Hai 'a" Vierlandentoernooi, mannen.(,^'ye finales: Nederland - China 3-0
15 a 15_5 15"9)' Cuba " Spanje 3-0 (15-8
(iJ , 15-5). Finale: Cuba - Nederland 3-1
s^-12 12-15 15-6 15-9). Om derde plaats:
l7"nJe - China 3-2 (15-9 5-15 15-5 9-15
'and Apeldoorn. Europese beker voor
rü "^kampioenen, mannen. Twteede
j> cle, tweede wedstrijd. Dynamo-

-3 °"3 (12"15 7"15 9"15)- Eerste
dj strijd: 0-3, Ravenna naar derde ron-

SKI
Val Gardena (It). Wereldbekerafdaling
mannen: 1. Heinzer 2.00,17, 2. Stock
2.00,44, 3. Skaardal 2.00,58, 4. Kitt
2.00,78, 5. Ortlieb 2.00,85. Stand WB af-
daling: 1. Heinzer en Stock 160, 3. Kitt
155, 4. Skaardal 103, 5. Ortlieb 98. Alta
Badia (Ita). Wereldbeker reuzesialom
mannen: 1. Tomba 2.22,73, 2. Locher
2.23,10, 3. Accola 2.23,74, 4. Pieren
2.23,88, 5. Von Grüningen 2.24,32, 6. Po-
lig 2.24,42, 7. Salzgeber 2.24,65, 8. Holzer
2.24,90, 9. Mayer en Piccard 2.24,93.
Stand WB reuzeslalom: 1. Tomba 280, 2.
Accola 240, 3. Pieren 138, 4. Locher en
Spampatti 131. Stand WB algemeen: 1.
Tomba 560 punten, 2. Accola 530, 3. Gi-
rardelli 272, 4. Furuseth 242, 5. Heinzer
207.
Santa Caterina, Italië. Wereldbeker af-
daling vrouwen 1. Bournissen 1.29,04, 2.
Seizinger 1.29,51, 3. Zurbriggen 1.29,73,
4. Zelenskaja 1.30,04, 5. Merle 1.30,07, 6.
Lee-Gartner 1.30,22, 7. Vogt 1.30,25.
Stand WB afdaling: 1. Bournissen 100
punten, 2. Seizinger 80, 3. Zurbriggen
60, 4. Zelenskaja 55, 5. Merle 51. Stand
WB algemeen: 1. Schneider 280, 2.
Kronberger 251, 3. Seizinger 238, 4. Mer-
le 216, 5. Fernandez Ochoa. Wereldbe-
ker super G vrouwen 1. Merle 1.26,96, 2.
Kronberger 1.28,11, 3. Zurbriggen
1.28,29, 4. Gerg 1.28,35, 5. Zeiler 1.28,74.
Stand WB allround: 1. Schneider 280
punten, 2. Seizinger 198, 3. Kronberger
171,4. Fernandez-Ochoa 169, 5. Bournis-
sen 128.
Thunder Bay (Canada). Wereldbeker
skiloop. Mannen, 30 km vrije stijl: 1.
Dahlie 1.29.04,1, 2. Ulvang 1.29.22,3, 3.
Skjeldal 1.29,37,2, 4. Mühlegg 1.29.37,3,
5. Kassim 1.29.38,8. Stand WB: 1. Ul-
vang 70 punten, 2. Dahlie 47, 3. Skjeldal
30, 4. Langli (Noo) 28, 5. Smirnov 27.
Sapporo. Wereldbeker schansspringen,
90 m: 1. Rathmayr 231,3 punten (spron-
gen 98,0 - 87,5 m), 2. Tallberg 208,5
(87,0-83,0), 3. Jez 206,2 (86,0-83,5), 4. Sa-
kala 204,2 (86,5-83,0), 5. Freiholz 196,7
(88,0-81,5). Stand WB: 1. Nieminen 35 p,
2. Vettori 34, 3. Fiantisek en Nikkola 28.
Strbske Pleso (Tsjechoslowakije). We-
reldbeker combinatiespringen: 1. Fa-
brice 226 punten (sprongen 87,0-90,0), 2.
Heekman 216,9 (84,5-86,5), 3. Reiichi
216,5 (84,0-88,0) en Doendoekov 216,5

(83,5-86,0), 5. Sulzenbacher 214,9, 6
Moen en Lundberg 211,3.

Virus
De vijfvoudig Nederlands kampioen

probeerde het zaterdag nog wel in
Den Bosch. Haldan bereikte welis-
waar de halve finale, maar de wijze
waarop dat gebeurde, gaf te denken.
De nummer 31 van de wereld wurm-
de zich uiterst moeizaam langs 'no-
body' Rijn Vogelaar. Toen bleek dat
een bij een toernooi in Japan opgelo-
pen virus Haldan te zeer parten
speelde. Hij trok zich derhalve gister-
morgen terug en meldde zich tevens
af voor de Superliga-interland tegen
Joegoslavië, komende woensdag in
Budapest.

Dat kwam Danny Heister uiteraard
goed uit. De nummer drie van Ne-

I
derland was de laatste tijd vanwege
gebrekkige resultaten uit de gratie
van NTTB-supervisor Jan Vlieg ge-
raakt. Nu Haldan voortijdig afhaakte
was een Nederlandse titel een uitne-
mende mogelijkheid om weer in de
schijnwerpers te treden. Heister liet
zich die kans niet ontnemen. Na zijn
uistekende prestatie in de halve fina-
le (winst op Trinko Keen) kwam Pe-
ter Paul de Vrind er in de eindstrijd
geen moment aan te pas: 21-10, 21-15,
20-22, 21-9.

Het leverde Heister prompt een uit-
nodiging van Jan Vlieg op voor het
Olympisch kwalificatie-toernooi, be-

gin februari in het Italiaanse Bolza-
no. Hij zal daar worden vergezeld
door Paul Haldan en Trinko Keen,
die evenzeer geïnteresseerd zijn in
tickets voor Barcelona. Ook Mirjam
Hooman moet zich in Italië voor de
Spelen plaatsen. Coach Vlieg heeft
trouwens nog een speelster gebrui-
ken voor het vrouwentoernooi in
Bolzano. Voor die plaats komen Emi-
ly Noor en Gerdie Keen (het duo
zegevierde in het vrouwendubbel) in
aanmerking.

Zij zullen keihard moeten werken;
Bettine Vriesekoop kan tot de Spe-
len een zorgeloos bestaan leiden.

ATLETIEK
Heythuysen, cross. Heren 10.000 m: 1.
N. Hamers 30.35; 2. J.P. Paumen 30.48;
3. C. Fourrier 30.58; 4. R. Jacobs 31.04;
5. W. Pepels 31.38; 6. M. Franssen 31.45;
7. P. Hagedoren 31.50; 8. H. Kurvers
31.57; 9. H. van de Mortel 32.21; 10. T.
Klerkx 32.46; 11. A. Diederen 32.58; 12.
F. Liebregts 33.16; 13. M. van Erp 33.21;
14. H. Stienen 33.28; 15. T. Wehrung
33.52. Heren 2500 m: LR. Didden 7.36.
Dames 4000 m: 1. K. Andries 14.21; 2.
M. van de Ven 14.43; 3. D. Theunissen
15.07. Dames 35+: 1. T. van de Laar
15.25; 2. D. Hendrix 16.13; 3. N. Hannen
16.36. MA 3000 m: 1. W. TRellers 13.11.
MB 2000 m: 1.R. Courage 9.44. JC 2000
m: 1. R. Frenken 6.59. MC 1000 m: 1. M.
Peeters 3.55. JD: 1. J. Cals 3.46. MD: 1.
Van Wassenberg 3.59. JPA: 1.A. Vossen
3.59. JPB: 1. R. Wintraecken 4.24. JPC:
1. A. Warmonts 4.36. MPA: 1. E. Laros
4.10. MPB: 1. L. de Vos 4.36. MPC: 1. J.
Bloemers 5.08.
Stratenloop Herpen, 9.180 m: 1. Van
Nunen (De Keien Uden) 31.07, 2. Van
Schijndel 31.17, 3. Bujarlagii 32.06.
Vrouwen 3.100 m.: 1. Hofmans (De
Keien) 11.38, 2. Simons 11.49, 3. Kre-
mers 12.06. Bergen op Zoom, 10.100 m:
1. Vermeule (Dynamo '70 Middelburg)
31.11, 2. Hoogstraten 31.22, 3. Maas
31.37. Vrouwen 4.100 m: 1. Kuipers
(Sprint) 14.51, 2. Kamphorst 14.58, 3.
Jansen 15.05.
I.lodio, Spanje. Veldloop, mannen,
9700 m: 1. Ondoro (Kenia) 27.25, 2. Karo-
ri 27.52, 3. Koech 28.10, 4. Domingos
Castro 28.22, 5. Dioniso Castro 28.23.
Vrouwen, 4100 m: 1. Sirma (Kenia)
13.26, 2. Estevez 13.28, 3. Larraga 13.47.
Chiba, Japan, marathonestafette: 1.
Australië 1.58.46, 2. Etiopië 1.59.08, 3.
Brazilië 2.00.04," 4. Groot-Brittannië
2.00.14, 5. Japan 2.00.21. 13. Nederland
2.05.05 (Aris 10 km in 28.58; Hofstee 5
km in 14.19, Pragt 10 km in 30.04, Wieg-
man 5 km in 14.53, Gielen 12.195 m in
36.51).

SCHAATSEN
Berlijn. Duitse afstandskampioen-
schappen. Vrouwen, 1000 m: 1. Gar-
brecht 1.22,33, 2. Baier 1.22,93, 3. Nie-
mann 1.23,12, 4. Völker 1.24,14, 5.
Luding 1.24,47. 1500 m: 1. Warnicke
2.08,60, 2. Börner 2.10,26, 3. Völker
2.10,66, 4. Baier 2.10,75, 5. Hauck 2.11,17,
6. Adeberg 2.11,61, 5000 m: 1. Niemann
7.32,053 (baanrecord), 2. Warnicke
7.34,25, 3. Pechstein 7.52,48.

TENNIS
Hulsberg, Hans Schaefer wintercompe-
titie: le klasse afd A: Ready GTR/NIP
4,5-3,5; IHE Hos - Custers 2-6; 2HE Sa-
velkoul - Koch 3-9; IDE Vanormelingen
- Savelkoul 5-4; HD Savelkoul/Hos -Custers/Koch 7-7; IGD Curfs/Savelkoul- Savelkoul/Koch 4-9; Nieuwenhagen -Brunssum 2: IHE te Nijenhuis - van Bil-
jouw 5-8; 2HE Bockmeulen - Franssen
6-6; IDE Lochtman - Theunissen 6-4;
2DE Feijen - J.Brutsaert 2-10; HD
Schuurhoff/te Nijenhuis - Franssen/van
Biljouw 11-6; DD Lochtman/Feijen -Brutsaert/Theunissen 5-8; IGD Skorz/
Bockmeulen - Brutsaert/van Biljouw
4-9; 2GD Feijen/Schuurhoff - Theunis-
sen/Franssen 5-6; Stand: 1 GTR/NIP
17,5; 2 Nieuwenhagen 12; 3 Ready 8.5; 4
Brunssum 2 5,5: 5 Kimbria 4,5; afd B:
Blerick - SLTC 4,5-3,5: IHE Trommelen- Bokhorst 5-7; 2HE van Seters - Wou-
ters 9-2; IDE de Meulemeester - Tiel-
man 2-12; 2DE Snijders - Bakker 7-3;
HD Trommelen/Verspa - Wouters/Mol
9-6; DD Snijders/de Meulemeester -
Tielman/Bakker 2-5; IGD de Meule-
meester/Verspa - Tielman/Mol 9-9; 2GD
Snijders/van Seters - Bakker/Wouters
6-5; Brunssum - Kerkrade 4,5-3,5: IHE
Hofman - Swagers 5-7; 2HE Stoelers -Wiertz 5-7; IDE E.Brutsaert - Nacken
12-1; 2DE Kriescher - Sangers 4-5; HD
Hofman/Stoelers - Swagers/Wiertz 6-6;
DD Brutsaert/Kriescher - Nacken/San-
gers 8-3; IGD Brutsaert/Stoelers - San-
gers/Swagers 9-5;
Weert, Limburgse Overdekte Jeugd-
kampioenschappen: JE 18: 1/2 fin Voor-
braak - Merry 6-1, 6-1; Snijders - Poulis-
sen 7-5, 2-6, 6-4; fin Voorbraak - Snijders
7-6, 6-1: ME 18: 1/2 fin Leenen - Mulder
6-3, 2-6, 6-2; Slangen -Kraus 6-3, 6-7, 6-3;
fin Leenen - Slangen 6-2, 6-4; JE 16: 1/2
fin Wassen - Sistermans 6-1, 6-0; Schal-
ken - Boesten 6-3, 6-3; fin Wassen -Schalken 7-5, 6-1; ME 16: 1/2 fin Mos-
tard - Aerts 6-1, 6-1; Wouters - van
Someren Brand 6-4, 6-2; fin Mostard -Wouters 6-3, 6-1; JE 14: 1/2 fin Martens -Sprank 6-2, 6-4; Ricker - Pechler 3-6, 7-6,
6-3; fin Ricker - Martens 4-6, 6-3, 6-1; ME
14 1/2 fin Doppen - Bodeutsch 6-1, 6-3;
de Koning - Geraedts 6-4, 6-3; fin Dop-
pen - de Koning 6-3, 6-0; JE 12: 1/2 fin
Pelt - Koomen 6-2, 6-4; Oonk - Reijans
6-0, 6-1; fin Pelt - Oonk 7-5, 6-3; ME 12:
1/2 fin Groeneveld - Hendriks 6-1, 6-0;
Bruis - Wolffs 6-4, 6-0; fin Groeneveld -
Bruis 6-3, 6-3; JE 10: 1/2 fin Reijnders -Gerards 7-6, 1-6, 6-2; Bosch - de Kluis
6-2, 6-2; fin Reijnders - Bosch 6-4, 6-1;
ME 10: 1/2 fin Schols - Pijpers 6-0, 6-0;
Savelkoul - Gerards 6-4, 6-1; fin Schols -Savelkoul 6-1, 6-1.

Noorwegen 14.45,9, 2. Nederland
14.52,1. Eindstand: 1. Nederland 484
punten, 2. Duitsland 299,5 p, 3. Noorwe-
gen 290 p, 4. Zweden 172,5 p.

sport

Heister profiteert van afwezigheid Haldan

Niet titel, maar prestige
telt voor Vriesekoop

Van onze verslaggever

JEN BOSCH - Ze stond
fl tav te traPPelen om aan het, deekl te ne-
4^, maar nu ze tóch moestnii,an de bondsbonzen pro-n^eerde Bettine Vriesekoopj *r maar het beste van te ma-

Zn- En als de inmiddels
)\j .^Jarige inwoonster vanJ^sterdam er zin in heeft,
)id^Jri de mogelijkheden nog
n^yd groot. Het leidde na
ij afwezigheid van vijf sei-
i' °enen afgelopen weekein-
j l\ln Den Bosch tot de elfdell'ytionale titel. Op het po-

ll fllum werd de routinier ge-
t(rlkeerd door Dannv Heis"v- Bij afwezigheid van de,aterdagavond ziek afge-

if «aakte Paul Haldan werd hij
* n°0r de eerste maal in zijn
'j t

°§ Prille carrière gekroond
* Nederlands kampioen.
H jv
j vqo Heister> 20 jaar en spelend
4 de .Terripo Team Amsterdam, toon-

2j; acn bijzonder ingenomen met
c)0 overtuigende winst op Leider-eer peter Paul de Vrind; Bettineplw^ekoop daarentegen werd niet

I Êe!?- °^ koud van van haar zege.
Rijpelijk, want dubbelpartijen
24 ,eprekend verzamelde zij in totaalütels. Vriesekoop had het veel er-
bg, §evonden als ze in de redelyk

pte, maar sfeerloze Maaspoort
i \zZQhtsverlies had geleden. Vorig

rje ""oefde Mirjam Hooman haar tij-
' We ue T°P-12 °P dezelfde plek nog

v6e]n Was er Vriesekoop gisteren
het\?an gelegen in de eindstrijd om

I, heruNederlands Kampioenschap een
j «aling te voorkomen.

Ito0
titel telde dus met voor Vriese-

fr0
P' wel het prestige. En de con-

bgj;-? he met Hooman was voor haar
W n met een flinke dosis rivali-
de 'Sinds een aantal maanden zijn~ marnes weer 'on speaking terms'
fQ aanvaring tijdens het WK in
hh Vriesekoop ergerde zich in
»J*n groen en geel aan de houding

1 iSiHk collega. De slechte ver-
i Cï ouding leidde tot een aaneen-
! tie^ eüng van tegenvallende presta-en onderling gekissebis.

" Bettine Vriesekoop, opnieuw Nederlands kampioene tafeltennis.

Chris Robertson
squashkampioen
AMSTERDAM - Het laatste
grote squashtoernooi van het
jaar heeft de Australiër Chris
Robertson de eerste hoofdprijs
(ruim 30 mille) opgeleverd.
In de finale van het Dutch
Open stapte hij eindelijk wel
als winnaar de baan af. De Fin
Sami Elopuro was in zijn vijfde
en laatste partij in Amsterdam
niet tot een nieuwe verrassing
in staat.

Bij de vrouwen was de vier
maanden stilstand nietaan we-
reldkampioene Susan Devoy
af te zien. De Nieuwzeelandse,
die volgende maand 28 wordt,
duldde uiteindelijk absoluut
geen machtsgreep, ook (nog)
niet van de jeugdigeEngelsen
Cassie Jackman en Sue
Wright.

De laatste mocht in de eind-
strijd alleen deeerste (17-15) en
tweede game (15-17) hoop
koesteren.

SQUASH
Amsterdam. NCM Dutch Open Man-
nen, 190.000 gulden, halve finales: Ro-
bertson-MacLean 15-4 15-5 13-15 15-2,
Elopuro -Parke 15-10 11-15 15-10 15-9.
Finale: Robertson - Elopuro 15-8 13-15
15-6 15-8. Vrouwen, 65.000 gulden, halve
finales: Wright -Opie 15-13 7-15 15-9
15-13, Devoy-Jackman 15-8 15-8 12-15
15-4. Finale: Devoy-Wright 15-17 17-15
15-9 15-10.

ZEILEN
Brisbane. WK 470: Mannen, eerste ra
ce: 1. Leskinen/Aarnikka, 2. Staven
uiter/Stibbe, 3. Ball/Griffiths, 4. Pont
hieu/Espipasse, 5. Montefusco/Monte
fusco, 10. Schutte/Schutte, 29. Ber
geyck/Bos, Kouwenhoven/Kouwenho
ven gediskwalificeerd. Vrouwen, eerste
race: 1. Peters/Bülle, 2. Meyer/Adlkofer
3. Swanson/Sertl, 4. Bethwaite/Gojnich
5. Rees-Jones/Carr,ls. Kramer/Staven
uiter, 25. Ammerlaan/Nadorp.

PAARDESPORT
Genève. Wereldbeker springen: Grand
Prix, na barrage: 1. Rozier (Fr, Oscar) 0
strafpunten/37,44 seconden, 2. Markus
Fuchs, Shandor 0/37,88, 3. Gundel, Life
is life 0/38,28, 4. Beerbaum, Classic
Touch 0/38,84, 5. Alvarez-Cervera, Let's
Go 0/39,29, 6. Thomas Fuchs, Dollar Girl
4/38,65. Stand wereldbeker na vijf van
de twaalf wedstrijden: 1. Navet 36 pun-
ten, 2. Sloothaak 35, 3. Markus Fuchs
34, 4. Nicolas 32, 5. Thomas Fuchs 28, 6.
Schröder 26, 7. Frühmann 25, 8. Roberten Beerbaum 24, 10. Becker 23.
Parijs. CSI: Jachtspringconcours: 1.
Sloothaak (Dld, Gina Ginelli) 0 straf-
punten/45,21 seconden, 2. Ledermann,
Nickel 0/47,71, 3. Robert, Nonix 0/48,36,
4. Godignon, Prince d'lncoville 0/58,99,
5. Hecart, Pirate de Bray 0/61,55, 6. Whi-
taker, Grannusch 4/2,99. Puissance-
springen: 1. Philippaerts (Belg, Adora)
61,26 seconden, 2. Legrand, Oreste du
Lac 63,91, 3. Bost, Raspail Bose 64,10. 4
Delaveau, Oriënt de Frebourg 64,78, 5.
Nicolas, Pimpeche 65,31, 6. Whitaker,
Fonda 65,73.

HOCKEY
Hoofdklasse heren: Kampong-Victoria
1-0, Tilburg-HGC 1-1, Amsterdam-
Bl'daal 0-1, MEP-HDM afg, Kl. Zwit-
Oranje Zw 1-1, Hattem-SCHC 2-2. Vrou-

wen: Bl'daal-Zwolle 1-0, HGC-Oranje
Zw 9-0, Amsterdam-Den Bosch afg,
MOP-Hilversum 3-0 HDM-Groningen
2-1, Laren-Kampong 3 - 2.

TENNIS
München. Grand Slam Cup. Halve fina-
les: Chang -Lendl 2-6 4-6 6-4 7-6 9-7,
Wheaton-Stich 7-6 7-6 7-6. Finale: Whea-
ton-Chang 7-5 6-2 6-4.
Amsterdam. Nationale Masters. Man-
nen. Halve finales: Siemerink-Schapers
6-1 6-3, Kempers-Krajicek 3-6 6-3 7-5. Fi-
nale: Siemerink-Kempers 6-2 6-3. Vrou-
wen. Halve finales: Schultz-Schilder 6-1
6-2, Muns-Jagerman-Bollegraf 6-3 6-3.
Finale: Schultz-Muns-Jagerman 6-4 6-3.
Delray Beach, VS. Continentai Cup,
meisjes. Halve finales: Nederland -Spanje 2-0, Verenigde Staten - Italië 2-1;
finale: Verenigde Staten - Nederland 2-0
(Nelson - Bitter 6-2 7-5, Davenport - Nie-
mantsverdriet 6-2 6-4).

BADMINTON
Kuala Lumpur, Maleisië. Finale Grand
Prix: vrouwen, halve finales: Susanti-
Bang 7-J1 12-9 11-3,Heung-Huang 10-12
11-5 11-7. Finale: Susanti-Heung 9-11
11-8 11-1. mannen, halve finales: Zhao-

Kusuma 15-4 15-7, Wu-Supriunto 15-8
15-11. Finale: Zhao-Wu 15-4 12-15 15-12.

BASKETBAL
Eredivisie: Selex BS Weert-Meppel
81-83, Doesburg-DAS 46-54, Orca's-
Eindhoven 79-93, Den Helder-Akrides
74-71.

TAFELTENNIS
Den Bosch. NK. Vrouwen enkelspel, .
Halve finales: Hooman-De Groot 21-15
21-12, 21-16, Vnesekoop-Keen 16-21,
21-14, 21-13, 21-7. finale: Vriesekoop-
Hooman 21-19, 22-20, 21-17. Dubbelspel,
halve finales: Noor/Keen - Huntelerslag/
Onstenk 19-21 21-15 21-12, Hooman/De
Haas - De Groot/Muller 21-16 21-19. fina-
le: Noor/Keen - Hooman/De Haas 19-21
21-17 21-13. Mannen enkelspel, halve fi-
nales: Heister - Keen 21-13 21-14 21-14,
De Vrind - Haldan walk over (Haldan
ziek gemeld), finale: Heister - De Vrind
21-10 21-15 20-22 21-9. Dubbelspel, halve
finales: Haldan/Van Spanje - Bakker/De
Vrind 21-10 21-15. Keen/Mol - Boute/
Dullens 21-16 21-6. finale: Mol/Keen -Haldan/Van Spanje walk over (Haldan
ziek). Gemengd-dubbelspel, halve fina-
les: De Vrind/Hooman - Boute/Hendriks
21-10 21-11, Heister/Noor - Tammenga'
Keen 21-16 21-15. finale: Heister/Noor -De Vrind/Hooman 21-19 21-15.

sportkort

" SCHAATSEN - De Italiaan
Hugo Hernoff vestigde in Mel-
bourne een wereldrecord short-
track op de 500 meter. Zijn tijd
van 44,45 was éénhonderdste se-
conde sneller dan landgenoot
Orazio Fagone in Budapest in ja-
nuari 1988.

" TENNIS - Tijdens de Nationa-
le Masters in Amsterdam werd
het 700.000 ste lid van de Ko-
ninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond gehuldigd. In 1971
telde de KNLTB nog slechts
100.000 leden. De tennisbond is
na de Koninklijke Nederlandse
Voetbal Bond de op één na
grootste sportbond van Neder-
land.

" GOLFBLIJAR - Michel Reve-
nich van Hollandia uit Sittard
heeft het open toernooi van golf-
biljart club Fortuna gewonnen.
In de finale klopte hij Torn Wa-
gemans van 't Krietje uit Ur-
mond. De kleine finale werd
gewonnen door Michel Moonen
van Brand Taveerne, die Wieher
Drenth van Maasgolf uit Wessem
versloeg.

" OLYMPISCH - Het Neder-
lands Olympisch Comité heeft
opnieuw een sponsor binnenge-
haald. De Nederlandse Crediet-
verzekering Maatschappij (NCM)
tekende deze week een vier-jari-
ge overeenkomst met het NOC.
Het bedrag werd niet bekend ge-
maakt. Het NOC beschikt mo-
menteel over vier zogenaamde
Top-voor-Top geldschieters: Au-
di, Nationale-Nederlanden, Phi-
lips en PTT Post. De nieuwe
geldschieter behoort tot de
groep „aanvoerders", waartoe
eerder IBM, Arke Reizen, Con-
tent en Eurofashions toetraden.

" ZEILEN - John Stavenuiter en
Erik Stibbe zijn het wereldkam-
pioenschap zeilen in de 470-klaS-
se sterk begonnen. De Nederlan-'
ders legden tijdens de eerste
race beslag op de tweede plaats
achter de Finnen Leskinen/Aar-
nikka. Het WK, dat tot en met 21
december bij de Australische
stad Brisbane wordt gehouden,
geldt mede als eerste in een
reeks van drie kwalificatiewed-
strijden voor de Olympische
Spelen in Barcelona.

" BOWLING - Tijdens de bow-
ling stedenontmoeting in Heer-
len in het Heerlense bowlingceh-
trum Hoeve de Aar werd Sittard
eerste met 7.619 pints voor Maas:tricht met 7.351 pints. Op de vol-
gende plaatsen kwamen Heerlen
met 6.953 pints, Venlo met 6.798
pints en Venray met 6.692 pints.
Sittard zal Limburg tijdens de
nationale stedenontmoeting, die
in februari in Eindhoven plaats
heeft vertegenwoordigen.

" SURFEN - Ondanks een sner-
pende koude werden zaterdag
op het Brasemermeer de laatste
drie manches voor de WK-selec-
tie voor het jeugdsurfen in Por-
tugal gehouden. Gronsveldenaar
Danny Willems wist de drie
manches te winnen en daardoor
ook de selectie af te dwingen.Bij
de dames werd Erna Driesschen
uit Heerhugowaard geselecteerd.
Het WK jeugdsurfen vindt in
april volgend jaar in Portugal
plaats.

" VOETBAL - Het Duitse voet-
balelftal oefent op 25 maart in en
tegen Italië. De wereldkampioen
treedt op die dag in het stadion
Delle Aloi in Turijn aan.

" SCHAATSEN - Kunstnjdster
Midori Ito won zaterdag een
toernooi in Hiroshima. De Ja-
panse ex-wereldkampioene ver-
wees Europees kampioene Su-
rya Bonaly uit Frankrijk naar de
tweede plaats. Bij het paarrijden
zegevierde het Sovjetrussische
koppel Sjisjkova/Naoemov, hun
landgenoten Oesova/Sjoelin
wonnen bij het ijsdansen.

Procedure
’Mallon’

ingetrokken
DEN HAAG - De ontslagen direc-
teur van de Koninklijke Neder-
landse Lawn Tennis Bond
(KNLTB), Martin Mallon, heeft de
nog lopende procedure bij de
rechtbank in Amsterdam inge-
trokken. Dat deelde bondsvoor-
zitter Ruurd de Boer gisteravond
mee.

Mallon werd afgelopen zomer
plotseling uit zijn functie onthe-
ven. De Rotterdammer vocht dit
ontslag aan bij de kantonrechter
in zijn woonplaats en startte een
gerechtelijke procedure tegen de
bond in Amsterdam.
Begin deze maand bepaalde kan-
tonrechter mevrouw mr. Koster-
Vaags dat de arbeidsovereen-
komst tussen de 52-jarige Mallon
en de KNLTB per 1 januari moet
worden ontbonden. Mallon kreeg
daarbij één jaar salaris toegewe-
zen.

Na een bedenktijd van een week
heeft hij nu besloten de procedu-
re bij de Amsterdamserechtbank
in te trekken. De Boer: „Daarmee
is deze zaak afgesloten. Uiteraard
zal de bond de door de rechter
opgelegde financiële verplichtin-
gen nakomen."

Maandag 16 december 1991 " 15
Hmburgs dagblad



bulletin

res. klassen
Res. le Klasse
SVN 2-RKMSV 2 1- 1
Stand:
Parmingen 2 11-19
Almania 2 12-19
Volharding 2 12-17
Venray 2 12-15
SVN 2 12-15
RKMSV 2 13-15
VW'O3 2 12-10
FC Oda 2 12-10
EHC 2 12- 8
Rapid 2 12- 6
RKWL 2 11- 5
Sittard 2 11- 3
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2-SCG 2 0- 1
Scharn 2 -Meerssen 2 0-1
Standaard 2-Caesar 2 0- 0
Eijsden 2-Heer 2 3- 1
Stand:
Eijsden 2 13-17
Haslou 2 11-17
Meerssen 2 12-16
RKVCL 2 12-16
Standaard 2 12-14
Heer 2 12-14
Scharn 2 12-11
SCG 2 13- 9
Schimmert 2 11-8
Heerlen 3 10- 7
Leonidas2 12- 7
Caesar 2 10- 4
Res. 2e Klasse B
Waubach 2-Kolonia 2 1- 3
Bekkerv. 2 -Chevremont 1- 1
2
Heerlen 2-Heksenb. 2 5- 3
Gr. Ster 2-RKONS 2 4- 1
Stand:
Waubach 2 12-17
VKC2 11-16
Chevremont 2 12-15
Gr Ster 2 12-13
Kolonia 2 10-12
Bekkerv. 2 11-12
Heerlen 2 12-11
RKBSV 2 10-10
RKONS 2 12- 9
Minor 2 11- 8
Heksenb. 2 12- 7
Limburgia 2 11- 6

afd.limburg
Eerste Klasse A
Biesland-RKBFC 1- 1
lason 2 -Maastr. B. 0-3
DBSV-White Star 3- 0
Vinkensl. 2 -Amelie 5- 0
Caberg -Willem 12 2-0
Stand:
Vinkensl. 2 11-20
Oaberg 12-19

fKBFC 12-19
unde2 11-14

Maastr. B. 12-11
White Star 11-10

""lie 12-10
RHC 11-10
Willem 12 12- 9
DBSV 12- 8
Biesland 12- 5
lason 2 12- 5
Eerste Klasse B
VNB-RKSVG 2- 0
Daalhof -Nyswiller gest. 0— 0
Valk. B. -Itteren 4- 1
Stand:
Daalhof 12-18
Lemirsia 11-17
Slenaken 10-15
RKSVG 11-13
WDZ 10-12
Nyswiller 11-12
VNB 10-11
Wahlwiller 10- 9
Valk. B. 12- 9
Wylre 10- 6
Itteren 12-5
Huls 11- 3
Eerste Klasse C
RKSNE 2-Rimburg 1- 1
Sylvia-SCKR 2- 1
Coriovall. 2 -Wijnandia 2- 2
Weltania 2-RKTSV 0- 2
N. Einde -Hrln. Sp. 2 3-5
RKHBS-Kakertse B. 1- 0
Stand:
RKTSV 11-16
Wijnandia 11-15
Kakertse B. 9-13
SCKR 10-13
RKSNE 2 11-11
N. Einde 11-11
Sylvia 10- 9
RKHBS 10- 9
Hrln. Sp. 2 11-8
Coriovall. 2 11-8
Rimburg 10- 7
Weltania 2 11- 6
Eerste Klasse D
Spaubeek -Sittardia '80 0- 0
Stand:
Schinnen 10-15
DVO 9-11
Spaubeek 12-11

<h. B. 9-11
Amstenrade 9-11
BVC 9-10
SV.Treebeek 10-10
Havantia 10-9
Adveo 7- 8
Dc Leeuw 7- 6
Egge 9- 6
Sittardia '80 11- 4
EersteKlasse I
WW 2 -RVU 2 1- 0
SVME 2-Scharn 3 3- 3
Stand:
RVU 2 12-17
WW 2 12-16
Quick'oß 2 11-15
Almania 3 11-14
MXC 2 11-13
SVME 2 12-12
Hulsberg 2 11-11
Scharn 3 12-11
Armada 2 11- 8
RKHSV 2 11- 7
SCG 3 11- 7
Meerssen3, 11-5
Eerste Klasse J
RKTSV 2-Schuttersv. 2 4- 3
Miranda 2-Sportclub 2 3- 0
Stand:
H'broek 2 11-17
Laura 2 11-16
Waub. 8.2 11-14
Schuttersv. 2 12-13
RKTSV 2 12-13
Heilust 2 11-12
Miranda 2 12-10
Sportclub 2 12-10
Schinveld 2 11- 8
Bekkerv. 3 11- 8
Simpelv. 2 11- 8
GSV 2 11- 7

Tweede Klasse A
Heer 3 -RKUVC 2 2- 1
Polaris 2 -Amicitas 2 1-0
Keer 2-Biesland 2 4- 2
Maastr. B. 2 -Caberg 2 2-2
Stand:
Polaris 2 12-20
Keer 2 12-16
Heer 3 12-16
RKASV 2 11-16
Caberg 2 11-14
MW'O2 11-12
RKUVC 2 12-10
Mheerd. B. 2 10-10
Amicitas 2 11- 8
Biesland 2 10- 7
RKWL 3 10- 4
Maastr. B. 2 12- 1

Tweede Klasse B
MXC 3-Geulsche B. 2- 1
Rapid 3 -Daalhof 2 1- 1
RKBFC 2-Standaard 3 1- 1
RKVCL 3-DBSV 2 2- 1
RKASV 3-Willem I 3 4- 1
Stand:

neß. 12-20i
Standaard 3 12-16

-of2 12-15
11-15j

Leonidas 3 10—15
RKASV 3 12-14
Willem 13 12-12
RKBFC 2 12-11i
RKVCL 3 12-9;
MXC 3 12-6;

V 211- 4
d 312-3:

Tweede Klasse C
MXC 4-Scharn 4 1- 0
Scharn 4-Polaris 3 0- 0
Berg 2-SVME34- 0
Geertr.B. 2 -Banholtia 2 0-2
Stand:
Dc Heeg 10-18
Rapid 4 10-18
Berg 2 11-17
SVME 3 11-12
Banholtia 2 11-11
MXC 4 10-10
Geertr. 8.2 12- 8
Scharn4 12- 7
RKWL 4 10- 6
RKASV 4 10- 6
Polaris 3 11-5
Tweede Klasse D
Vinkensl. 3-Sibbe 1- 2
Walram 2-RKWM 2 1- 0
Oranje B. 2 -MXC 55- 3
Noorb. B. 2 -Vijlen 3 0- 1
Struchter B. -lason3 4-0
Stand:
Struchter B. 12-22
Sibbe 11-18
RKWM 2 12-15
Oranje 8.2 11-13
Bemelen 11-12
Eijsden 3 11-12
MXC 5 12-12
Walram 2 12-11
Vijlen 3 12-11
Noorb. 8.2 125
lason312- 5
Vinkensl.312- 4

Tweede Klasse E
Vijlen 2-Epen 1- 0
Troja-Voerendaal 2 3- 1
Gulpen 2-W.Groen 2 1- 0
Stand:
Partij 11-19
Epen 12-16
Reymerst. B. 11-15
Zwart W. 2 10-15
Noorb. B. 11-14
SCKR2 10-13
Troja 11-11
Voerendaal 2 12-10
W. Groen 2 12- 7
Vijlen 2 12- 7
Gulpen 2 11-5
Nyswiller 2 11- 2
Tweede Klasse F
SVN 3-RKTSV 3 3- 0
Hopel 2-FC Gracht3 2- 1
KVC Oranje 3-Kolonia 4 2- 1

RKHBS 2-Haanrade 2 4- 2
Stand:
SVN 3 12-17
RKTSV 3 12-17
KVC Oranje 3 11-16
Kolonia 4 11-14
WDZ 2 11-13
RKHBS 2 12-12
Heerlen 4 11-10
Hopel 2 10- 9
FC Gracht 3 11- 8
Klimmania 2 10- 8
RKMVC 2 11- 6
Haanrade 2 124

Tweede Klasse G
Vaesrade 3 -KVC Oranje 4- 0
2
Weltania 3 -Haanrade 0- 3
Kolonia 5-SVN 4 0- 0
Stand:
Kolonia 5 11-16
Sylvia 2 10-16
RKTSV 4 10-15
RKONS 3 10-15
Haanrade 10—14
FC Gracht 2 9-11
SVN 4 11-10
Voerendaal 3 10- 8
Weltania 3 11-7
KVC Oranje 2 11- 5
Vaesrade 3 11-5
Hopel 3 10- 2
Tweede Klasse H
KEV 2-Gr. Ster 3 2- 1
Eik'veld -Helios 2 2-0
Kakertse B. 2 -Minor3 2-4
Vaesrade 2-Wijnandia 2 2- 0
Stand:
KEV 2 9-16
Vaesrade 2 11-15
Gr. Ster 3 9-12
Eik'veld 9-11
Kakertse 8.2 9- 9
A'bosch2 8- 8
Wijnandia 2 9- 8
VKC3 9- 7
Helios 2 9- 6
Kolonia 3 8- 4
Minor 3 10- 4

Tweede Klasse I
Treebeek 2-H'broek3 0- 0
Mariar. 2 -Doenrade 2- 2
N. Einde 3-Limburgia 3 1- 1
Stand:
Doenrade 10-14
H'broek 3 11-13
Schuttersv. 3 9-12
Limburgia 3 10-12
Langeberg 2 9-12
Mariar. 2 11-11
Passart 2 10-11
CSVT 11-10
Treebeek 2 11-10
N. Einde312- 8
VKC4 10- 6
Dc Leeuw 2 10- 5

Tweede Klasse J
Treebeek 3-Adveo 2 1- 2
Stand:
Adveo 2 11-16
Sittard 3 9-14
Jabeek 10-13
RKDFC 2 10-12
Doenrade 2 9-12
Dc Leeuw 3 10-12
Treebeek 3 11-10
Mariar. 3 10- 9
EHC 3 10- 7
Spaubeek 2 10- 6
Schinveld 3 10- 5
Schinnen 2 10- 4

Tweede Klasse X
Dc Ster4-LHBMC 2 0- 2
Caesar 3-COV 0- 1
Stand:
IVS 2 10-16
Caesar 3 12-15
COV 12-14
Havantia 2 11-14
Sanderbout2 11-14
LHBMC 2 10-13
Quick '08 3 10-13
DVO 2 11-11
Sweikh. 8.2 10- 8
Dc Ster 4 11- 7
SVM 3 11- 3
Doenrade 3 9—o
Tweede Klasse L
Limbricht -Urmondia 2 3-3
Neerbeek -L'heuvel 3 4-0
Stand:
Neerbeek 12-23
Buchten 2 11-18
Limbricht 12-17
Bom 2 11-16
SVE 2 11-13
Urmondia 2 11-9
Dc Ster 5 10- 9
L'heuvel312- 8
DVO 3 11- 7
Kluis 3 11- 6
Stadbroek 2 11- 5
Almania 4 11- 3
Tweede Klasse M
Dc Ster3 -Stevensw. 2 0-2
Stand:
PSV 2 11-20
St. Joost 2 10-14
Susteren 3 10-13
GVCG 2 11-13
Stevensw. 2 12-13
Dc Ster3 11-10
Buchten 3 11-10
FC Ria 2 11-9
Obbicht 2 11- 9
Slekker 8.2 11-8
Centrum 8.2 11- 8
Bom 3 10- 3
Tweede Klasse N
Hom -Swalmen 2 0-4
Stand:
Swalmen 2 12-18
Victoria 2 11-17
EMS 2 11-15
RKWB 10-13
SVH 2 11-10
Maasbr. 2 9-10
RKSVW 2 11- 9
Hom 11- 9
Dicteren 9- 8

Juliana 2 10- 6
Putbroek 9- 5
Brachterb. 10- 4
Tweede Klasse Q
RKSVO 3-RKSW2 1- 1
Laar 2-Crescentia2 35
Stand:
DESM 2 11-21
RKESV 2 10-14
Crescentia 2 12-13
Moesel 3 11-12
RKSW2 11-12
A'heide 2 11-12
RKSVO 3 12-12
FC Oda 3 11-11
Laar 2 10-11
Brevendia 4 12-10
Megacles 3 11-3
Roggel 312- 3
Derde Klasse A
MVV'O2 2-RHC 2 0- 1
Polaris 4-White Star 2 5- 0
Standaard 4-RKHSV 34- 1
St. Pieter 2-VNB 2 1- 2
Stand:
Standaard 4 13-23
RKHSV 3 13-18
Leonidas 4 12-15
Polaris 4 13-14
RHC 2 13-14
VNB 2 13-14
St. Pieter 2 13-14
Sp. Caberg 4 11-11
Geulse 8.2 12- 8
MVV'O2 2 12- 8
Heer412- 5
White Star 2 13- 2
Derde Klasse B
MXC 6-Daalhof 3 6- 4
Rapid 5-Vinkensl. 4 1- 6
DBSV 4-Meerssen 54- 0
RKVCL 5-Scharn 5 8- 1
RKBFC 3-RKWL 5 0- 2
WW 4 -Willem 14 6-2
Stand:
DBSV 4 13-21
RKVCL 5 13-18
Vinkensl. 4 13-18
RKWL 5 13-18
MXC 6 13-17
Daalhof 3 13-13
Scharn 5 13-12
RKBFC 3 12-11
Meerssen 5 13-11
Rapid 512- 9
WW 4 13- 6
Willem 1 4 13- 0
Derde Klasse C
SVME 4-DBSV 3 1- 5
RHC 3-Bunde34- 0
RKVCL 4-Leonidas 5 2- 3
Stand:
Caberg 5 11-19
RKUVC 3 11-19
Leonidas 5 13-19
DBSV 3 13-17
MXC 7 12-14
Bunde 3 13-14
Sibbe 3 12-12
Heer512- 8
WW312- 8
RKVCL 4 13- 7
SVME 4 13- 6
RHC 3 13- 5

Derde Klasse D
Berg 3-Vilt 2 3- 1
Banholtia 3-Struchter 0- 3
8.2
RVU 3-RKBFC 3 3- 0
Valk. B. 2 -Itteren 2 2-3
Stand:
RVU 3 13-24
Struchter 8.2 13-23
Valk. 8.2 12-19
RKWM 3 12-14
Banholtia 3 13-14
Itteren 2 13-12
Vilt 2 13-10
Meerssen 4 12-9
Gerendal 12- 8
Berg 3 13- 8
Mheerder B. 312- 5
RKBFC 312- 4

Derde Klasse E
Lemirsia 2 -Epen 2 2-1
Stand:
RKSVB 2 12-20
Lemirsia 2 13-19
Zwart W. 3 11-15
W. Groen 3 10-14
WDZ 3 12-13
RKMVC 3 12-12
Epen 2 14-11
Simpelv. 3 11-10
Sportcl. 3 11- 9
Sibbe 2 11- 8
Wijlre 2 10- 7
Huls 2 11- 0
Derde Klasse F
Heilust 3 -Chevremont 4 1-1

RKONS 4-Miranda34- 0
Haanrade 3-A'bosch 3 2- 0
Stand:
Haanrade 3 12-20
Heilust 3 12-16
SVK 2 11-15
RKONS 4 11-14
A'bosch 3 11-13
Laura 3 11-12
Chevremont 4 12-12
Kakersteß. 4 11-10
Miranda 3 11- 8
Nijswiller 3 10- 5
Rimburg 2 125
RKMVC 4 10- 4
Derde Klasse G
Waubach 4-RKHBS 4 0- 0
Kakertse B. 3-WDZ4 1- 2
Miranda 4-Sportcl. 4 0- 2
Chevremont 3 -Heksen- 0- 5
berg 3
Stand:
Sportcl. 4 12-16
RKHBS 4 12-16
WDZ 4 12-16
Chevremont 3 12-14
Miranda 4 12-14
Heksenberg 3 12-12
SVN 5 11-12
Waubach 4 12-11
SVK 3 11-10
Weltania 5 11-9
Kakertse B. 312- 8
Coriovall. 3 11- 2

Derde Klasse H
Hrln Sp. 4-FC Gracht 43- 0
Heksenberg 4-KEV3 1- 1
RKHBS 3-Bekkerv. 4 7- 2
Stand:
KEV 3 11-15
Groene Ster 4 10-15
FC Gracht 4 11-13
HrlnSp. 4 11-11
RKBSV 3 10-11
RKHBS3 11-11
Eik'veld 2 9-10
Schuttersv. 4 9-9
Waubach 3 10- 9
Weltania 4 10- 9
Heksenberg 4 11-8
Bekkerv. 4 11- 3
Derde Klasse I
Heksenberg 5 -Vaesrade 2- 2
4
Hrln. Sp. 3-Schinveld 4 2- 1
RKSNE 4-Gr. Ster53- 1
Stand:
Hrln. Sp. 3 11-17
RKSNE 4 11-17
Passart 3 10-16
Amstenrade 2 9-14
Schinveld 4 11-14
Wijnandia 3 10-10
Vaesrade 4 11- 8
Egge 3 9- 8
RKBSV 4 10- 7
Gr. Ster 5 11- 7
Heksenberg 5 11-5
RKDFC 3 10- 1

Derde Klasse 1
RKDFC 4-Mariarade4 2- 2
Stand:
Hulsberg 3 11-19
RKDFC 4 12-17
Egge 2 11-16
EHC 4 11-13
Haslou 4 11-13
Mariarade 4 11-12
BVC 2 11-12
Schimmert 4 11-9
Quick'oß512- 8
Caesar 4 10- 7
Limburgia 4 11-5
Jabeek 2 123

Derde Klasse X
Caesar 5-De ster 6 0- 2

Stand:
Sanderbout3 11-20
Dc ster 6 12-18
L'heuvel 4 11-14
Haslou 3 10-13
OVCS2 11-13
Caesar 5 11-10
Spaubeek3 9- 9
Havantia312- 9
COV 2 11- 8
Sweikh. B. 3 10- 8
Quick 08412- 8
Schuttersv. 5 10- 0
Derde Klasse L
Urmondia 3-Sittard 4 1- 2
Stand:
Armada 3 12-19
GVCG 3 12-17
Almania 5 12-16
EVV 5 12-15
SVE 3 12-14
Sittard 4 13-13
Bom 4 12-12
Susteren 5 11-12
Stadbroek 3 12-10
DVO412- 8
Roosteren 3 11- 5
Urmondia 3 11-1
Derde Klasse P
RKSVO 4 -EMS 7 gest. 4- 1
Stand:
Merefeld. 4 12-18
Heyth 3 12-17
W'mina 6 12-15
KOC 2 11-15
Megacles 5 12-14
Brevend. 5 12-13
Thom 3 12-13
Veritas 3 12-12
RKSVO 4 13-10
EMS 7 13-10
FC Oda512- 5
Laar 5 11- 2
Vierde klasse A
MXC 8-Caberg 6 2- 4
Scharn 7-Amelie 2 3- 1
RHC 4-Leonidas 6 3- 2
Daalhof 5-Heer 6 0- 6
Stand:
Heer 6 13-22
Scharn 7 13-21
Dc Heeg 2 12-19
RHC 4 13-16
Celios 2 12-15
Caberg 6 13-12
Rapid 6 12-11
MXC 8 13- 9
Amelie 2 13- 9
Leonidas 6 13- 8
Daalhof 5 13- 7
DBSV512- 2

Vierde klasse B
Biesland 3 -Scharn 8 5-1
Rapid 7-Celios 3 1- 2
DBSV 7-MKC 9 2- 2
Stand:
Leonidas 8 9-18
Celios 3 11-17
DBSV 7 12-13
Maastr. B. 4 10-12
MXC 9 9-11
Willem 17 9-10
Rapid 7 11- 8
Scharn 8 11- 6
Biesland 3 10- 5
Caberg 7 10- 2
Vierde klasse C
Daalhof4-Heerß 1- 1
RKASV 5-MW'O235- 2
Stand:
Heerß * 11-16
Willem 18 6-12
Daalhof 4 9-12
DBSV 6 8-11
MW'O2 3 10- 7
St. Pieter 3 9- 6
Leonidas 7 8-6
RKASV 5 10- 5
Amelie 3 7- 3
Vierde klasse D
Heer7-RKVCL 6 4- 0
Leonidas 9-RKBFC 5 0- 4
Willem I 6-VNB 34- 0
Bemelen 2 -MXC 10 2- 4
Stand:
White Star 3 11-21
Heer7 11-18
RKBFC 5 12-17
Keer 3 9-14
RKVCL 6 12-13
MXC 10 12-11
Willem 16 12- 9
VNB312- 7
RVU 5 10- 5
Leonidas 9 125
Bemelen 2 11- 4

Vierde klasse E
Scharn 6-RVU 6 2- 2
RKHSV 4-Standaard 5 2- 6
Keer 5-RKWL 6 2- 0
Amicitas 3 -lason 4 3-2
Stand:
Standaard 5 12-23
lason 4 13-19
DBSV 8 12-18
Scharn 6 11-15
Amicitas 3 12-15
RVU 6 13-13
MXC 11 11-10
Polaris 5 12-10
Keer512- 9
RKWL 6 13- 8
RKHSV412- 4
White Star4 11- 0
Vierde klasse F
RKWM 4-MW 4 1- 2
lason 5 -Keer 4 0-6
RKBFC 6 -Willem I 5 2- 4
Stand:
MW4 13-23
Willem 15 12-19
RKBFC 6 13-16
Keer 4 12-16
RKWM 4 13-15
RKUVC 4 12-15
Meerssen 6 11-14
RVU 4, 12-13
Berg 4 11- 9
Bunde412- 4
Walram312- 2
lason 5 13- 0
Vierde klasse G
Laura 6 -Standaard 6 0-1
Maastr. B. 3-Coriovall. 4 2- 0

SCG 5-Haslou 5 2- 2
Stand:
Maastr. B. 3 14-26
Standaard 6 10-16
Haslou 5 12-15
SCKR3 11-14
Minor 7 8-12
Coriovall. 4 11-12
Geulse B.312- 9
Wijlre 3 9- 7
SCG512- 6
RKUVC 5 11- 6
Laura 4 9-5
Laura 6 13- 4

Vierde klasse H
Struchter B. 3 -Schim- 0- 4
mert 4
RKIW2-lason6 3- 0
Vilt 3-Slenaken 3 0- 4
Stand:
SCG 4 12-22
Schimmert 4 13-21
Eijsden 4 12-20
RVU 7 12-17
RKUVC 6 12-15
Hulsberg 4 12-11
Geertr.B. 3 12-10
RKIW 2 13-10
Slenaken 3 13- 9
Struchter B. 3 13- 8
lason6 13- 7
Vilt 3 13- 0

Vierde klasse I
Geertr.B. 4-Gulpen 3 3- 0
Noorb. B. 3-Oranje B. 3 3- 1
RKIW -Reym. B. 2 8- 1
Stand:
RKIW 13-23
Slenaken 2 12-21
Gulpen 3 13-18
Eijsden 5 12-18
Geertr. B. 4 13-17
Noorb. B. 3 12-15
Epen 3 12-14
Reym. 8.2 13- 7
Banholtia412- 5
Schimmert 5 11-4
RKMVC 512- 3
Oranje B. 3 13- 3
Vierde klasse J
Party 2-Gulpen 4 1- 2
Stand:
Noorb. B. 4 10-17

Simpelv. 4 10-15
Gulpen4 11-12
Party 2 9-12
RKSVG 2 11-12
Zwart W. 4 10-11
Wahlwiller2 12-11
W. Groen 4 10-10
Lemirsia 3 9-10
Wijlre 4 10- 3
Sportcl. 5 11- 1
Vierde klasse X
Haanrade 4 -Weltania 7 1-5
Heilust 4-WDZ 6 3- 1
Klimmania 3 -Simpelv. 1- 6
5
KVC Oranje 4-ZwartW. 0- 1
5
Stand:
Chevremont 5 11-21
Simpelv. 5 12-20
Weltania 7 12-19
Rimburg 3 11-18
Klimmania 3 12-16
Haanrade 4 12-14
KVC Oranje 4 13-11
Heilust 4 13-11
WDZ 6 13- 8
ZwartW. 5 13- 6
RKSVB 3 11- 2
SVK 5 11- 0

Vierde klasse L
RKONS 5-WDZ53- 0
Klimmania 4 -Hulsberg 1- 1
5
KVC Oranje 5-SVK 4 0- 3
Stand:
Hulsberg 5 11-19
Laura 5 10-18
Miranda 5 11-18
RKONS 5 13-14
SVK 4 11-12
Klimmania 4 11-11
RKSVB 4 10-11
KVC Oranje512- 6
Minor4 9- 4
Simpelv. 6 10- 3
WDZ 5 11- 2
Vierde klasse M
KEV 4-Waub. B. 3 1- 3
Bekkerv. 5-Sylvia 3 2- 2
Helios 3-Eik'veld 3 2- 4
Kolonia 6-Simpelv. 7 3- 3
Stand:
Waub. B. 3 11-19
Simpelv. 7 11-17
N. Einde 4 9-14
Bekkerv. 5 11-13
RKTSV 5 10-11
Kolonia 6 11-10
KEV 4 11-10
SVN 6 10-10
Eik'veld 3 11- 7
Sylvia 3 10- 7
Helios 3 11-5
Waubach 5 10- 3
Vierde klasse N
Waubach 6-RKHBS 5 6- 3
Bekkerv. 7-RKSNE 44- 0
Mariarade 5-SCKR 44- 6
KEV 5-Heerlen 54- 1
Waub. B. 4-RKONS 6 0- 3
Stand:
Bekkerv. 7 11-18
KEV 5 11-17
Waubach 6 11-14
RKONS 6 11-14
Eik'veld 4 10-13
Mariarade 5 11-11
SCKR 4 11-10
Kolonia 7 10-10
RKHBS 5 11- 9
Heerlen 5 11- 7
RKSNE 4 11- 5
Waub. B. 4 11- 2

Vierde klasse O
Troja 2-H'broek 4 1- 1
Stand:
Bekkerv. 6 11-18
Langeberg 4 10-18
Heidebloem 3 11-17
Adveo 5 10-15
GSV 3 11-13
RKBSV 6 11-10
H'broek 4 13- 8
Voerend. 4 10- 8
RKSNE 6 11- 7
Spaubeek4 12- 7
Troja 2 12- 6
Amstenrade 4 10— 5
Vierde klasse Q
LHBMC 3-Langeberg 5 1- 0
Stand:
LHBMC 3 12-21
Heidebloem 2 10-17
Neerbeek 2 9-14
Adveo 4 9-13
SVM4 11-10
Langeberg 5 10- 9
Havantia 4 9- 8
Dc Ster 7 9- 8
Kluis 4 10- 5
L'heuvel 5 10- 3
Schinnen 5 9-0
Vierde klasse R
IVS 3-Neerbeek 3 3- 0
Stand:
Sittardia 2 12-19
DVO 5 12-19
IVS 3 12-19
Hrln. Sport 5 10-17
Limbricht 2 11-17
Quick 6 11-14
Kluis 5 11-13
SVM512- 7
OVCS3 11- 6
Heidebloem412- 3
Neerbeek 312- 2
Sanderbout 412- 2

Vierde klasse T
Stevensw. 3 -Slekker B. 0- 2
4
Stand:
Susteren 6 12-22
Buchten 5 12-21
EW6 11-18
RKSNA 5 12-14
GVCG 4 12-11
Holturn 3 12-11
St. Joost 3 10- 9
Dieteren2 11-8
Stevensw. 3 13-8
Slekker B.412- 7
Roosteren412- 6
Sust.B. 3 11- 5
Vierde klasse V
A'heide3-FC Oda 8 4- 2
RKSVO 6-Moesel 4 1- 3
Stand:
Moesel 4 13-22
Merefeld. 6 12-21
Megacles 6 12-20
Laar 6 12-16
A'heide 3 13-16
FC Oda 8 13-11
RKSVO 6 13- 9
KOC312- 8
Eindse B.412- 8
RKESV412- 6
DESM412- 6
Crescent.412- 5
Vierde klasse Z
Moesel 5-KOC 4 8- 2
A'heide4 -Leveroy 4 0-4
Stand:
Merefeld. 7 12-19
Brevendia 7 11-15
Leveroy 4 12-15
Nunhem 3 11-15
Crescent. 3 10-14
Moesel 5 12-13
RKSVN 7 11-10
A'heide412- 9
KOC412- 8
RKSW3 11- 5
RKHVC 3 10- 1

Vierde klasse Zl
CSVT3-RKDFCS 2- 1
Stand:
H'broek 5 12-16
Gr. Ster 7 10-14
VKC 5 10-14
Schinnen 4 9-13
COV 3 10-11
RKDFC 5 10- 7
GSV 4 7- 6
Minor6 8- 6
CSVT3 11- 6
Heidebloem 5 7- 1
Vierde klasse Z2
A.bosch 4-Weltania 6 35
Passart 4-RKSNE 5 1- 0
Stand:
Gr. Ster6 11-20
SVN 7 10-18
Minor5 11-14
Vaesrade 5 11-14
RKSNE 5 12-14
RKTSV 6 10-12

Passart 4 12-12
N. Einde 5 11-10
CSVT2 11- 7
Weltaniaß 11-5
A.bosch 41- 3
Eik'veld 5 10- 3
Vierde klasse Z3
VKC 6 -Heksenb. ü 5- 1
Centrum B. 3 -Dc Heeg 55
3
Stand:
SVNB 10-18
Bekkerv. 8 10-17
Heksenb. 6 11-14
Centrum B. 3 12-13
Adveo6 10-12
VKC 6 '9- 8
DVO 6 10- 7
Dc Leeuw 5 8-5
LHBMC4 10- 4
Dc Heeg 3 10- 2

dames
Hoofdklasse Dames
Stand:
DenDungen 11-22
NEC 12-16
KFC 11-15
Bavel 12-14
GDA 12-13
Oliveo 12-13
SET 12-12
Celeritas 11-11
Braakhuizen 11- 8
Woenselseß. 11- 7
Leveroy 11- 4
VOW 123
DAMES INTERREGIONAAL
Herpima -Hulsel ü- 4
Stand:
ODC 11-18
BSC 11-18
Pr. Irene 11-13
Herpinia 12-13
Hulsel 11-12
NOAD 10-12
Herptseß. 10-11
SSSIB 10- 9
Hurwenen 11-9
Nooit Gedacht 11- 7
WW'2B 11- 7
Twinkle St. 11- 1
Dames 2e Klasse Zuid
Klimmania -Haanrade 4- 0
Coriovallum -Treebeek 1- %
Stand:
DBSV 10-16
Klimmania 10-15
RKVCL 9-14
Egge 10-11
WDZ 8- 9
Treebeek 9- 9
Weltania 9- 8
Coriovallum 10- 7
Leonidas 9- 7
Geulscheß. 9- 5
Haanrade 9- 1
Dames 3e Klasse A
Lemirsia-MKC 0- 4
Stand:
EHC 11-21
Vaesrade 9-18
RKIVV 11-17
Eijsden 11-15
MXC 11-13
Willem I 11-11
Hulsberg 10- 9
Rapid 2 11- 8
WW 2 10- 7
Lemirsia 11- 6
Daalhof 11-3
Schimmert 11- 0
Dames 3e Klasse B
Kolonia -Langeberg 3- 0
Sportcl.'2s 2-Nieuw 0- 3
Einde
Stand:
Kolonia 7-14
VKC 7-12
Langeberg 7- 8
Nieuw Einde 7- 8
Sportcl.'2s 2 7- 8
Passart 7- 6
Rimburg 5- 2
Waubach 6- 2
FC Gracht 7- 0
Dames 3c Klasse C
LHB/MC-SHH 2- 2
Stand:
Haslou 8-16
GSV 8-13
Haelen 10-12
Dc Ster 2 9-12
Bom 10-11
LHB/MC 11-11
HKSNA 10- 9
Boekoel 9- 8
SHH 10- 8
Armada 10- 4
OVCS2 9- 0
Dames 3e klasse D
RKMSV 2-Venray 2 4- 2
Stand:
RKHVC2 11-20
Someren 2 11-19
Venra\2 12-19
RKMSV 2 12-14
RKDEV2 11-12
MVC'I92 11-11
RKSVN 11-10
Brevendia2 11- 9
DESM 11- 9
Hegelsom 10- 5
FCOda 10- 4
Bevo2 11- 0

jeugdvoetbal
Jeugd hoofdklasse B
Feyenoord -Twente 1- 2
Vitesse-Willem II 2- 2
PSV-Elinkwijk 8- 0
SVV-NAC 1- 1
Vitesse-FC Zwolle 2- 2
Stand:
Feyenoord 13-23
PSV 13-23
Twente 13-21
FC Zwolle 12-15
Willem II 12-11
SVV 12-10
Go Ahead E 11-10
Vitesse 11-8
Fortuna S 11- 7
NAC 11- 6
Excelsior 12- 6
Elinkwijk 13- 4

Landelijk le klasse D
MVV-FC VVV 0- 2
NEC-PSV 2 2- 0
Helmond Sp. -Quick 2- 3
Stand:
NEC 12-17
PSV 2 13-17
Helmond Sp. 13-17
Quick 13-17
Eindhoven 12-15
RodaJC 11-14
Treffers 12-12
MVV 13-12
FC VVV 10-10
DCS 12- 8
Volharding 12- 3
VVV'O3 U- 2

volleybal
Heren le divisie B
BCS-Delta 2-3
Leython-VoCASA 3-2
Sliedr-Peelp. 1-3
Cevamy-Tijnmond 0-3
Nokia-Vrevok 2-3
Odulph-Geevers 1-3

Stand heren le divisie B
Vrevok 9-21
Gevamy 9-20
Sliedr 9-20
Nokia 9-19
Delta 9-16
Geevers 9-16
Rijnmond 9-15
Odulphus 9-1 lx
Peelpush 9-9
Leython 9-5
VoCASA 9-4
BCS 9-3
x=3 pnt in mmd.

Heren 2e divisie D
Flamin.-Velden 3-0
Autodrop-Morres 3-1
VCH-Hypoth. 3-1
Gevamy-Hajraa 0-3

Polans-Facopa 3-1
Jola-Sumas 3-0

Stand 2e divisie D
Facopa 9-20
Jüla 9-20
Hajraa 9-18
Polaris 9-1B
Flaming. 9-111
VCH 9-15
Hypotheker 9-14
Somas 9-12
Gevamy 9-10
Autodrop 9-8
Velden 9-7
Morres 9-4

Heren 3e divisie H
Sitt.-Rapid 2-3
Rooyse-Inteik. 3-0
Nuvoc-Wevoc 3-1
Vocas-Kompm 3-2
Revoc-Janssen 3-2
Ledub-Maasbr. 3-1

Stand 3e divisie H
Janssen 9-25
Kompro 9 21
Nuvoc 9-17
Rapid 9-18
Vocas 9-14
Revoe 9-13
Ledub 9-13
Rooyse 9-12
Wevoc 9-12
Maasbr. 9-iD
S)tt. ' MO
Interk. 9-0

Dames Ie divisie B
Flaming.-Gevamy 0-3
Toneg.-DOS 3-1
VCH-Sarto :i 1
Hcnzu-Symm.
Somas-Rentokil 0-3
Odulph.-EAVV 3-2

Stand dames Ie divisie B
VCH 9-24
DOS 9-17
Gevamy 9-17
Henzo 9-17
Symm. 9-17
Rentokil 9-14
Odulph. 9-12
Tonrgidu 9-12
Sarto 9-10
EAVV 9-9
Somas 9-8
Flaming. 9-5

Dames 2e divisie D
Facopa-Rapid 2-3
Autodrop-VCG 0-3
VCH2-Trivos 1-3
Henzo-Switch 0-3
Moonen-Normis 0-3
Peelp.-Civitas 3-1
Stand dames 2e divisie D
VoCASA 9-25
Switch 10-24
Noi-mis 9 2(1
Peelp. 9-18
Trivos 10-17
Facopa 9-16
Rapid 9-15
Autodrop 9-14
Henzo 9-5
Moonen 9-5
Civitas " 9-3
VCH2 9-3

Dames 3e divisie H
Sitt.-Rapid 1-3
Rooyse-SetUp 3-0
VCH3-Sondcrm 3-1
Velden-Dynamic 31
Geevers-Jokers
V'daal-Hevoc 3-0

Stand dames 3e divisie H
VCH3 9-23
Rooyse 9-20
Vdaal 9-20
Dynamic '->- 17
Velden 9-15
Hovoe B-M
Sunderrn. 9-13
Jokers 9-11
Rapid2
Geevers 9-10
Set Up 9 8
Sitt. 9-0
Dames Promotieklasse

; Volharding-BSV 2-3
Dovoc-Furos 1-3
Elsloo-Fiscus 3-2
Geevers 2-Jokers 2 3-2

> Dames Ie klasse A
I Sittardia 2-BSV 2 3-1

Dc Heeg-Furos 2 3-2
i Voerend.2-Elan 2-3

Geevers 3-Jokers 3 3-1
i Sjoahn-Vluco 0-3

i Dames Ie klasse B
I Sittardia 3-Grovoc 0-S
l Avanti-NAC 0-3
i Geevers 4-Rapid3 U-3, SEC-Jokers 4 3-1

Fiscus 2-Dynamic 3 3-0

l Dames 2e klasse A
lde Heeg 2-Grovoc3 3-0
iDovoc2-AMVJ 1-3; Sp+Sp.-Elan2 1-3
I Geevers 5-Mut.Mal. 0-3

Dames 2e klasse B
dc heeg 3-Rapid 4 0-3
SEC2-Jokerss 3-1
Avoc 2-Grovoc 2 3-0
NAC 2-Nivoc 3-0
Bekercompetitie
Dames
dc Heeg-AMVJ 3-1
Geevers-Jokers 3-0
Heren
Dovoc-Fiscus 2-3

Heren Promotieklasse
Sittardia 2-Heipoort 2-3
Avanti-Furos 2-3
Voerend.-Geevers 2 0-3
SEC 2-Jokers 3-0
VCH3-Vluco 3-1
VCH 2-Muvoc 3-0

Heren Ie klasse A
Dovoc-AMVJ 3-0
Fiscus 3-Geevers 3 0-3
Fiscus 2-Sp+Sp. 0-3
Sjoahn-Vluco 2 3-0

Heren Ie klasse B
dc Heeg-Rapid 2 2-3
Avanti 2-AMVJ 2 3-2
Heipoort 2-Geevers 4 3-0
SEC 3-Jokers 2 2-3
Avoc-Elsloo 3-1

Heren 2e klasse A
Volharding-BSV 0-3
Dovoc 2-Furos 2 0-3
Spartak-Geevers 5 3-0
Sjoahn 2-Vluco 3 0-3
VCH 5-Elsloo 2 3-2. Heren 2e klasse B
Fiscus 4-Muvoc 2 1-3
Sittardia 3-WS 1-3
Avanti 3-Nivoc 2-3
Spartak 2-Geevers 6 0-3
Fiscus 4-Mavoc 0-3
Furos 3-Muvoc 2 0-3

Heren 2e klasse C
Volharding 2-Grovoc 3-1
SEC4-Jokers4 3-1
Avoc 2-Phoenix 2-3
VCH 6-Helpoort 3 1-3

Heren 3e klasse A
Sittardia 4-WS 2 0-3
Spartak 3-Geevers 7 0-3
SEC 5-PPT 0-3
VCH7-Rapids 31

Heren 3e klasse B
dc Heeg 2-Rapid 4 2-3
Elsloo 3-Rapid 3 0-3
Avoc 4-Jokers 5 3-0
VCH 8-Phoenix 2 3-0

Jeugdcompetitie
MA
Sittardia-BSV 1-3
VCV-Avanti 0-3
Rapid-Blok 3-0
Geevers-Sittardia 2 3-2
VCH-de Heeg 3-0

MB
Rapid 2-Elan 3-1
Geevers 2-Sittardia 3 3-0
Furos-Vluco 3-0
VCH 2-Jokers 0-3
Avanti 2-Grovoc 3-2

MB
Avanti 2-Elan 3-2

JA
dc Heeg-VCV 3-1

JB
dc Heeg 2-SEC 0-3
Rapid-Geevers 0-3
Avanti-Furos 0-3

JC
VCV m-Avanti 3-0
VCVj-Geevers 3-1
Elan-Jokers 3-2
Furus-de Heeg 2-3

handbal
DAMES
eredivisie
UVG-V en L 28-25
Quintus-PSV 15-14
DSVD-Hellas 11-13
SEW-BoUenstreek 17-16
OSC-Aalsmeer 16-26

Stand:
SwiftR 9-17
Quintus 9-14
VenL 9-13
Aalsmeer 9-12
Hellas 9- 9
Bollenstreek 9- 8
SEW 9- 8
UVG 9- 8
OSC 9- 7
PSV 9- 2
DSVD 9- 2

eerste divisie
Bevo-Hermes 16-10
Internos-Loreal 16-20
lason-Noav 15-10
SVM-Westlandia 15-10
Sittard-OSC 2 13-15

Stand:
Hermes 8-14
Bevo 8-14
Sittard 9-13
Loreal 8-11
OSC 2 8-9
Westlandia 8- 8
SVM 9- 8
Internos 8- 6
lason 8- 4
Noav 8- 2
Velo 8- 1

tweede divisie
Heeten-OBW 9-19
Kwiek-BlauwWit 16-13
Achilles-Esca 6- 6
Sittard 2-WereDi 12- 9
Yen L 2-Posterholt 7- 6

Stand:
Achilles 7-11
Kwiek 7-10
OBW 7-10
Esca 7- 9
Blauw Wit 7- 8
Sittard 2 7- 6
VenL 2 7-6
Heeten 7- 4
Posterholt 7- 4
WereDi 7- 2

derde divisie
Rapiditas-Swift H 9-13
Zephyr-HVT Eindhoven 10-11
Margraten-Merefeldia 17- 5
Leudal-Niobe 11-16
Caesar-PSV 2 13-14

Stand:
PSV 2 7-14
HVT Eindhoven 7-12
Zephyr 7-10
Swift H 7-10
Margraten 7- 8
Niobe 7- 7
Leudal 7-4
Rapiditas 7- 3
Caesar 7- 2
Merefeldia 7- 0

jeugddivisie
Bevo-HVT Eindhoven 14-11
lason-Esca 17-10
SVM-VHC 13- 9
Noav-PSV 7-14
DVC-VenL 8-15

Stand:
lason 8-16
VenL 9-15
Bevo 9-12
Eind/Meteoor 7- 9
PSV 7- 9
SVM 8- 8
Esca 8- 6
HVT Eindhoven 8- 5
VHC 8- 4
DVC 8- 2
Noav 8- 2

HEREN
eredivisie
Hermes-Tachos 19-14
Blauw Wit-Esca 23-22
E en O-Hellas 23-20
Aalsmeer-Sittardia 14-16
OSC-Bevo 24-20
V en L-Olympia 33-26

Stand:
Sittardia 13-22
VenL 13-21
E en O 13-20
.BlauwWit 13-17
Hermes 13-16
Aalsmeer 13-15
Hellas 13-11
Tachos 13-10
Hengelo 13-10
Esca 13- 7
Bevo Heidia 13- 5
OSC 13- 2

eerste divisie
UDSV-Loreal 17-17
Aalsmeer 3-Noav 28-21
Quintus-Saturnus 21-17
PSV-PiusX 18-17

Stand:
Delta Sport 7-12
Saturnus 7-10
Loreal 8- 9
Noav 7- 8
UDSV 7- 7
Quintus 7- 6
Aalsmeer 3 7- 6
WIK 8- 5
PSV 7- 5
PiusX 7- 4

tweede divisie
Rapiditas-Blauw Wit 2 16-15
Swift A 2-SwiftR 19-22
Sittardia 2-UDI 19-17
SVM-Blerick 18-16
Gazellen-Laren 19-10

Stand:
GazeUen 7-14
SwiftR 7-10
Sittardia 2 7-10
SVM 7- 9
Blauw Wit 2 7- 7
Rapiditas 7- 6
UDI 7- 5
Blerick 7- 5
Laren 7- 2
Swift A 2 7- 2

derde divisie
Jupiter-HBS 20-21
V en L 2-Vios 19-21
Eind/Meteoor-HW 14-13
Habo-Tremeg 15-14
Caesar-Bergeijk 20-17

Stand:
Caesar 7-12
Eindh/Meteoor 7-11
VenL 2 7-10
HBS 7- 9
Vios 7- 8
Jupiter 7- 6
Habo 7- 6
HW 7- 5

Tremeg 7- 3 'Bergeijk 7- 0

jeugddivisie j
VenL-DVC 23-23 ■
Bevo-Kerkrade 23-21 1
Sittardia-Esca 12-20 <
1
Stand: 1
Bevo 5- 9 1
Blerick 5- 7 1
Kerkrade 5- 6 1
VenL 5-6
DVC 54 ]
Sittardia 6- 4 (
Esca 4- 2 1
Gazellen 5- 0 1

biljarten
District Z.Limburg
Drieb.A. j
Matchp.-Maasband 3-4
Modern 2-Modern3-4'Wolfrath-Schinnen2-5'Volksh.3-Volksh.2-5'Societ.-Keizer 5-2'
Drieb.B
Apollo-O.'t Kantje 2-5
N.Klossen-DJB 2-5
Z.B.Bock-Waubach 2-5
OHVZ-Vink 5-2.Caramb.-Eikfiagen 2-5
Catenaccio-Matchp.3 5-2

Drieb.C.
OHVZ-Br.wapen6-1'Volksh.-VKC 7-0(

Hofke-BBC 2-5!
BCV-Academie 2-5
Vink-Carambool 2-5
DJB-Brunssum 5-2

Drieb.D
Cebusta-Union 5-2
Caramb.-Touche 5-2
Vink-OHVZ 7-0
Apollo-Br.wapen 5-2
Brunssum-In 't Yen " 6-1
Op 't Kantje-Treff. 3-4

IA
Volksh.3-Volksh.2 5-2
Societ.2-Societ. 0-7
Gona-Quick 3-4

1B
KeizerTßßC 5-2
Bavo-Vr.kring 5-2
Juliana-Caramb. 2-5
N.Kloss.2-N.Kloss. 0-7
Sibbe-St.Heerlen 0-7

IC
Schaesb.-BBC 5-2
Kempke-Volksh. 5-2
BCH-Waubach 6-1

2A
Eikenb.-Statie 2-5
Tip-HGK 4-3
Stein-Kempke 2-5
Tjoba-Maasband 5-2
Quick-Sanderb. 4-3

2B
Societ.-Benelux 5-2
Tjoba-Wolfrath 5-2
Holtum-Wilza 5-2
Tip-HGK 0-7
Born-Heukske 2-5

2C
BCH-Sibbe 5-2
Br.wapen-Schaesb. 4-3
Volksh.-VKC 3-4
Klosje-N.Kloss. 2-5
Beatrix-Ransdaal 3-4

2E
In 't Ven-Hofke 2-5
Z.B.Bock-Apollo 4-3
N.Kloss.-Juliana 7-0
Matchp.-Schaesb. 2-5

2F
Waubach-ABC 0-7
Hoefïjzer-Eendr. 5-2
Op 't Kantje-Keizer 2-5
Schaesb.-Z.B.Bock 2-5
N.Kloss.-OHVZ 2-5

3A
Holtum-Kempke 2-7
Heukske-Benelux 4-5
Tjoba-Societeit 6-3
Jachth.-Maasb. 7-2
Meers-Oase 6-3

3B
Modern-HGK 5-4
Statie-Volksh. 2-7
Schinnen-TIP 2-7
Oase-Eikenb. 0-9
St.Hoger-Tjoba 7-2

3C
Weustenr.-Klosje 3-6
Sibbew-DJB 9-0
St.Hoger-Eikhagen 4-5
Juliana-Academic 2-7
ABC-ABP 2-7

3D
BBC-Hofke 3-6
Irene-Butting 3-6
DJB-Treffers 7-2

4D
Hoefijzer-Schaesb. 7-2
Eendr.-Keizer 6-3
Eikhagen-N.Kloss. 4-5
DJB-Beatrix 7-2
Academie-BCH 5-4

4E
N.Kloss.-DJB 9-0
Butting-Eikhagen 9-0
Treffers-Matchp. 5-4
Caramb.-In 't Yen 2-7

5A
Sanderb.-TIP 4-5
Kempke-Modern 9-0
Stadion-Volkshuis 2-7
Oase-Gona 7-2
Holtum-Stein 7-2
Heukske-Tjoba 4-5

5B
Caramb.-Klosje 4-5
Eikenb.-Heukske 5-4
Br.wapen-Volkshuis 4-5
Lindenh.-Bavo 0-9
Oase-Modern 5-4
Kempke-Tjoba 5-4

badminton
Overgangsklasse afd.B; Drop Shot 2-Schyndel 6-5
;Victoria-BCH 3 9-2
;Duinw.2-Boonen 8-3
'Nuenen-SIO 10-1
1.

!e klasse afd.4
Bavel-Schijndel 2 10-1
Bali 2-Un.Venlo 6-5
Zijderv.3-Oss 5-6
Veghel-Geldrop 9-2

2e klasse afd.B
Sittard-Weert 2-6
Victoria 2-Un.Venlo 2 3-5
Boxtelse-Nuenen 2 7-1
Whippet-Roat 6-2

3e klasse afd.ls
Kerkraadse 2-Schijndel 4 7-1
Weert 2-Veghel 2 6-2
Alouette-Heerlen 6-2
Whippet2-Geldrop 3 7-1

3e klasse afd.l6
Kerkraadse-Bocholtze 8-0
Victoria 3-BCH 4 4-4
Geleen-Boonen 2 7-1
Drunen 2-Geldrop 5 2-6

4e klasse afd.23
: Terwaerden-Good L. 0-8
Bocholtze 2-Un.Venlo 4 3-5
Heel-Boonen 3 gest. 4-3
Scarabee-Maasbree 6-2

14e klasse afd.24
iSittard 2-Someren 5-3
Victoria 4-Un.Venlo 3 1-7

Challengers-Roosterse
Whippet 3-Olympia

zaalvoetbal
le klasse A
Company st.-Gulpen
Up Quelle-Pottebr.
Kanaries-Tunnel
Erka-Delta
Brouwersw.-Flaterke
Wiegert-Dousberg

le klasse B
Quelle-Bouwk.2
Marathon-Soleil
Meetpoint-Theunissen
Viss.Autom.-Egor2
Cosmos2-Joffer
Kolonia-Hadow

le klasse C
Postert2-Bouwk.3
Tukcon-Soleil2
Roermond3-Wagter
Phoenix-SZV2
PSM-Sitt.B.
Keigel-Mee tpoint

2e klasse A
Vici-Filmclub2
Flaterke2-Gulpen2,
Pottem.-Delta2
T1874-Kaanen
Maasv.-Sjork

2e klasse B
Diekske-Pottebr.2
Quelle2-Sjefke
Circolo-Anders2
ODV-Y.2-Billyb.
Maasv.2-Kilo
Bastings4-Boheme
Pottebr.2-Sjefke

2e klasse C
Sportcl.2-Filmcl.3
Brunssum3-RoodWit2
Postwagen-Brikske2
Vissers2-Theuniss.2
VTV Vaals-Marebos
Hadow2-Laumen2

2e klasse D
DWS Boys-VTVVaals3
Brunssum4-Rood Wit
Hadow3-Brikske3
Soleil3-Reneman2
Cosmos3-Eendracht
Laumen3-Egor3

2e klasse E
Born-Makassar
AEV Int.-Zwaluw
Jabeek2-Maxim.
Phoenix2-Geleen2
Bouwk.4-Zw.Schaap
Fam.Boys-Lacr.Ass.

2e klasse F
Oberije-Adveo
SZV3-Sitt.B.2
Neerbeek-Jabeek
Sante-Geleen
Puth-Laumen4
Groen Wit-Hanckm.

3e klasse A
Vrecan-Delta3 ,
AVS-Sjefke2
Anders3-Pottebr.3
Brouwers.2-Sjotter
Stap In4-Eijsden2
Wiegert2-Sport2

3e klasse B
Eijsden3-Delta4
Dousberg3-Filmcl.4
Circolo2-Sjotter2
Pottebr.4-Bovens
Keer-Kilo2
Anders4-Sport3
Dousberg3-Anders4
Circolo2-Kilo2

3e klasse C
Colson-Sjotter3
Quelle 3-SPVMW
Eijsden4-Wi11.1.2
ODV Yerna3-Pottebr.s
Keer2-Comp.st.2
DBSV-Sport4

3eklasse D
Hermsen-Eijsdens
Quelle4-Tunnel2
Sjotter4-Matt.B.
Anderss-Flaterke3
Willeml-Vrecan2
Hernsen-Matt.B.

3e klasse E
Colson2-Maasb.
Kanaries2-Tunnel3
Boheme2-Sjotters
Erka2-Voliere
Eijsden6-Hermsen2
Tornado B-StapIn2

3e klasse F
Boemerang-Maasb.2
Pottemen.2-Sjotter6
Sunshine-Vici2
Tornado 8.2-StapIn3

3eklasse G
Quelle2-Paco2
Varenbeuk-Vissers3
H'heide-Hadow4
Fortuna-Reneman3
Eendr.2-Diekske2
Centraal-Kolonia2
Centraal-Vissers3
Pco2-Vissers3

3e klasse H
Fortuna2-Varenbeuk2
ZVC HolZ-H'heïde2
Soleil-Kolonia3
Goasewey-Sportcl.3
Laumens-WDZ2
Filmcl.s-Fortuna2

3e klasse I
Paco-Theunissen3
Cosmos4-Soleils
ZVC Holz2-Jess.B.
Driessen B-Varenbeuk3
Fortuna 3-Joffer2
Kolonia4-Laumen6
Laumen6-Paco

3e klasse J
Kolonia6-RoodWit3
Driessen 8.2-Joffer3
WDZ-Kolonias

3e klasse X
Sitt.B.3-Makassar2
Born2-Adveo2
Likopa2-Wierts4
Puth2-Tukcon2
PSM2-Zatecs
Overije2-Geleen3

3e klasse L
DWC-Tukcon4
Sitt.B.4-Brunssums
Zwaluw2-Egor4
Bouwk.s-GroenWit2
Keigel2-Adveo3

3eklasse M
B. bie-Makassar3
SZV4-Tikcon3
Phoenix3-AEV Int. 2
Adveo4-Zw.Schaap2
Puth3-Likopa

3eklasse N
Marebos2-Puth4
Egors-SZVS
Postw.3-Beek
Bouwk.6-Zw.Schaap3
Keigel3-GroenWit3
3e klasse O
Novus-Bouwk.7
Wagter2-Puth 5
Likopa3-Beek2
PSM3-Zw.Schaap4
Beek2-Novus

Dames Zuid
SZV-Pottebr.2
Jabeek-PSM
Geleen-Hadow
Filmcl.-Meetpoint2
Pottebr.-SZV
Meetpoint-Zw.Schaap
Pottebr.2-Jabeek
PSM-Sport M.
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Hoofdrol voor VGZ/Sittardia in confrontatie met Aalsmeer

Limburgse handbaltop
eist volle winst op

Van onze correspondent
MICHEL JANSSEN

«-LEEN - De drie Limburgse heren-handbalploegen die. omenteel in dekop van de eredivisie strijden om een plaats-
i lri de kampioensgroep lieten dit weekeinde geen steek val-,n- Hirschmann/V&L dartelde weinig serieus naar een 33-26ge op Olympia; Blauw Wit bracht zichzelf weliswaar in de
woblemen, maar won verdiend met 23-22 terwijl VGZ/Sittar-[ a bij Aalsmeer imponeerde en met 14-16 won.
Ti' ssen de meer aansprekende ont-

met Sittardia en V&L
fe.'nende woensdag) kon Blauw
lieth

n het lagerSePlaatste ESCA
l^de zelfdiscipline opbrengen het
tu^fi professioneel af te maken.Bekenaren wonnen wehswaar
iie maar de manier waarop

2ege tot stand kwam kon nie-
Uj nd> ook trainer Peter Verjans

et> bekoren.

Mtf' Vi r̂ maal namen de blauw-
de simpel een voorsprong van
ter? °f meer doelpunten om vervol-
erv hevig knoeiend, te moeten
Btanüen dat de Arnhemse tegen-
Ben t

F toen nog niet was versla_

"ton u de laatste minuut werd dieggilo«alante houding de Limbur-
W nog biJna fataal- ESCA wasw^J" eens teruggekrabbeld (van

U^O naar 23-22) toen een strafworp
die gas^en het overigens niet ver,-
tg nde punt kon brengen. Topsco-
laß ?y Veenhuizen (10 treffers!)
Ja? 2^n schot echter gestopt doory.^ues Josten, die kort daarvoorrn Plaats had afgestaan aan Andreas, maar voor dit karwei ijlings
£>e öin net ve*d werd gebracht.
g„ Blauw Wit-doelpunten werden
gj-^aakt door: Cremers (6), Eure-
VB

gs (5), Nusser en Beaumont (4),erJans (3) en Jongen (1).

Doelpuntenregen
deindoelPuntenfestival, met gemid-
de en doelpunt per minuut, kon
tÜg^tig gevulde Geleense tribune
V&r ecnt hekoren. Hirschmann/teQ£L' won met 33-26. Vooral het gro-
d 0 aantal tegentreffers, gescoord
0j r een allerminst imponerend

ze gt veel over de instel-
-8 van de Limburgers.

Gemakzucht was troef en de aanval-
len werden in een hoogtempo afge-
raffeld. Meestal met succes, want
kwaliteit ontbrak tussen de palen
van Olympia. Bij de rust leidde de
thuisclub met 17-12, nadat halver-
wege dat eerste deel het verschil
ook al vijf doelpunten bedroeg. Nog
een indicatie dus dat V&L niet echt
serieus bezig was. In de tweede
helft kwam de Geleense zege even-
min in gevaar, maar echt afstand
nemen kon V&L niet. Claus Veer-
man kanlde er duchtig op los (10
treffers). De andere Geleense doel-
punten kwamen op naam van de
opnieuw tegenvallende Portengen
(7), Louwers (6), Kikken, die vooral
in de beginfase veel kansen kreeg
(3), Klinkers en Vlijm (2), Smits,
Goffin en Versteegden (elk 1).

Glansrol Mastenbroek
VGZ/Sittardia en Aalsmeer zorgden
voor een goede wedstrijd, waarin
Sittardia weliswaar met voorsprong
uit de opening kwam (2-4), maar
daarna toch het initiatief aan de
gastheren moest laten. Bij de rust
leidde Aalsmeer met 12-10 en het in
de veertigste minuut 14-11 werd zag
het er even somber uit voor de ko-
ploper. Maar doelman Dick Masten-
broek, met collega Van de Broek
aan Aalsmeer-zijde de beste spelers
van het veld, ging zyn ploeg voor in
het herstel.

De Sittardse verdediging kreeg
1 steeds beter vat op de Aalsmeer-
aanvallen die volledig werd uitge-
schakeld en niet meer tot doelpun-
ten kwam. Sittardia zelf bleef regel-
matig scoren en won uiteindelijk en
verdiend met 14-16. Guido Consten
was met tien treffers, waarvan ze-
ven strafworpen, de gevaarlijkste
schutter in het Sittardse team.sport kort

* trampoline - voor de
he f

te achtereenvolgende keer
,*« Pro Patria zaterdag in Al-
Sc
,re het Nederlands kampioen-

Vil!!}p trampoline veroverd. Hetl" lal uit Zoetermeer sprong
b ger en mooier dan DFS uit

(tweede) en OlympiaAalsmeer (derde).

v &ASKETBAL - Zijn leeftijd
Vin?I§een enkele belemmering,
JahK hii zelf' Kareem Abdul-
2j; bar overweegt op zijn 44ste
Am rentree te maken in het
vo"erikaanse prof-basketbal. Hü
gjp, 11 zich geroepen Earvin 'Ma-
stri'H °nnsson *e s*aan mdc
v Jd tegen het Aids-virus. De
baaette zou zijn gage beschik-
JO. r willen stellen aan de door
$ti nsson in het leven geroepen
ijj jhting,die de gevreesdeziekteac VS tegen wil gaan.

(vfADMINTON - De 26-jarige
g mees Jianhua Zhao heeft een
Saa Wens in vervulling laten
°verri e wereldkampioen ver-
bal zondaê de eindzege in dee Van het lucratieve Grand

ircuit- In definale versloeg
W,? 2iJn landgenoot Wu in drie
IS^vallige games: 15-4 12-15
aV. -i °-e vrouwen was de In-
sU>rtSlSche Susi Susanti de
Hen e' De Zuidkoreaanse
IH,r

nS spartelde in Kuala Lum-
Sarn minuten tegen. In drie
de fs (9-11 11-8 11-1) zegevierde
i â Indonesische. Eline Coene
iw ede eindfase van het eve-

erït niet meer mee.

ggrip - De najaarsver-
rla nrir'nf van het Nederlands
op j^Pal Verbond heeft zaterdag
twfPendal de door het hoofd-
C°ntr-Kr noodzakelijk geachte

D^Vfverhoging a vijf gul-
ler geaccepteerd. De ver-
hei h "ng narT> een rapport van de
tiie d c'cornmissie structuur aan,
*en Z? ccrste aanzet vormt voor
*et v^lf uWe organisatorische op--B«at et NHV- Een werkgroep
Uen onderzoeken hoe van zes-
worri2aar zeven afdelingen kana*n teruggegaan.

Dynamo vergaapt
zich aan Ravenna
APELDOORN - Het beste volley-
bal-clubteam van de wereld was
even in Nederland. Dynamo Apel-
doorn mocht zicht zaterdag verga-
pen aan de kwaliteiten van Raven-
na. Het sterke collectief van de
wereldkampioen bij de cïubteams,
dat een extra dimensie krijgt door
de inbreng van de Amerikaanse su-
pervolleyballers Karch Kiraly en
Steve Timmons, stond in het twee-
de duel van tweede ronde Europa
Cup I, vijftien punten af aan de Ne-
derlandse kampioen: 0-3, 12-15,
7-15, 9-15.

Ravenna trad in de afgeladen Dyna-
mohal onverwacht met het eerste
team aan. Kiraly: „We wilden eigen-
lijk met dereserves spelen, maar ze
waren ziek of geblesseerd. We heb-
ben vanavond veel punten wegge-
geven omdat we niet geconcen-
treerd speelden. Logisch als je de
eerste wedstrijd al met zon verschil
hebt gewonnen."

Nederland in
achterhoede
op marathon

CHIBA - De Nederlandse mannen-
ploeg is in de internationale marat-
hon-estafette in Chiba als dertiende
geëindigd. Winnaar in de Japanse
stad werd Australië, gevolgd door
de ploegen van Etiopië en Brazilië.

Van de Nederlanders leverden Pa-
trick Aris, met 28.58 op de eerste
tien kilometer en Herman Hofstee,
met 14.19 op de daarop volgende
vijf kilometer de beste prestaties.
Huub Pragt (10 kilometer in 30,04)
handhaafde zich op de twaalfde
plaats, maar Frank Wiegman stelde
met een vijfkilometer-tijd van 14,53
teleur en belandde op de zestiende
en laatste positie. Marco Gielen
bracht Nederland in de afsluitende
12,1 kilometer (in 36,51) terug naar
de dertiende plaats.

Valpartijen
Nico Hamers maakte zich er niet
druk om. Zijn eerste zorg was de
twee piepkleine aanlooprondjes
zonder kleerscheuren door te ko-
men. Heel wat collega's van de
Heerlense stratemaker waren min-
der voorzichtig en moesten dat met
valpartijen bekopen. Toen de groep
de eerste van drie grote omlopen
(lengte: 3 kilometer) opdraaide,
toog Hamers aan het werk. Hij had
Paumen en Fourrier al te pakken
voordat er na 2 km koers de enige
-korte- klim opdoemde.

|Hamers deed zijn best om als eerste
aan die 'col van de vijfde categorie'
te beginnen: „Ik wilde op kop lo-
pen, omdat ik overzicht wilde hou-
den. Als je vlak achter iemand
loopt, heb je op dit parkoers veel
meer kans om te vallen. Onbedoeld
forceerde ik hierdoor meteen de be-
slissing."

Het is niet niks wanneer je een at-
leet als Jean-Pierre Paumen al na
een kwart van derace voor onover-
komelijke problemen plaatst.
Hamers relativeerde zijn geslaagde
coup: „Paumen is pas ziek geweest,
en nog niet genoeg hersteld. Daar-
om heb ik in de rest van de wed-
strijd geen echte moeilijkheden
meer gehad."

De Heerlenaar beperkte zich in het
'restant' van 7,5 km tot het handha-
ven van een veilige marge om bui-
ten het sterke eindschot van de
vroegere Belgische 1.500 meterkam-
pioen te blijven. De 28-jarige ex-
wielrenner slaagde volledig in die
opzet en finishte met dertien tellen
voorsprong.

sPort

Te smalle selectie
breekt V&L- dames op

Van onze correspondent
FRITS FEULER

SCHIEDAM - De dames van
ADB/V en L hebben hun tweede
"ederlaag te pakken. Na de bla-mage van verleden week tegen
öwift werd de Geleense handbal-Ploeg nu in het slotkwartier ver-
ast door een fel van zich afbij-
tend UVG. Trainer Wiel Mayntz
Kon zich niet herinneren ooit een

score- en wedstrijdver-loop te hebben meegemaakt.

"J^B/V en L startte gehandicapt,
Janssen (blessure) enKristel van de Velde (griep) wa-

ren niet inzetbaar, terwijl Suzan-
ne Paulissen tenauwernood
speelklaar kon worden gemaakt
en derhalve als enige (!) wissels-
peelster fungeerde.
In de eerste helft dicteerde de
Geleense ploeg duidelijk spel en
score (2-6 en 5-9) om vervolgens
wat overmoedig naar het rustsig-
naal toe te ballen: 12-14.

Op het einde van die eerste helft
kreeg de goed spelende Karin
Pisters - die al zesmaal had ges-
coord - een persoonlijke bewa-
king en dat gaf de nodige proble-

Carla Kleintjens werd
zodoende naar de opbouw gedi-
rigeerd en bekroonde die positie
met vier treffers op rij. Tot een

kwartier voor tijd bleef ADB/V
en L aan'de positieve kant van
de score (15-20). Maar binnen ze-
ven minuten - Kleintjens was
inmiddels ook van een cipier
voorzien - boog UVG de achter-
stand om in een 22-20 voor-
sprong. Dat verschil heeft V enL
nauwelijks kunnen wegwerken.
Om en om scorend werd bij het
eindsignaal op 28-25 in Schie-
dams voordeel afgesloten.

Carla Kleintjens (12), Karin Pis-
ters (7), Karen Hillen (3) en
Astrid Hooghiem (3) waren de
trefzekerste speelsters aan Ge-
leense zijde.

Heerlenaar verovert leiding in cross-circuit

Nico Hamers onderstreept
topvorm in Heythuysen

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

HEYTHUYSEN - De nieuwe for-
mule van de jaarlijksecross van AV
Heythuysen is een doorslaand suc-
ces geworden. Ondanks een tempe-
ratuur van vijf graden onder nul en
keiharde bospaden kwamen ruim
600 atleten (van acht tot tachtig jaar)
naar het vertrekpunt bij café Vo-
gels. Vooral bij de heren was de
concurrentie de laatste zes jaren
niet meer zo sterk geweest. De
hoofdloop werd niet gewonnen
door de gedoodverfde Belgische fa-
voriet Jean-Pierre Paumen, maar
door Heerlenaar Nico Hamers.

De AVON-atleèt triomfeerde voor
de tweede keer op rij. Twee weken
eerder won hij al in Deurne. Omdat
Hamers ook nog vierde was gewor-
den in de TV-Torenloop in Herken-
bosch, nam hij de leiding in het
cross-circuit over van René Jacobs
uit Someren.
De 10 km-wedsstrijd werd op het
laatste moment samengevoegd met
de 2,5 km-cross voor middenafstan-
ders. De wedstrijdleider vond het
onzin om de toeschouwers voor drie
atleten een kwartier langer in de
kou te laten staan en nam daarom
de mogelijke wedstrijdvervalsing

voor lief. Heel even leken dubieuze
ploegtaktieken inderdaad een rol te
gaan spelen, want twee van de drie
korte crossers waren clubgenoten
van Paumen. Zij probeerden met
een hoog aanvangstempo hun kop-
manf snel in een gewonnen positie
te loodsen.

" Nico Hamers, op weg naar de zege. F°to: JAN PAULkuit

Kerstcross
Op Tweede Kerstdag hoopt Pau-
men genoeg hersteld te zijn om zich
in de uiterst zware kerstcross van
AVON terevancheren. Van Hamers
hoeft hij echter geen cadeautjes te
verwachten: „Ik heb veel respect
voor Paumen, maar ik train bijna
dagelijks op Heerlerheide. Dat par-
cours ligt me nog veel beter dan het
circuit in Heythuysen." Paumen,
die in de Prominentencross in Til-
burg ook al klop kreeg van Hamers,
kan zijn borst dus natmaken.

Jan Bremen. „Er had een titel in ge-
zeten. Wat is nu een gemiddeld ver-
schil van 0,04 punt per oefening.
Onze ploeg turnde een fantastische
wedstrijd en is tot het uiterste ge-
gaan. De spanning was goed voel-
baar. Maurice Quaedvlieg turnde
met 49.35 een van zijn sterkste wed-
strijden. Maar ook Patrick Bodeher,
Richard Wnuck en Robert Janssen
waren geweldig. Dat doet je als trai-
ner goed."

De twee jongensteams Olympia
Roermond en SVO Oirsbeek wer-
den vijfde en vierde in de nationale
strijd voor cïubteams. Voor KDV

ging het fout op het tweede onder-
deel brug ongelijk.
Drie van de vier turnsters moesten
er vroegtijdig af, waardoor zij vrij-
wel kansloos werden voor de race
naar het eremetaal. Aangeslagen be-
gonnen zij vervolgens op balk; ook
hier moest het viertal er totaal zes
maal af. Beste turnster werd Nicole
Fox.
Trainer John Sterk was na afloop
teleurgesteld: „Wat de climax van
1991 had moeten worden, loopt af
met een kater voor ons allen. Jam-
mer, maar met zoveel mislukkingen
kun je natuurlijk nooit eremetaal
winnen op dit hoog niveau."

Santpoort sterkste in Nederlands turnkampioenschap B-klasse

Zilver voor Eendracht Kerkrade
Van onze correspondent

WIM DILL

NIJMEGEN - SSS heeft in de A-
klasse de nationale titel turnen voor
cïubteams bij de mannen geprolon-
geerd. De Sliedrechtse club was za-
terdag in de Jan Massinkhal in
Nijmegen oppermachtig. De vrou-
wen van Blijdorp namen de titel
over van Zierikzee. Van de Lim-
burgse vertegenwoordigers in de
B-klasse presenteerde de herenfor-
matie van Eendracht Kerkrade zich
het sterkst. Na een zinderende strijd
legde deze formatie evenals vorig
jaar beslag op het zilver. Bij de da-
mes turnde het Kerkraadse KDV-
team een onfortuinlijke wedstrijd
en werd uiteindelijk vijfde.

De Eendracht-heren moesten na
een gelijkopgaande strijd de vlag
strijken voor titelverdediger SV
Santpoort. Verschillen waren nau-
welijks waarneembaar. Uiteindelijk
totaliseerde SV Santpoort (met het
meeste 'jurygeluk') 1,1 punt meer
dan de Kerkraadse formatie.

„Jammer", aldus Kerkraads trainer

Selex BSW in laatste
seconden onderuit

Van onze correspondent
TIBERT LAGARDE

WEERT - In een meer spannen-
de dan mooie basketbalwed-
strijd heeft Selex BSW tegen
naaste concurrent Computerij
Meppel in de laatste seconden
met 81-83 het loodje moeten leg-
gen.
De openingsfase in dit eredivi-
sieduel werd getypeerd door
slordig spel, gepaard gaande met
veel balverhes. De Meppelse
hoofdmacht kon hierdoor een
10-17 voorsprong nemen. Maar
nadat zij center Dam behoorlijk
geblesseerd naar de kant zagen
vertrekken, rook Selex haar
kans. Onder leiding van Richard
van Poelgeest (topscorer met 29
punten) die op eenkrachtige wij-
ze veelvuldig rebounde en I

scoorde, leek de Limburgse
equipe warm te draaien. Dat
gold ook voor de in Weert debu-
terende amerikaan Andy Kenne-
dy.

Na -halverwege nog tegen een
33-36 achterstand aan te hebben
gekeken, bleef er tot de vijfde
minuut een verschil van een
paar punten op het scorebord
staan. Bij een stand van 48-43
kreeg Selex een Drents offensief
over zich heen. Pas drie minuten
later vluchtte coach Van Kem-
pen bij een stand 50- 60 naar een
time-out. Met nog 27 seconden
op de klok was de stand 81-81
met balbezit voor de gasten. Na
een persoonlijke fout volgden
twee vrije worpen die loepzuiver
benut werden en Selex met een.|kater achterlieten.

Oranje kansloos
tegen Cuba in
volleybalfinale

SEVILLA - De Nederlandse vol-
leybalploeg heeft de finale van het
vierlandentoernooi in Spanje met
1-3 verloren van Cuba. Setstanden:
15-12, 12-15, 15-6, 15-9. Het toernooi
was vooral nuttig voor de „reser-
ves", die net als tijdens de onlangs
gehouden toernee door de Verenig-
de Staten veel speeltijd kregen.
Middenspeler Patrick de Reus
maakte zich in de tweede set van de
finale verdienstelijk in de passing.
Bij een achterstand van 0-1 in sets
en 9-11 verving hij de vermoeide
Bas Koek, die normaalvrijwel nooit
mag meedoen omdat hij Ron Zwer-
ver voor zich weet. Nederland pakte
de set met 15-12, maar was vervol-
gens kansloos tegen de Cubanen,
die de eindstrijd zonder de vedetten
Diago en Despaigne speelden.

Van der Meulen, De Reus, Klok en
Koek hadden volop werk. Spelver-
deler Van Ree had de pech, dat hij
al tijdens het openingsduel vrij ern-
stig geblesseerd raakte. Hij is een
van de vier spelers in een selectie
van twaalf met kniepijn. Deze week
wordt het gewricht in een zieken-
huis onderzocht. Brokking was van
plan Parma's spelverdeler Peter

Blangé uit te nodigen voor het
Apeldoorn-toernooi tussen Kerst en
Nieuwjaar, de Voorburger komt
echter tijd tekort wegens competi-
tieverplichtingen.

Zwerver en Benne genezen in Ne-
derland van knieblessures. Held,
die net als Zwerver overbelast was,
trad in Zuid-Spanje gedoseerd op.
„Ik heb de tijd genomen om te her-
stellen. De ene dag ging het beter
met de knieën dan de andere. Bo-
vendien ben ik in het begin van het
toernooi een keer flink gevallen op
de harde vloer."

Na thuiskomst, vandaag, dienen de
problemen binnen de technische
staf spoedig te worden opgelost.
Harry Brokking zal deze week met
het bestuur van de NeVoßo praten
over zijn toekomst als bondscoach.
De Amstelvener is teleurgesteld
omdat de bond Arie Selinger heeft
aangesteld als zijn assistent. Brok-
king zag door harde uitlatingen van
Selinger vooralsnog af van een tele-
foontje naar Japan, maar het is vrij-
wel zeker dat deze week klaarheid
komt, moe als de betrokkenen zyn.
van alle discussies.

Doping in DDR was
zaak van Stasi

FRANKFURT - Topsport en do-
ping was in de vroegere DDR een
zaak van de Stasi, de staatsveilig-
heidsdienst. De Stasi zag er op toe
dat vrijwel alle coaches, trainers,
artsen en officials betrokken waren
bij de opzet en uitvoering van do-
pingprogramma's.

Tot die conclusie komt de commis-
sie-Manfred von Richthofen, vice-
voorzitter van de DSB, de Duitse
Sport Federatie, in een rapport naar
het gebruik van doping in het voor-
malige Oost-Duitsland. Von Richt-
hofen schrijft dat doping-program-
ma's systematisch werden uitge-
voerd 'in atletiek, schaatsen, ge-
wichtheffen, kanovaren, wielren-
nen, zwemmen en skilopen.
Geëxperimenteerd met verboden
stimulerende middelen werd er in
het boksen, bobsleeën, schermen,
handbal, judo,roeien en turnen.
De Stasi had een sleutelrol in de
topsport. Alle topsporters werden
regelmatig gekeurd op hun poli-
tieke betrouwbaarheid. „De atleten
en hun omgeving werden constant
gecontroleerd. Het gebruik van do-
ping werd beschouwd als een poli-
tieke noodzaak. Atleten die weiger-
den te slikken werden zonder
pardon terzijde geschoven", schrijft
Von Richthofen.
In het rapport doet het DSB-
bestuurslid de aanbeveling de be-
trokken atleten amnestie te verle-
nen. De trainers, coaches, artsen en
hoge officials moeten uit de sport
geweerd worden. Von Richthofen
heeft een lijst opgesteld met namen
van tachtig verdachten, die hun
functie moeten opgeven. De namen
werden niet vrijgegeven.

De DSB zal vrijwel zeker de aanbe-

velingen van de commissie overne-
men. „Wij willen een grote schoon-
maak in de sport", zegt voorzitter
Hansen. „1991 is het jaarvan de ont-
dekking van de dopingmachine in
de DDR, 1992 moet het jaarworden
waarin de geloofwaardigheid her-
steld wordt." Twaalf dagen geleden
gaven twintig trainers toe dat in de
Oostduitse zwemsport stelselmatig
anabole steroiden werden gebruikt.

De twintig voegden er aan toe dat
het gebruik van hogerhand werd
opgelegd.

Etappeschema
Giro d’Italia

GENUA^ - Het etappeschema van
de Ronde van Italië 1992, die op 24
mei in Genua begint en op 14 juniin
Milaan eindigt, is als volgt:

24 mei: Genua, individuele tijdrit, 10 km; 25
mei: Genua - Uliveto Terme, 198 km; 26
mei: Uliveto Terme - Arezzo, 175 km; 27
mei: Arezzo - Sansepolcro, individuele tijd-
rit, 40 km; 28 mei: Sansepolcro - Porto S.
Elpidio, 198 km; 29 mei: Porto S. Elpidio -Sulmona, 220 km; 30 mei: Roecaraso - Mel-
fi, 240 km; 31 mei: Melfi - Aversa, 175km; 1
juni: Aversa - Latina, 164km; 2 juni: Latina- Terminillo, 196km; 3 juni: Montepulciano
- Imola, 235 km; 4 juni: Imola - Bassano del
Grappa, 223 km; 5 juni: Bassano del Grap-
pa - Corvara Alta Badia. 180 km; 6 juni:
Corvara Alta Badia - Monte Bondone, 212
km; 7 juni: Riva del Garda - Palazzolo Sul-
-I'Oglio, 140km; 8 juni: Palazzolo Sull'Oglio- Sondrio, 143km; 9 juni: Sondrio - Vercelli.'
240 km; 10 juni: Vercelli - Monviso, 209km;
11 juni: Saluzzo - Pila, 260 km; 12 juni: St.
Vincent - Verbania 205 km; 13 juni: Verba-
nia - Vigevano, 100 km; 14 juni: Vigevano -
Milaan, individuele tijdrit, 64 km.
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Mishandelde
scheidsrechter
doet aangifte

OSPEL - KNVB-scheids-
rechter Harry Minten (50)
uit Ospel heeft zondag aan-
gifte bij de politie gedaan
wegens mishandeling door
twee spelers van EMS 7.
Harry Minten, bestuurslid
van RKSVO, floot zondag-
morgen de wedstrijd
RKSVO 4-EMS 7 in de der-
de klasse P van de afdeling
Limburg.

Hij lag herhaaldelijk in de
clinchmet spelers van EMS,
die zijn beslissingen niet ac-
cepteerden. De 'vijandelijk-
heden' escaleerden vlak
voor rust, toen Minten EMS-
speler G. S. uit het veld wil-
de sturen. G. S. greep de
scheidsrechter beet en be-
zorgde hem enkele krassen
op zijn wang.

Ploeggenoot Th. S. bemoei-
de zich vervolgens met de
zaak. Hij diende Minten een
vuistslag op het rechteroor
toe en trapte hem in het
kruis. Minten staakte het
duel en deed vervolgens
aangifte bij de politie.

Gevaarlijkste angel
Hermans had gelijk. Doordat EHC
met drie spitsen aantrad kon Meers-
sen niet via de vleugels aanvallen,
waardoor de gevaarlijkste angel uit
het spel van de geelzwarten was
verdwenen. Meerssen had wel ge-
durende het grootste deel van de
strijd een veldoverwicht maar
creëerde te weinig echte kansen.
Bovendien, als het gevaarlijk werd,
was EHC-doelman Dik Veldman
steeds op zijn hoede. Bij legio hoge
ballen heerste hij als een veldheer,
terwijl hij een kopbal van Ploemen
op miraculeuze wijze uit de hoek
tikte.

Strafschop
EHC startte vanuit een teruggetrok-
ken positie maar zocht wel steeds
met counters de aanval. En met suc-,
ces! Na een klein half uur brak
Loontjens door en passte keurig op
Derrez. Tegen diens droge knal was
Dusseldorp kansloos: 0-1. De gena-
deklap viel na 67 minuten.

Brankaert bediende de niet buiten-
spel staande Adam, die binnen het
strafschopgebied uit balans werd
gebracht. Strafschop dus! Een kans
die Brankaert koelbloedig benutte:

en voorts...
MARGRIET - BARONIE 3-1. 8. Schlü-
ter 0-1. Rust. 69. J. van Nistelrooy 1-1,
73. AbdeUaoui 2-1, 79. R. van Wel 3-1.
Scheidsrechter Nijhuis. Toeschouwers
425. Boekingen:A. Ceelen (Margriet), F.

Veel kansen maar geen doelpunten in streekderby

Balans in evenwicht bij
Chevremont-Waubach

Von onze correspondent
MAARTEN DE KEVER

KERKRADE - De streekderby in de
eerste klasse F tussen Chevremont
en Waubach eindigde zoals hij be-
gon: 0-0. Beide trainers waren het er
na afloop over eens dat het een te-
rechte uitslag was. Toch had Wau-
bach al voor rust de strijd moeten

beslissen. Vanuit een sterk midden-
veld werden zeven kansen ge-
creëerd, maar Chevremont-keeper
Frans Schleijper wist zijn doel
schoon te houden. De beste kans
was voor Ronald Offergeld, die na
een fraaie solo van Patrick Dooper,
helemaal vrij voor Schleijper ver-
scheen, maar hij schoot de bal
naast.

Geluk had Schleijper op slag van
rust, toen een schot van Brian Koc-
kelkorn via de paal weer het veld
inkaatste. Van Chevremont-zijde
stond daar een aktie van Willy
Schleepen tegenover, maar zijn
schot werd vakkundig gepakt door
Marco Blankenhagen.

Knergieker
Na rust pakte Chevremont de zaken
energieker aan. De Waubach-verde-
digingmoest veel meer moeite doen
om de Chevremont-aanvallerSf in
toom te houden. Dat lukte echter
goed. Op een schot van Roel Loop
en een kopbal van Henk Bodelier
na, hoefde Marco Blankenhagen
niet in actie te komen. Waubach
bakte er echter in de tweede helft
ook niets meer van, waardoor de
wedstrijd gezapig naar zijn einde
liep. Een klein slotoffensief van
Waubach mocht ook niet meer ba-
ten.

Ron Schoens: ’Het loopt ouderwets’

Heer sterk in
voorste linie

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

HEER - „Dit is een onterechte ne-
derlaag. Veritas had hier zeker een
punt verdiend". Veritas-trainer Har-
ry van Wylick sprak in feite tegen
zijn mening in. Zijn opmerking het
hij, na de wedstrijd Heer-Veritas
(2-1) snel volgen door: „Heer heeft
veel cleverder spelers dan ons en
die weten ten minste ook te sco-
ren." Geheel ongelijk had de Veri-
tas-trainer overigens niet. De bezoe-
kers speelden een leuk technisch
spelletje, dat geheel op de counter
was gebaseerd. Bovendien zat het
verdedigend meestal prima in el-
kaar.

Heer kwam moeilijk in zijn ritme
omdat Veritas vaak vroegtijdig

stoorde, waardoor de thuisclub veel
balverlies leed. Na een kwartier
wipte Jac Snij kers de bal loepzuiver
onder de deklat: 0-1. Hierna speelde
Heer vaak tegen zichzelf, maar Veri-
tas maakte daarvan geen gebruik.

Pal na de hervatting schoot Heer-
uitblinkerRon Schoens de bal van
dichtbij keihard achter Veritas-kee-
per Mare Hanssen. Vijf minuten
voor het eindsignaal ging Schoens
door op een steekpas van Chris Re-
neerkens en joeg de bal opnieuw
keihard tegen de touwen: 2-1.

Ron Schoens: „Het loopt in de spits
momenteel lekker bij ons. Echt
ouderwets. Ed Braken en ik spelen
nu weer zoals vroeger bij Rapid.
Dan zie jemeteen hoe gevaarlijk wij
kunnen worden. Dit was zonder
meer een verdiende overwinning
voor ons."

Niet tevreden
Wim Vrösch, de trainer van Wau-
bach die na dit seizoen daar ver-
trekt, was dan ook niet tevreden
over het resultaat: „In de eerste
helft moesten we een voorsprong
nemen, we hebben kansen genoeg
gehad, maar het team verzuimde te
scoren. Dat vraagt erom, datje in de
tweede helft nog af en toe in moei-
lijkheden komt."
Zijn collega Jo Quaedflieg, die
eveneens op zoek gaat naar een an-
dere club, had betere kritieken voor
zijn spelers: „Als jenaar de stand op
de ranglijst kijkt, mag je blij zijn
met een punt. Ons spel was, zeker
in de eerste helft, niet geweldig. Tij-
dens derust heb ik de spelers gewe-
zen op hun verantwoordelijkheden
en daarna heeft het team zich sterk
hersteld."

sport

Derrez en Brankaert maken einde aan Meerssens triomftocht

EHC op weg naar de top
Van onze correspondent

HENK SPORKEN

MEERSSEN - Meerssen, dat uit de laatste zes duels elf
punten had vergaard, is op eigen veld met 0-2 onderuit
gegaan tegen EHC, dat daarmee de tweede plaats bezet
en Limburgs beste hoofdklasser halverwege de competi-
tie is. Een alleszins verdiende overwinning voor de
Hoensbroekenaren. EHC speelde vanaf het eerste fluit-
signaal van de chaotisch en irritant leidende arbiter Al-
lers met veel overtuiging en liet de thuisclub niet in haar
normale spel komen.

Meerssen-trainer Piet van Dijk was
de eerste die dat direct na afloop
onderkende. Hij: „We hebben wel
hard gewerkt maar op beslissende
momenten te weinig afgedwongen.
We verdienden vandaag geen punt.
De beste ploeg heeft gewonnen."

Collega Piet Hermans was uiteraard
een tevreden man. „We groeien nog
steeds. Dat is zichtbaar. De jongens
beginnen elkaar blindelings te be-
grijpen. Taktisch waren we sterker.
We hebben Meerssen gedwongen
om met veel lange ballen door het
centrum te werken. Grassi, Nöllgen
en Veldman konden op die manier
naar grote hoogte groeien."

Nelissen en Versiegen zorgen voor 1-1 eindstand

Publiek winnaar
bij SVN-Venray

Van onze correspondent
HUUB PALMEN

LANDGRAAF -' Wanneer
SVN in het hartverwarmend
voetbalduel tegen Venray (1-1)
op een uiterst moeilijk be-
speelbare grasmat bij rust met
3-0 had voorgestaan, zou nie-
mand met de ogen hebben
geknipperd. Evenmin wan-
neer de Noordlimburgers een
na een verboemelde eerste
helft de beuk erin gooiden uit-
eindelijk toch nog hadden
gewonnen. De feiten! Enkele
minuten voor rust haalde Cus-
ters verwoestend uit. Via de
vingertoppen van Jacobs
knalde bal echter tegen de lat.
Seconden later bleek een re-
flexbeweging van de goalie
voldoende om Nelissen van
zijn tweede treffer af te hou-
den.

Na Venray's gelijkmaker in de

tweede helft (Verstegen kon in de
77e minuut uit een corner frank en
vrij inkoppen) moest SVN nog vre-
zen voor een nederlaag. Verstegen
miste echter een niet te missen kans
en Dautzenberg zorgde voor ge-
rechtigheid, door aan de overzijde
een droomkans simpelweg te verk-
wanselen.

" Ivo Dahlmans
tracht zich langs
EHC-er Antoine
Nöllgen(no 15) te
worstelen, ljpelaar
(links) en Ploemen
slaan het tafereel
gade.
Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Oppepper
Al vroeg kreeg SVN een morele op-

pepper. Na een afgeweerde corner
joeg Dautzenberg de bal naar de
frontlinie. Nelissen omspeelde daar
de teruggekomen Sijbers en liet de
uitlopende doelman Jacobs kans-
loos: 1-0. Venray-trainer Bair Lejeu-
ne: „Van zoiets word ik nu pisnij-
dig. Gaan me daar vier, vijfman bij
een corner mee naar voren en zij
zijn vervolgens te laat terug om mee
te verdedigen."

De Noordlimburgers werden in dat

eerste bedrijf veelal door dc iets
snellere Nieuwenhagenaren op
punten geklopt. Resultaat: Wiede-
meijer haalde te laat uit en dc ver-
bouwereerde Cuppen schoot via
Pruisscher naast. SVN bleef bij het
missen van kansen echter niet ach-
ter. Trainer Schaekens na afloop:
„We hebben verzuimd om dc kan-
sen te benutten. Nu kiepte dc wed-
strijd. Na die 1-1 hadden we kunnen
winnen maar ook verliezen, on-
danks het feit, dat dc ploeg vandaag

prima heeft gespeeld".
Na de hervatting speelde Vertfj
agressiever en sneller maar vi<\wel gevoelig voor counters (CupPJ
haalde een inzet van Nelissen *\
de lijn). Toch had SVN na een ofl]
rechte corner geluk omdat de bal]
wild heen- en weergetrap maar nl
in het Nieuwenhaagse doel wil'
verdwijnen. „Op zon veld kun je'
leen maar een prijs halen door
knokken," lichtte Bair Lejeune 'afloop toe. „En dat hebben we'
het eerste bedrijf absoluut niet ê
daan. Pas toen we ons dit realist
den kwamen we terug in de W*"
strijd."

Volharding-keeper reikt
RKONS helpende hand

Van onze correspondent
PIET CROMBACH

LANDGRAAF - Volhar-
ding-doelman Marcel Ver-
hoeven begreep de wereld
niet meer. Normaliter is hij
een betrouwbare sluitpost,
maar gistermiddag, in het
duel tegen het thuisspelen-
de RKONS, blunderde hij
drie keer zó kolossaal, dat
dit ook meteen drie ÓNS-
treffers opleverde. Daarmee

droeg hij voor een groot
deel bij aan de 5-2 zege van
de thuisclub.

Nadat Ron Dijkstra na tien mi-
nuten reeds met een beauty het
doelpuntenfestival opende, zorg-
den de eerder genoemde misgre-
pen van de gasten-doelman er-
voor, dat RKONS na een halfuur
spelreeds op een geruststellende
3-0 voorsprong kwam. Het pleit
echter voor het moreel van de
ploeg uit Vierlingsbeek dat men

zich ondanks deze blunders van
hun doelman niet uit het veld
liet slaan.

In het laatste kwartier van de
eerste helft barstte een ware
stormloop los richting RKONS-
veste, die met twee doelpunten
werd beloond. Mark Rongen, na
goed voorbereidend werk van
zijn broer John en een vrije trap
van Richard van Daal op slag
van rust, brachten Volharding
weer terug in de race: 3-2.

Ook de tweede helft bleef het
aankijken meer dan waard. Nf'
dat de zeer zwak leidend**
scheidsrechter Bogie de gasten
een glaszuivere strafschop ha»
onthouden, kon RKONS daaren-
tegen de voorsprong verder ui*!
bouwen door wederom een eno£me misser van de Volharding'
doelman.

Ron Dijkstra liet zich het buiten-
kansje niet ontglippen en sco° '

de beheerst zijn tweede treffe '
In de laatste minuut bracht Se
vaes Henssen met een uitgekien
de vrije trap de eindstand ten
slotte op 5-2.
Commentaar van Volharding
trainer Tony Theunissen np

f
a
r.

loop: „Afgezien van het misto
tuin van onze keeper hebben w
het RKONS toch moeilijk ée

maakt. Een gelijkspel was mi
schieneen rechtvaardiger uitsiaß
geweest".

Overtuigende zegt

Valkenburgse Boy
Van onze correspondente
MARIANNE GROSIEAN

HEERLEN - Ook in de Afdeli
Limburg vond een groot deel <
de geplande wedstrijden geen do
gang. In de eerste klasse A ro>
koploper Vinkenslag 2 Amelie<
5-0. Achtervolger RKBFC versp*
de een punt bij Biesland: 1-1. 'berg maakte echter geen fout
won de wedstijd tegen Willem'
met 2-0. In 1B haalde de wedstf
Daalhof-Nijswiller het einde j>
(zie ook de rubriek BALlad
RKTSV verstevigde in de eet
klasse C de koppositie; bij hekj
sluiter Weltania 2 werd met
gewonnen. Sittardia'Bo (ID) W
bij Spaubeek een punt gepakt;
wedstrijd eindigde doelpuntloos.
RKBFC (IA) kwam bij hekkeslui
Biesland niet verder dan een pl
tendeling: 1-1. „De gehele wedstf
hadden we het heft in handen,"
dus RKBFC-wedsstrijdsecreW
Jan Calleneyn. „Toch werd er i
gescoord. Pas vijfminuten voor'
einde kwamen we op voorspfl>
door een doelpunt van Dan
Haups. Een blunder in de ach'
hoede heeft ons vlak voor het eü
signaal een punt gekost."
In 1B won Valkenburgse Boys of
tuigend met 4-1 van Itteren, dat1
steeds dieper in de problerf
komt. Voor rust was de thuisd'
oppermachtig. Er werd vier k<
gescoord; de doelpunten waren V
Theo Hoebrechts (2); Addie N
mand en Louis Cardenas. In 'tweede bedrijf waren de motiva
en de inzet minder; de zege *toen echter al een feit.
Tijdens een pittig maar sport
duel tussen Sylvia en SCKR haal
de thuisclub de volle winst binn'
2-1. Frans Lips opende na een 1>
uur voor de gasten de score. Op >
van rust kwam Sylvia langszij d"
een doelpunt van Marcel Erke'
Sylvia-speler Marcel Huntje
maakte in de tweede helft dankW
gebruik van een fout in de achte'
nicvan SCKR: 2-1. De slotfase W«
nog spannend, doordat de gas*
mcc druk gingen uitoefenen. Del
lijkmaker bleef echter uit.

Jacht
Vrouwe Fortuna was Venray ech*
niet slecht gezind, toen een ir^van Dautzenberg via doelman 1
cobs nog net naast de paal dwarf*
de. Na de gelijkmaker ontspon z#
onder kunstlicht een adembei11
mende jacht op een volgende tl*
fer, waarbij Verstegen en Dautz^j
berg de reeds gememoreerde hoo>
rol vertolkten.

Haantjes tegen
Schoenenreus

HEERLEN - In de landelijke eei*Jdivisie C van de zaalvoetbalcornPj
titie wordt deze week de laa^wedstrijd van de heenronde fl
speeld. " „
In Beek ontvangt de best geplaag
Limburgse club, Wierts/Haant),
die op een vierde plaats genote^.
staat, de nummer twee van deral"
lijst Schoenenreus.
In Brunssum staat de derby tuS^J
't Brikske en Bouwfonds ëe^2grammeerd. De Geleense p'^VJ
heeft in de Limburgse derby's rj
een punt verspeeld.
Hernieuwde winst zou Bouwfo^J
weer dichter bij een promotiepl3 J
brengen. Dousberg Pare reist
naar Roosendaal om daar Molier
bestrijden.

Eerste divisie C: ..5Beek 20.45 Wierts/de Haant)e
Schoenenreus ,
Brunssum 21.15 't Brikske-Böa
fonds

Tweede divisie F: t)
Maastricht Daalhof 21.00 DC
Anders-Cosmos
Maasbracht 21.00 Perey-SZV
Melick 21.00 EJA-BouwkompaS s
Posterholt 21.15 't Haofke-Bastin*" De beste kans van Chevremont in beeld. Willy Schleepen haalt hard uit. Marco Blankenhagen

zal echter redding brengen voor Waubach. Foto: CHRISTA HALBESMA
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Voetbalvereniging
Waubachse Boys

Trainersvakature
m.i.v. 01-08-92

Taak: training en begeleiding van de
selectie.

Vereist: geldige
trainerslicentie/trainersdiploma 3/4

klasse KNVB.
Schriftelijke sollicitatiesvóór zaterdag
29 december 1991, aan dhr. F. Fröls,

.Maastrichterlaan 93, 6374 VN
Landgraaf, secretaris

Waubachse Boys. mom
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John Janssen
langsde lijn

NIEUWENHAGEN - John Jans-sen, normaliter scheidsrechter in
"tet betaalde voetbal, fungeerde
«Jdens SVN-Venray als grens-
rechter. Uit nood geboren. De«oor deKNVB aangewezen vlag-
Senist was niet komen opdagen,
daardoor moest met spoed eenvervanger worden gezocht. Di-rect gingen de gedachten uit
haar John Janssen. Die was ech-ter niet thuis, doch op het veld
Van Kolonia. Daar werd hij naSeruime tijd opgespoord. Als ge-v°lg van de zoekactie begon deWedstrijd drie kwartier te laat.

KNVB onderzoekt
affaire ’Echt’
ECHT - De KNVB heeft de ge-
beente Echt schriftelijk ver-kocht nadere mededelingen te
J"°en, omtrent de totale afgelas-
.lxig van het voetbalprogramma
jn cüe gemeente in het weekein-de van 8 december. Hoewel in de

hele provincie de voetbalvelden
er goed bijlagen, werd op last
van loco-burgemeester Tinus
Geraads alle verenigingen in de
gemeenteverboden de speelvel-
den te gebruiken. Geraads was
van mening.' dat de velden te
veel zouden lijden van de nacht-
vorst, maar die bleef uit. Geraads
heeft inmiddels toegegeven 'een
vergissing' te hebben begaan.

Chevremont berust
in 4-1 nederlaag
KERKRADE - De twee weken
geleden, na 70 minuten, wegens
mist gestaakte wedstrijd tussen
Volharding en Chevremont
(stand op dat tijdstip 4-1) zal, als
het aan Chevremont ligt, niet
worden uitgespeeld. Voorzitter
Herman Kockelkorn van Che-
vremont: „Wij achten het niet
zinvol om voor die twintig minu-
ten helemaal naar Vierlingsbeek
te reizen. De stand spreekt bo-
vendien boekdelen. We zullen
normaal gesproken nooit drie
doelpunten binnen 20 minuten
maken. Wat heeft het dan voor
nut om een bus te huren en zon
reis te gaan maken."

Karate-Addie
KERKRADE - Een van de drie
afwezigen (naast Jurgens en
Spronck) in het team van Wau-
bach dat aantrad tegen Chevre-
mont was Addie Kleinjans. De
25-jarige Kleinjans moest in het
Duitse Frankfurt examen afleg-
gen voor de tweede Dan in kara-
te.
Inrukken
MEERSSEN - Het treffen tussen
Meerssen en EHC leverde behal-

ve een boeking voor Marcel
Adam (EHC) ook twee vervroeg-
de douchebeurten op. Eerst
mocht Meerssen-verdediger Lu-
do Franssen op gezag van
scheidsrechter Allers vertrekken
omdat hij Adam binnen het
strafschopgebied uit balans
bracht, vervolgens moest ook
EHC-aanvoerder Marco Grassi
inrukken. Hij beledigde de
scheidsrechter.

" De amateurvelden wa-ren gisteren verraderlijk
Qldd. Dat ■ merkten de
heeste spelers pas tijdens
de wedstrijden. Ook Mar-
c° Blankenhagen, doel-man van Waubach, be-
speurde in het duel tegen
Chevremont dat hij beterv°-n schoenen kon varwis-
selen. Op een moment dat'
2yn ploeg in de aanval

trok hij bliksemsnel
nieuw schoeisel aan. De
Verzorger was hem daar-
°ij uiteraard behulp-zo.am.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Tweede klasse A
"Rv?,Ia "Schuttersveld 1- 0
Sta„YL-Miranda 0- 0
Bui".aaard-RKVCL 0- 0RvYfe-Caesar 2- 2u -Almania

% 0- 0

G Heerlen Sport afg.
AlSW,!.nia 12 5 7 017 12- 7
t*ftVo rd * 12 4 8 016 20- 9
*K\n,V !2 5 5 2 15 17-11
Vh L 12 3 7 2 13 8- 8
SCh,.en sPort 10 3 5 2 1118-11
HVti ersveld 12 3 5 4 1115-10
Scrj 12 3 5 4 11 10-14
Mir^ . 11 2 6 310 8- 8
C a *nda 11 2 6 310 18-20
öiJh/

ar 12 2 5 5 9 13-20
lCoi'„e 12 2 4 6 8 12-25ma 10 2 3 5 7 9-17

eri°dekampioen

SPomorers:l- w- Houben (Heerlen
UaaM. U; 2/3- R. Pellaers (Stan-

a)' en R. Stevens (Miranda) 7.

Vierdeklasse B
eert«. B. 3- 0.

*KVv£en Klimmania 2- 0
0fani» x>~SPortclub '25 1- 0B--Simpelveld 2- 2pci>-Banholtia 1- 1

*» Zwart Wit '19 afg.
£SV'2B'SpelL-M UBJ 2 17 24-8£eer Veld 12 642 16 19-12
?anholtia 12 6 3 31522-12
h^artu/3., 12 4 7 1 15 19-17

119 u 524 12 23-17Oranje 12 5 2 5 12 14-15&mPela- 12 5 1 6 1118-24
Pn

12 2 6 4 10 16-19Sncluh.,, 12 25 5 9 17-19H^rtr ï, 25 12 33 6 9 9-11
12 3 2 7 8 11-24marva 12 4 0 8 8 13-27

eriot«ekampioen
2 0£scorerS :i. R Custers (Keer) 10ö°osten (Zwart Wit '19) 8.

Tweede klasse B
Lindenheuvel -Quick '08 1- o
RKMSV-De Ster 0- 2

PSV '35-Susteren afg.
Belfeldia -VVV '03 afg.
Haslou -Bom afg.
Venlosche B. -FCV afg.

FCV* 11 8 1 217 30-16
Lindenheuvel 12 4 5 3 13 13-12
Bom 11 4 5 213 11-10
VW'O3 10 3 6 112 17-13
Haslou 10 4 4 212 8- 4
De Ster 12 2 8 212 10-10
RKMSV 11 3 5 3 11 11-13
PSV'3S 11 3 4 410 9-10
VenloscheB. 11 4 2 510 16-18
Quick'oB 12 3 3 6 9 13-17
Belfeldia 11 3 2 6 8 13-20
Susteren 10 1 3 6 513-21

'Periodekampioen

Topscorers: 1. G. Verheyen (FCV)
10; 2. H. Straatman (FCV) 8.

Vierde klasse C
Waubachse B. -RKSVB i- 1
Abdissenbosch -KVC Oranje 0- 0
FC Gracht-Heilust 1- 1
Centrum B. -Laura afg.
Hopel -Helios afg.
Schinveld -SVK afg.

Helios 11 7 3 1 17 37-19
Abdissenbosch 12 5 6 116 19-10
Heilust 12 5 4 3 14 24-16
SVK 9 5 3 1 13 15- 6
Schinveld 10 5 2 3 12 22-15
Waubachse B. 12 5 2 512 16-17
Centrum B. 11 4 3 4 1121-23
RKSVB 11 2 6 3 10 18-19
FC Gracht 12 3 3 6 9 15-21
KVC Oranje 12 16 5 8 15-24
Laura 11 2 3 6 7 9-16
Hopel 11 1 3 7 5 10-35

Topscorers:l. J. Ritzen (Helios) 11;
2/5. H. Odekerken (Helios), T. La-
byed (Heilust), A. Snippe en S. v/d.
Sluis (Abdissenbosch) 8.

Topscorer afwezig
MAASTRICHT - Standaard
moest het in het topduel tegen
RKVCL stellen zonder topscorer
Ron Pellaers. De spits draait se-
dert drie weken proef bij MVV.
Vorige week raakte hij voor de
tweede keer geblesseerd in een
oefenduel, zodat hij voor de drie
weken dat hij nu bij MW actief
is, reeds twee keer heeft moeten
verzuimen bij het eerste team
van Standaard.Drie vertrekkers

HEERLEN - Drie spelers haal-
den het einde van de ontmoeting
Heerlen-Heksenberg niet. Voor
rust werd Heksenbergspeler
Janssen wegens 'neerleggen van
een tegenstander' door scheids-
rechter Reintjens uit het veld
gestuurd. Na rust moest zijn
ploeggenoot Heuts, na twee boe-
kingen, vroegtijdig gaan dou-
chen, terwijl Heerlenspeler Van
Ratingen wegens een overtre-
ding ook moest inrukken.

Irritant
HEER - Scheidsrechter Fleuren
en de Heer-spelers leefden tij-
dens het duel Heer-Veritas op
voet van oorlog. Elke opmerking
van een Heer-speler werd beboet
met een vrije trap of een boe-
king. „De Heer-spelers waren erg
irritant en daarom greep ik elke
gelegenheid aan om hen op hun
nummer te zetten", zei scheids-
rechter Fleuren. Overigens
kwam Fleuren al voor de wed-
strijd in onzachte aanraking met
Heer. Tijdens het intrappen con-
troleerde hij de doelnetten, waar-
bij een door Ed Braken inge-
schoten bal hem hard in het
gezicht trof.

Krasse keeper
MAASTRICHT - Trainer Bert
van Marwijk zat voor aanvang
van de topper in de tweede klas-
se A tussen Standaard en
RKVCL met de handen in het
haar. Vaste doelman Frans Smit
was geveld door een griepvirus.
Van Marwyk herinnerde zich
VCL-lid Lambert van de Bo-
gaert. In vroegere jaren een ver-
dienstelijk doelman bij diverse
Limburgse clubs. Lambert is in-
middels 45 jaar. De trainer deed
niet vergeefs een beroep op de
veteraan. Van de Bogaert keepte
en hoe! Tegen de koploper hield
hij zijn goal schoon.

op de stip
0 Paul Bisschops verlengde zijn
(trainers)contract bij Schimmert.
Bisschops is bezig aan zijn eerste
seizoen bij de vierdeklasser.

0 Ber Roosen senior staat ook
volgend seizoen aan het roer bij
vierdeklasser Oranje Boys.
0 Henk Verheezen verlengde
zijn contract bij tweedeklasser
Miranda met eenjaar. Verheezen
werkt al drie seizoenen bij de
Chevremontse club.

0 Bekkerveld-grensrechter Lau-
rens Crombach werd voor aan-
vang van de wedstrijd tegen
VKC gehuldigd. Crombach was
voor de duizendste keer actief
als vlaggenist.

0 Karel Pelzer fungeerde vorig
seizoen als interim-coach bij
Groene Ster. Onlangs is hij 'te-
ruggehaald' als speler. Met suc-
ces. Tegen Vijlen (2-1) scoorde
hij beide Heerlense treffers.

0 Nico Kamps vertrekt aan het
einde van het seizoen als trainer
bij FC Hoensbroek. Kamps
werkte drie seizoenen bij de
club.

0 Laura reisde zondagmiddag
tevergeefs naar Centrum Boys.
De club uit Eijgelshoven was
niet ingelicht, dat het terrein was
afgekeurd.

0 Minor en trainer Bert Isen-
borghs vormen ook volgend sei-
zoen een paar. Het wordt Isen-
borghs' tweede seizoen bij de
derdeklasser uit Nuth.

" Arno Pauwels vertrekt aan het
einde van dit seizoen bij derde-
klasser RKMVC. Pauwels train-
de de club drie seizoenen.

" Voerendaal behaalde zijn eer-
ste zege van het seizoen (1-0).
Slachtoffer was mede-degrada-
tiekandidaat Weltania.

" SVN speelt donderdag"2 ja-
nuari om 19.30 uur in eigen huis
een oefenwedstrijd tegen Roda
JC.

0 Harold Costongs haalde het
einde van de wedstrijd Heer-
Veritas niet. Vranken trapte vlak
voor tijd naar een tegenstrever
en moest prompt naar de kant.

0 John Meuser stopt na zes sei-
zoenen als hulptrainer bij EHC.
Meuser haalde onlangs zijn di-
ploma 'Oefenmeester 2' en wil
als trainer op eigen benen ko-
men te staan.

0 In de wedstrijd Moesel
3-DESM 2 moest keeper Wim de
Graefvan DESM 2 de eerste keer
dit seizoen buigen. Elf duels in
successie hield hij zijn doel
schoon.

0 Margriet-speler Van Nistel-
rooy is voor twee duels ge-
schorst, omdat hij in de wed-
strijd tegen SVN een grensrech-
ter onheus bejegende. Van
Nistelrooy werd vrijgesproken
voor de beschuldiging dat hij,
hoewel hij in feite naar de kleed-
kamer was gestuurd, in het veld
'was gebleven.

Nieuwe doelman
voor Miranda
MAASTRICHT - Tijdens
RKVVL-Miranda verdedigde
Pascal Goossens, op prima wijze,
het Kerkraadse doel. Bij het be-
gin van het seizoen keepte Pas-
cal nog bij het Maastrichtse
Polaris. Een verhuizing naar
Kerkrade, gecombineerd met
een studie aldaar, maakte een
tussentijdse overschrijving naar
de Kerkraadse club mogelijk.

Derde klasse A
Leonidas W. -Sanderbout 2- 1 .
Mheerder 8.-Polaris 2- 2
SV Hulsberg-MKC 0- 0
SC WW'2B-Scharn 1- 0

RKMVC -SVBERG '68 afg.
SVM -LHB/MC afg.

Polaris 12 6 4 2 16 30-19
Scharn 12 6 3 3 15 17-10
MXC* 12 5 4 3 14 16-11
SV Hulsberg 12 4 5 3 13 14-14
Leonidas W. 12 4 5 3 13 16-18
LHB/MC 10 4 4 2 12 14-11
SV BERG'6B 11 4 3 4 1118-17
SVM 11 4 2 510 14-14
Mheerder B. 12 3 4 510 24-26
SC WW'2B 11 4 2 510 14-17
Sanderbout 12 2 6 4 10 15-19
RKMVC 11 0 4 7 4 11-27

'Periodekampioen

Topscorers: 1. M. Nelissen (Mheer-
der B.) 9; 2/4. E. Purnot (Polaris), R.
Wijns (Scharn), en P. Keuven (Leo-
nidas W.) 8.

Vierde klasse D
Passart-Langeberg 1- 1
Coriovallum-Stadbroek 7- 0
Mariarade -RKDFC 2- 1

Kluis -Heidebloem afg.
OVCS -RKSNE afg.
SVE -KEV afg.

Coriovallum* 12 9 2 120 25-10
Heidebloem 11 8 2 118 37-22
Passart 12 ,7 3 217 32-18
Kluis 11 5 3 313 23-22
OVCS 11 4 4 312 19-17
RKDFC 12 5 1 611 17-16
Langeberg 12 4 3 511 19-23
Mariarade 12 4 2 610 20-28
RKSNE 10 3 2 5 8 23-23
KEV 11 3 2 6 8 14-17
SVE 10 1 2 7 4 11-25
Stadbroek 12 0 4 8 4 14-33
'Periodekampioen

Topscorers: 1. G. Rademakers (Hei-
debloem) 16; 2. R. Adams (Passart)
14; 3. M. Huyveneers (Heidebloem)
11.

Derde klasse B
Minor-RKBSV 3- 0
Bekkerveld -VKC 1- 6
Heerlen -Heksenberg 5- 0
Groene Ster -Vijlen 2- 1
Voerendaal-Weltania 1- 0
FC Hoensbroek -Vaesrade afg.

Bekkerveld 12 7 2 3 16 19-21
Heksenberg* 12 6 3 315 19-19
VKC 12 6 2 414 25-13
Vijlen 12 5 4 314 23-18
Vaesrade 11 5 3 313 18-15
Heerlen 12 5 2 5 12 22-16
Minor 11 5 2 412 20-14
Groene Ster 12 4 3 5 1115-15
RKBSV 11 5 0 610 14-12
FC Hoensbroek 11 3 4 410 15-18
Weltania 12 2 3 7 711-27
Voerendaal 12 1 4 7 610-23

'Periodekampioen

Topscorers:l. R. Janssen(Minor) 10;
2/3. W. Trags (Heksenberg), en E. Er-
bas (VKC) 8.

Vierde klasse E
IVS-Vlodrop 1- 0

Roosteren -Urmondia afg.
Armada -Stevensweert afg.
Linne -Holturn afg.
SVH '39 -Maasbracht afg.
Thorn -RKSVW afg.

Thorn 11 5 5 115 28-14
IVS 11 7 0 414 21-12
Armada 11 5 4 214 21-13
Roosteren 11 5 4 214 14- 8
Stevensweert 10 4 4 2 12 15-11
SVH '39 11 4 3 4 1125-19
Linne 11 4 2 510 15-23
RKSVW 10 3 3 4 913-13
Urmondia 10 2 5 3 9 9-10
Holturn 11 3 2 6 8 16-22
Maasbracht 10 1 5 4 7 5-15
Vlodrop 112 18 515-37

Topscorers:l. J. Corbey (Thorn) 10;
2. I. Smeets (Thorn) 9; 3. J. Bongers
(Stevensweert) 7.

sport

ballade onder redactie van arno römgens

Rake klappen voor
speler Nijswiller

MAASTRICHT - Nijswiller-spe-
jer Jo Bergmans heeft bij deMaastrichtse politie aangifte ge-daan wegens mishandeling dooreen voetballer van Daalhof.

Dertig seconden voor het door
scheidsrechter Satijn geplande
einde (0-0-stand) sloeg de vlam,
}n de pan. Satijn kende een vrijetrap toe aan Daalhof. Jo Berg-
-sjans: „Ik gingvoor de bal staan,
"daaraan ergerde een van de te-
genstanders zich zo hevig, dat hijmij een fikse klap verkocht. Ik
Smg neer. Wat verder gebeurde,'weet ik niet meer." Dat weet weleen van zijn ploeggenoten: „Ter-
wijl Jo groggy op de grond lag,
ontstond een kluwen vechtende
voetballers. Zowel spelers als
supporters raakten slaags.
Scheidsrechter Satijn ging directnaar de kleedkamer en staakteue wedstrijd." Daalhof-secretarisJohn Thimister is minder
spraakzaam: „Ach, er is eigenlijkiiets gebeurd.De scheidsrechter
Raakte nogal wat fouten. Daar-door ontstonden wat onvriende-Jükheden. Dat een speler aangif-te heeft gedaan bij de politie,
Vlnd ik overtrokken." Jo Berg-
fttans is het met dat laatste inieder gevalniet eens: „Ik heb aan
net voorval een blauw oog eneen fikse neusblessure overge-
houden."

Vierde klasse A
RKHSV-SVME 2- 1
Willem I -RKUVC 3- 1
lason -Schimmert 2- 4
Amicitas-Walram 1- 2
Vilt-RKASV 1- 0
St. Pieter-Rapid 2- 1

Rapid* 12 7 3 217 24-11
Vilt 12 6 5 1 17 26-15
Amicitas 12 6 2 414 19-14
Schimmert 12 4 6 214 14- 9
Willem I 12 4 5 3 13 21-18
RKHSV 12 4 5 3 13 14-15
St. Pieter 12 5 3 413 20-27
Walram 12 4 3 5 11 14-16
SVME 12 4 1 7 9 20-21
RKUVC 12 2 5 5 9 15-19
lason 12 1 5 6 7 15-24
RKASV 12 2 3 7 7 10-23
'Periodekampioen

Topscorers: 1. R. Kerckhoffs
(RKUVC) 11; 2. A. Benamran (Ra-
pid) 10.

Vierde klasse G
Baarlo -Venlo 4- 1
BEVO -Egchel * afg.
Roggel -VOS afg.
GFC '33 -VCH afg.
Reuver -Swalmen afg.
Quick B. -RKSVN afg.

Egchel* 11 6 5 017 24-10
Quick B. 11 7 2 216 29-15
Baarlo 12 6 3 315 22-14
Swalmen 11 7 0 414 16-16
Venlo 12 5 3 4 13 22-24
BEVO 11 4 4 312 17-20
Reuver 11 5 1 5 1126-19
RKSVN 11 3 5 3 1121-21
VCH 11 5 1 5 1121-23
GFC'33 11 2 3 6 7 22-24
Roggel 1113 7 5 13-28
VOS 11 1 010 2 11-30
Periodekampioen

Topscorers:l. M. Janssen (Quick B.)
11; 2/3. L.v. Maris (Reuver), en D.
Janssen (RKSVN) 10.

hoofdklasse c
Margriet -Baronie 3-' 1
Halsteren-UDI'I9 2- 0
SVN-Venray 1- 1
SV Meerssen-EHC 0- 2

DESK -Wilhelmina '08 afg.
TSC -Geldrop afg.
Parmingen -Longa afg.

TSC 11 7 3 1 17 20- 9
EHC 13 7 3 3 17 22- 9
Halsteren 13 7 3 3 17 24-12
SVMeerssen 13 7 2 4 16 24-12
Venray 13 5 6 2 16 12- 7
Longa 11 6 2 3 14 15- 9
SVN 13 4 5 4 13 17-26
Geldrop 12 4 4 4 12 20-21
Baronie 12 5 1 6 11 18-16
Margriet 13 4 3 6 11 20-25
UDI '19 13 3 2 8 8 10-23
Parmingen ' 12 2 3 7 7 6-13
Wilhelmina'oB 12 2 3 7 7 11-25
DESK 11 2 2 7 6 11-23

hoofdklasse in cijfers
SVN-VENRAY 1-1(1-0). 16.Nelissen 1-0; 77.
Verstegen 1-1. Scheidsrechter: P. Peters.
Toeschouwers: 400. Waarschuwing: Drab-
bels (Venray).
SVN: Pruisscher 7, Joosten 7, Van Hoof 6,
Duijf 7, Reintjes 7, Wetzels 7 (75. Hensels-),
Zenden 7, Custers 8, F. Janssen 6, Nelissen
7, Dautzenberg 6. Totaal: 75 (11).
VENRAY: Jacobs 7, Poels 7, A. Janssen 7,
Beerkens 7, Lenkens 7, Lenssen 7, Wiede-
meijer 6 (62. Drabbels), Cuppen 6, Verste-gen 6, Philipsen 6, Sijbers 7. Totaal: 73 (11).

MEERSSEN-EHC 0-2 (0-1). 29. Derrez 0-1;
67. Brankaert (strafschop) 0-2. Toeschou-
wers: 500. Scheidsrechter: Allers. Boeking:
Adam (EHC). Uit veld gestuurd: Franssen
(Meerssen) en Grassi (EHC).
MEERSSEN: Dusseldorp 7, R. Smeets 7,
Van Dijk 7, Franssen 7, Kleinen 6 (67.
Scheffers-), Houben 6, Quesada 7, E.
Smeets 7, Coumans 6 (60. Van derLeeuw 6),
Ploemen 6, Dahlmans 6. Totaal: 78 (12).
EHC: Veldman 8, Nöllgen 8, Grassi 8, Ger-
ringa 7, IJpelaar 7, Adam 7, Muermans 7.Wijnen 7, Derrez 7, Loontjens 7, Brankaert7. Totaal: 80 (12).

topscorers
1. Brankaert (EHC) 8; 2. Dahlmans (Meers-
sen) en Bevelander (Halsteren) 7; 3. Van
Sliedrecht (Halsteren), Geurts (UDI '19),
Brouns (Geldrop), Dautzenberg (SVN),
Koeman (Longa) en Schlter (Baronie) 6.

Jan Timman
begint met wit

HILVERSUM - Jan Timman begint
vandaag met wit aan de tiende en
laatste KRO-schaaktweekamp over
zes partijen. Tegenstander in de lu-
strum-match is Vassili Ivantsjoek,
de nummer twee van de wereld-
ranglijst achter wereldkampioen
Kasparov.

Van Beek reserve
DEN HAAG - Kunstzwemster Frou-
ke van Beek mag naar de Olympi-
sche Spelen, maar zal in Barcelona
alleen deelnemen als een van de
twee duet-zwemsters (Marjolijn
Both of Tamara Zwart) zich bles-
seert.

Van Beek werd in het weekeinde
aangewezen als reserve voor Barce-
lona. De kunstzwemster van AZC
moest met Mirjam Veerman van De
Dolfijn strijden voor de nog be-
schikbare plaats. Na een trainingss-
tage van drie maanden en enkele
wedstrijden viel de keus op Van
Beek.

Simson succesvol
TOURCOING - De senioren van
worstelvereniging Simson uit Land-
graaf namen zaterdagavond in de
Franse stad Tourcoing deel aan een
internationale worsteldriekamp.
Simson slaagde erin deze driekamp
te winnen voor het organiserende
Tourcoing en het Belgische Kruibe-
ke.

Id-sterrenelftal
VELDMAN (2)

(EHC

SMEETS (1)
(Veritas)

NOLLGEN(I) GRASSI(I) NELISSEN (1)
(EHC) (EHC) (Heer)

QUESADA (6) HENSSEN (4) CUSTERS (3)
(Meerssen) (RKONS) (SVN)

DIDDEREN (1) DIJKSTRA (3) SCHOENS (2)
(RKONS) (RKONS) (Heer)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffende speler
in hetLD-STERRENELFTAL werd gekozen.

eerste klassef
Heer-Veritas 2- 1
RKONS-Volharding 5- 2
Chevremont -Waubach 0- 0'

Sittard -Eijsden afg.
Blerick -Roermond afg.
Limburgia -FC Vinkenslag * afg

FC Vinkenslag * 11 8 3 019 21- 7
Waubach 12 7 3 2 17 29-IQ
Eijsden 11 5 4 2 14 19-16
Heer 12 4 6 2 14 17-18
RKONS 12 5 3 4 13 18-14
Roermond 10 4 4 2 12 20-15
Chevremont 10 4 3 3 11 12- 9
Blerick 11 3 5 3 11 15-15
Limburgia 11 2 4 5 8 7-13
Sittard 11 2 3 6 7 7-19
Volharding 11 2 1 8 5 10-20
Veritas 12 0 3 9 3 8-2}

'Periodekampioen

Ifin cijfers
HEER-VERITAS 2-1 (0-1). 16. J. Snijkess
0-1; 47. Schoens 1-1; 85. Schoens 2-1.
Scheidsrechter: Fleuren. Uit het veld ge-
stuurd: Costongs (Heer). Boeking: Schoeris
en Petit (Heer). Toeschouwers: 200.

HEER: Hendrikx 6, Nelissen 8, Costongs J7
(45. Reneerkens 7), Petit 7, Vrankèn i.
Hoofs 6, Limbourg 6, Hollanders 6, Brakeh
7, Schoens 8, Reynen 6. Totaal: 80 (12);
VERITAS: M. Hanssen 7, J. Hanssen ï,
Smeets 8, L. Ramakers 6, R. Ramakers 6,
Leenders 6, Segers 6, Klomp 7 (65. R.-Snij-
kers-), J. Snijkers 7, Van de Vin 6, Dreesen
7. Totaal: 73 (11).

RKONS-VOLHARDING: 5-2 (3-2). lO.Dijk-
stra 1-0; 15. Schilder 2-0; 30. Verhoeven (ei-
gen doelpunt) 3-0; 40. M. Rongen 3-1; 44.
Van Daal 3-2; 80. Dijkstra 4-2; 90. Hensseh
5-2. Scheidsrechter: Bogie. Toeschouwer^:150. Boeking: J. Rongen van Volharding..
RKONS: Crutzen 6, Wagenaar 6, Meèns 1,
De Boer 6, Janssen 6, Schilder 6 (70. Walra-
ven -), Henssen 7, Cremer 6, Didderen S,
Dijkstra 7, Lagarde 6 (85. Winthagen -). To-
taal 71 (11).

■
CHEVREMONT-WAUBACH: 0-0. Toe-
schouwers: 350. Scheidsrechter: Vermeer.
Boeking: Speth van Waubach. - ,
CHEVREMONT: Schleijper 7, Trags 1,
Croon 7, Dautzenberg 6, Huynen 6, De M^y
6, Otten 6, Wijnhoven 6, Loop 7, Schleepan
6, Meerman 5 (46. Bodelier 6). Totaal 75 (IS).

WAUBACH: Blankenhagen 7, Kuiper 6 (86.
Bos), Van Kan 6, Speth 6, Horbach 7, Star-mans 7, Schaapkens 6 (68. Fijneman-), Koc-
kelkorn 7, Snippe 7, Dooper 7, Offergeld 6.
Totaal 72 (11).

topscorers 1F

1. Dörenberg (RFC) 9; 2. R. Janssen (Eijï-

' den) 8; 3. Habets (Vinkenslag), Spronck
(Waubach), Dijkstra (RKON9)en Süyleji

1 (RFC) 6.

Id-clubklassement
1. Vinkenslag 6.736
2. Meerssen 6.667
3. EHC 6.554
4. Eijsden £500
5. Blerick 6,452
6. Venray 8".426
7. SVN 4404
8. RKONS 6.400
9. Waubach 6.385!

10. Heer 6.329
11. Parmingen " 6.294
12. Sittard 6.292
13. RFC 6,291
14. Chevremont 6.257
15. Veritas 6.242
16. Limburgia 6.168
17. Wilhelmina'oB 6.086

Bekerprogramma
HEERLEN - Komend weekeinde
vinden in het amateurvoetbal enke-
le bekerwedstrijden plaats:

Waubach-MW 2 (zaterdag 16.00
uur).
lason-SCG (zondag, 14.00 uur).
Vilt-De Ster (zondag, 14.00 uur).
Meerssen-Heerlen Sport (zondag
14.00 uur).

Amateurs halen in
HEERLEN - Zondag worden bij deamateurs devolgende inhaalwed-
strijden gespeeld:

Hoofdklasse C
Baronie-DESK
Longa-TSC

Eerste klasse F
Chevremont-Roermond
Tweede klasse A
Kolonia-Miranda

Tweedeklasse B
Haslou-VW '03

RKMSV-Susteren
Derde klasse B
RKBSV-Minor
Derde klasse C
Rios '31-Crescentia
Derde klasse D
Tiglieja-Sparta '18

Vierde klasse C

SVK-Schinveld (rest. 68
min. 1-0)

Vierde klasse E
RKSVW-Stevens weert
Maasbracht-IVS
Urmondia-Vlodrop

Vierde klasse F
Haelen-RKESV
RKVB-Moesel

(ADVERTENTIE)
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Weltania zonder een
greintje zelfvertrouwen
Voerendaal
kan toch

nog winnen
Van onze correspondent

ROB SPORKEN

VOERENDAAL - WELTANIA 1-0 (0-0).
55. P. Zweers 1-0. Toeschouwers 175.
Scheidsrechter Kok. Boeking: M.
Vrösch (Weltania).
Voerendaal: Rybakowski, Smeets, Crut-
sen. Boosten, Sormani, Wintjens, Veld-
man, Boumans, Kroonen (90. Bier-
mans), Meessen (73. Leunissen),
Zweers.
Weltania: Limpens, Vrösch, A. Kerk-
hoff, Zimny, L. Schijnen (59. M. Kerk-
hoff), Van Kerkoerle (46. Seelen), Si-
mons. F. Schijnen, Coenen, Houtackers,
Ferier.

VOERENDAAL - Zowel voor
Voerendaal als ook Weltania
stond veel op het spel. ,Aan
één punt hebbenwe niets," al-
dus beide trainers voor de
wedstrijd. Met name de voor-
malige hoofdklasser zou bij
een nederlaag kunnen fluiten
naar het klassebehoud. De
ploeg van trainer Hub Her-
mans liet het echter niet zo ver
komen. De gasten uit Weiten
werden met een verdiende 1-0
nederlaag huiswaarts ge-
stuurd. Omdat Heerlen en
Groene Ster wonnen moeten
beide teams flink aanpoten
om de definitieve aansluiting
met derest van het veld niet te
missen.

Gezien de gesteldheid van het veld
mocht er geen wervelende voetbal-
show worden verwacht. Alleen
Fred Schijnen (Weltania) en Roger
Veldman (Voerendaal) hadden wei-
nig last van het bevroren veld en
lieten soms uitstekende staaltjes
voetbal zien. Na een gelijkopgaande
eerste helft, waarin weinig te bele-
ven viel, opende Paul Zweers na de
rust de score voor Voerendaal. De
gevaarlijke aanvaller reageerde het
snelst op een voorzet van Eddie
Kroonen: 1-0.
Hierna gooide Weltania de poort
open. Achterin werd één tegen één
gespeeld en Voerendaal moest te-
rug. Er zat echter te weinig overtui-
ging in het spel van de gasten. De
wil was wel degelijk aanwezig, maar
het zelfvertrouwen ontbrak, waar-
door de thuisclub simpel op de
been bleef. Het counterende Voe-
rendaal sprong te slordig met de
kansen om, waardoor de supporters
tot de laatste seconde moesten
wachten, eer de eerste zege van het
seizoen begroet kon worden.
Beide trainers zijn zich bewust van
het feit dat er nog veel werk aan de
winkel is: „We kunnen momenteel
niets afdwingen. Het wordt een hele
klus de groep weer op de rails te
krijgen," aldus Willy Bruis, die uit
de laatste twee duels drie punten
had ingecalculeerd, maar achteraf
met lege handen stond. Uiteraard
was Hub Hermans vrolijker ge-
stemd: „Het was voor ons vandaag
alles-of-niets. We zijn door deze
overwinning in ieder geval nog niet
kansloos."

Wit Groen-trainer Rob Ouwens: ’Slechts de punten tellen’

Klimmania in gulle bui
Van onze correspondent

WIEt LARIK

WIT GROEN VC - KLIMMANIA 2-0
(0-0), 56. Van Weersch 1-0; 78. Jacobi 2-0.
Toeschouwers 200. Scheidsrechter Ha-
nen.
Wit Groen: Hamakers, Schaefer, Klein,
Savelsberg, Wauben, Werleman (46.
Schmitz), Delnoye, Georg, Jacobi, Van
Weersch (81. Habets), Zenden. .
Klimmania: Putmans, Bos, L.Faessen,
W. Faessen, Budé, Spienngs, B. Vaes-
sen, J. van de Bosch, Laeven, Savels-

I berg, Sogelee (34. Van Troost; 71. R. van
de Bosch).

VAALS - ledereen in Vaals was het
er roerend over eens, dat Wit Groen
in het vierpuntenduel tegen Klim-
mania nu eindelijk maar eens twee
punten moest pakken, ten einde de
rode lantaarn over te dragen aan
Klimmania. Tijdens de wedstrijd
was van dit verlangen echter nau-
welijks iets te bespeuren bij de spe-
lers. Een zeer povere partij was dan
ook het resultaat. Dat de Vaalsena-
ren uiteindelijk met 2-0 wonnen,
komt zeker niet door het eigen spel,
maar was veel meer een gevolg van

de gulheid van de Klimmania-ach-
terhoede.
Na afloop was Wit Groen-trainer
Rob Ouwens toch tevreden: „Ik
mag eigenlijk niet mopperen. Het
enige dat telt zijn de punten, ook al
was het spel heel slecht. Als je naar
de positie op de ranglijst kijkt, telt
dat niet mee. Wij zijn nu hekkeslui-
ter af."
Beide teams speelden zonder echt
overleg. Veel foutieve passes waren
schering en inslag. Het leek er in
ieder geval op, dat de spelers zich

na de pauze bij hun gang naar het
veld lieten stimuleren door de op-
merkingen van het publiek, over
het bedenkelijke peil van de eerste
helft, want er werd nu iets beter ge-
speeld. Wit Groen-speler Heinz
Georg loste enkele schoten, die ra-
kelings hun doel misten of gekeerd
werden door Klimmania-doelman
Wim Putmans.
Putmans lag echter wel aan de basis
van de Vaalser zege, toen hij tien
minuten na rust debal klungelig lo-
sliet en Erik van Weersch 1-0 scoor-
de. Twintig minuten later zorgde
Michel Jacobi voor 2-0 en ook nu
stak de Klimmense achterhoede de
helpende hand toe. Waarnemend
Klimmania-trainer Hans Faessen
was zeer teleurgesteld: „We waren
aanvallend veel te zwak. Onze op-
bouw kwam vanaf het begin niet op
gang. Bovendien misten we zes ba-
sisspelers door blessures."

Nipte winst van Kolonia en Lindenheuvel

Topper boeit niet
Van onze correspondenten

TON REIJNAERTS en
TOON NIESKENS

RKVCL-Standaard 0-0
Toeschouwers 400. Scheidsrechter:
Lucassen. Boeking: H. Seits (Stan-
daard) en E. van Ginneken en P. van
Helvert (beiden RKVCL).
Standaard: Nicolaas, Beckers,
Driessen, Van Hoorn, Titze, Hanon,
Hollanders, Penders, Cramer, Seits,
Miessen.
RKVCL: Van Bogaert, Thoma,
Theunissen, Alink, Louhenapessy,
R. van Helvert, Van Ginneken, Mie-
sen, Huininga, Willems, P. van Hel-
vert.

MAASTRICHT - De topper in de
tweede klasse A tussen Stan-
daard en RKVCL boeide zelden.
Het resultaatvoetbal overheerste
en daarom was het begrijpelijk
dat beide partijen zich na afloop
tevreden toonden met de pun-
tendeling: 0-0.

Gisteren toonden de mannen
van Hay Willems aan dat Stan-
daard aan kracht heeft ingeboet
en de Maastrichtse runner-up
miste de geblesseerde topscorer

Ron Pellaers node. Alleen in het
eerste half uur etaleerde Stan-
daard bij vlagen de gebruikelijk
flitsende combinaties. Stan-
daards beste kans ontstond in de
dertiende minuut toen Lambert
van Bogaert op fraaie wijze een
vrije trap van Bert Hollanders
uit de palen moest werken. Op
de aansluitende hoekschop
stond Harry Thoma vervolgens
succes van Luud Driessen in de
weg.

Was de eerste helft nog accepta-
bel, de steeds harder wordende
grasmat en de veel te vaak flui-
tende scheidsrechter Lucassen
zorgden ervoor dat de tweede
helft beduidend minder kijkge-
not opleverde. RKVCL werd
steeds sterker, en na de beste
aanval van de wedstrijd, kreeg
Frans Willems, eenkwartier voor
tijd een unieke kans om het duel
te beslissen. De paal stond ech-
ter een treffer in de weg.

Kolonia-Schuttersveld 1-0
70. B. Stadhouders 1-0. Scheidsrech-
ter: Knoben. Boeking: J. van Over-
meeren en P. Bergstein (beiden
Kolonia).

LANDGRAAF - Kolonia pakte
twee punten in de strijd tegen
degradatie: 1-0. Kolonia had wel-
iswaar langdurig een overwicht,
maar kansen leverde dit niet op.
Alleen de vrije trappen van libe-
ro Willy Smeets zorgden voor
enig doelgevaar. De enige goede
aanval van de wedstrijd, een
voorzet op maat van René
Smeets, gevolgd door een per-
fekte afronding van Bert Stad-
houders werd uiteindelijk maxi-
maal beloond.

RVU-Almania 0-0
Scheidsrechter: Van Rieth. Boe-
king: H. Engbersen (trainer Alma-
nia).

ROTHEM - RVU troggelde de
door blessures gehandicapte ko-
ploper een terecht punt af. Na
een rommelige eerste helft had
de thuisploeg in de aanmerkelijk
betere tweede helft het initiatief.
Na een prima actie van Ray-
mond Schwidder miste Ray-
mond Janssen de bestekans van
de wedstrijd door het leer nipt
naast te koppen.

Bunde-Caesar 2-2
28. L. Dahlmans 0-1; 40. R. Derks
(strafschop) 0-2; 87. H. Aerts 1-2; 90.
P. Winkens 2-2. Scheidsrechter:
Daemen. Boeking: S. Paulissen
(Bunde).

BUNDE - Bunde werd gisteren
85 minuten lang afgetroefd door
Caesar, maar sleepte uiteindelijk
toch nog een puntendeling uit
het vuur. Caesar verzuimde na
de treffers van Luc Dahlmans en
Rob Derks het duel definitief te
beslissen en kreeg hiervoor in de
slotminuten de dure rekening
gepresenteerd.

RKVVL-Miranda 0-0
Scheidsrechter: Assink. Boeking:
Aipassa (RKWL) en M. Zeegels
(Miranda).

MAASTRICHT - Op de moeilijk
bespeelbare grasmat kwam Mi-
randa nog het beste uit de voe-
ten, maar schopte het nietverder
dan twee kansen. Op slag van
rust stuitte Marcel Dirksen op
RkWL-doelman Thewissen, ter-
wijl Arno Verkooyen in de slot-
minuut het doel maar nipt miste.
RKWL had de betere kansen,
maar prima keeperswerk van

Pascal Goossens, na kopballen
van Ger Kuypers en de paal na
een schot van Rob Schols, be-
hoedden het Miranda-doel voor
doorboring.

Lindenheuvel-Quick'oB 1-0
22. Van de Heuvel 1-0. Scheidsrech-
ter Hoogstra. Toeschouwers 300.
Boeking: Pascal Hamers.
Lindenheuvel: Kempkens, Hen-
driks, Ihalouw, Cremers, Daems,
Cox, Stevens, Maas, Hamers, Ee-
rens, Van de Heuvel.
Quick'oB: Feron, Janssen, Vogels,
Groenewoud, Peters, Van der Hey-
den, Maas, Pennings, Maessen, Pau-
lissen, Franssen.

GELEEN - In een goede wed-
strijd heeft Lindenheuvel in de
Geleense derby tegen Quick'oB
een alleszins verdiende zege be-
haald: 1-0. Deze ontmoeting ken-
de in feite drie echte hoogtepun-
ten. Zo ketste de bal (schot van
Martin Franssen) na een schitte-
rende snelle aanval terug van de
paal; strandde Lindenheuvel-
aanvoerder Hub Stevens na een
hartverwarmende solo, waarbij
hij drie tegenstanders passeerde,
uiteindelijk op Quick-doelman
Jeu Feron en scoorde Richard
van de Heuvel halverwege de
eerste helft het enige doelpunt
van de dag, toen hij de bal be-
kwaam over de uitlopende Feron
lobde: 1-0.

Naast de knal van Franssen op
de Lindenheuvel-paal kregen o^bezoekers in de eerste helft noë
een kans. Nu kopte FransseiJechter naast. In de tweede hel"
waren Ron Paulissen en Ray Pc'
ters dicht bij een treffer, rna3^Lindenheuvel-doelman B°
Kempkens voorkwam beide ma'
len een doelpunt. Het slotoffë*1'

sief van Quick'oB ten spijt, <*
LindenheuVel-defensie gaf gee
krimp.

RKMSV-De Ster 0-2
60. Janssen 0-1, 75. Saes 0-2-
Scheidsrechter Emonts.

MEIJEL - Vorige week begroette
De Ster na tien competitieduel
de *eerste overwinning. nsmaakt naar meer' moet er toe
gedacht zijn. In de eerste he1

was RKMSV technisch iets b^ter, maar daar stond een gro âinzet van De Ster tegenover.
de pauze bleek dat De Ster zi&
toch als beste aan het harde ve
kon aanpassen. RKMSV had ee^optisch overwicht, maar drong
veel aan. Daar profiteerde v
Ster twee keer handig van. &er

fiscoorde Hans Janssen uit e
strafschop (0-1) en een kwarti
later rondde Henny Saes e
counter bekwaam af: 0-2.

tweede klassers

" De kopbal van Quick-
speler Richard van der Hey-
den verdwijnt tot opluch-
ting van de Lindenheuvel-
aanhang naast het thuis-
clubdoel.Foto:PETER ROOZEN,

" Veel trekken en duwen, maar weinig spectaculaire momenten in de topper in de tweede
kLasse A tussen Standaard en RKVCL. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Passart in boeiende derby niet verder dan gelijkspel

Langeberg bijt van zich af
Van onze correspondent

BAIR VERHEESEN

PASSART - LANGEBERG 1-1 (0-1). 13. Zoetbrood (eigen doel) 0-1, 52. Vliegen
(strafschop) 1-1. Toeschouwers 125. Scheidsrechter Geilenkirchen. Boeking:, Van
Boort (Langeberg).

Passart: Van Haren, Veronesi, Zoetbrood, C. Manca, M. Manca, Friesen, Jansen,
Vliegen. Van de Broek, Adams, Reisig.
Langeberg: Vogelaars. Sillen, Grasmeyer, Wijckmans, Velraedts, De Rijck, Van
Maanen (6. Duyckaerts), Garritsen, Van Boort (67. Neumann), Van de Akker, Steeg-
mans

HEERLEN - In de slotfase leek het er even op, datPassart in
de derby tegen Langeberg, alsnog de volle winst ging pak-
ken. Negen minuten voor tijd kwam SandyReisig, na slordig
uitverdedigen van de Langeberg-defensie, vrij voor doelman
Jack Vogelaars. Zijnkeiharde knal werd echter door de paal
gekeerd. Ook zijn te zacht ingeschoten bal, een minuutvoor
tijd, leverde niet het beoogde doel op, want nu was Vogelaars
een te grote sta-in-de-weg. Het bleef zodoende bij een terech-
te puntendeling: 1-1.

Passart begon zowel in de eerste,
als in de tweede helft, erg sterk,
maar zag een zich fel verwerend
Langeberg beide malen terug in de
wedstrijd komen, mede ook omdat
de Passart-acties veelal te gehaast
waren. „Als we na die gelijkmaker
hadden doorgedrukt, had er wel
meer in gezeten," zei Henk Theunis-
sen van de thuisclub na afloop.
Het gedisciplineerd spelende Lan-
geberg kwam gelukkig op voor-
sprong. In de dertiende minuut zag
verdediger Arnold Zoetbrood zijn
terugspeelbal in het eigen doel ver-
dwijnen: 0-1. Bijna hadden de gas-
ten via Leon de Rijck de voor-
sprong vergroot. Zijn inzet ver-
dween echter over het Passart-doel.
Maar ook de thuisclub had in die
eerste helft mogelijkheden, onder
andere via een vrije trap van Jos
Vliegen, die van richting werd ver-
anderd. Met een katachtige reflex
redde Vogelaars en hij was even-
eens attent bij een knal van Carlo
Manca.

lijkmaker. Jos Vliegen gaf Voge-
laars geen kans: 1-1. Vooral Passart
kreeg hierna de betere kansen,
maar Reisig wist daar geen rende-
ment uit te puren. „Onder deze
omstandigheden speelt de factor
geluk echter ook een rol," aldus gas-
ten-trainer Wiel Baltus.

De tweede helft was identiek aan
het eerste bedrijf. Een strafschop
bezorgde Passart de verdiende ge-

0 Langeberg-doelman Jack
Vogelaar strekt zich tever-
geefs, want de niet zichtbare
Jos Vliegen knalt vanaf elf me-
ter raak, waardoor Passart op
gelijke hoogte komt.

Foto: CHRISTAHALBESMA

derde klassers

LEONIDAS - SANDERBOUT 2-1. Zeer
sportieve wedstrijd met redelijk goed voet-
bal. Alhoewel er weinig krachtsverschil
was, slaagde de thuisclub er toch in via een
kleine overwinning beide punten in eigen
huis te houden. Evers 1-0. Rust. Neissen
1-1, Keuven 2-1. Scheidsrechter Goffin.

SC WW '28 - SCHARN 1-0. De thuisclub
was in de eerste helft sterker en kwam daar-
door op voorsprong. Na de wissel waren de
partijen aan elkaar gewaagd en verdere
doelpunten bleven uit. Van de Woude 1-0.
Rust- en eindstand. Scheidsrechter Vossen.

SV HULSBERG - MXC 0-0. Twee tech-
nisch goed spelende ploegen hielden elkaar
de gehele wedstrijd in evenwicht en de
dubbelblanke eindstand was dan ook te-
rechte weergave van deze uitstekend gelei-
de wedstrijd. Scheidsrechter Meerten.

MHEERDER BOYS - POLARIS 2-2. Zeer
spannende wedstrijd met goed voetbal van
beide ploegen. Uiteindelijk kwam men tot
een terechte puntendeling. P. Lexis 0-1, De-
lahaye 1-1, Nelissen 2-1. Rust. Doreleijers
2-2. Scheidsrechter Janssen.

MINOR - RKBSV 3-0. Voor rust hielden

beide teams elkaar in evenwicht. M"
nam na rust het heft in handen en bouij
de score gemakkelijk uit. Janssen 1-0.BI
Timmermans 2-0, Janssen 3-0. Scheidsrd
terReitz.

BEKKERVELD - VKC 1-6. Bekken»
leed op eigen veld een pijnlijke nederl*
VKC was heer en meester, de kopl"!
daarentegen kansloos. Erbas 0-1, Knal1

0-2. Rust. Erbas 0-3, Scheepers 1-3 (stj
schop), Adriolo 1-4, Rais 1-5, Vissers'Scheidsrechter Geuskens.

HEERLEN - HEKSENBERG 5-0. Tij*
dit harde duel liepen de emoties vooral
de eerste helft soms hoog op. In eenrustü
re tweede helft gingen de gasten meer dj
uitoefenen. De thuisclub maakte ecfl
handig gebruik van de counter. HuntH
1-0, Moonen 2-0. Rust. Gerards 3-0, Moo»
4-0, Christiaansen 5-0. Scheidsrechter B»
tjens.

GROENE STER - VIJLEN 2-1. In de eet
helft legde de thuisclub de basis voor
overwinning. Vijlen zette na rust alles'
alles, maar de gelijkmaker bleef uit. P^J1-0 en 2-0. Rust. Lenders 2-1 (strafscM
Scheidsrechter Hafmans.

vierde klassers

WILLEM I - RKUVC 3-1. Sportieve wed-
strijd met twee aanvallende ploegen, die
uiteindelijk in een verdiende zege voor de
thuisclub eindigde. R. Hendriks 0-1, Leclai-
re 1-1. Rust. F. Damen 2-1, Leclaire 3-1.
Scheidsrechter Berben.

lASON - SCHIMMERT 2-4. Na de hervat-
ting was Schimmert in deze goede wed-
strijd de betere ploeg. Laumen 0-1, Pinc-
kers 1-1. Rust. Bemelmans 1-2, Laumen 1-3
en 1-4, P. Habets 2-4. Scheidsrechter Hou-
ben.

AMICITAS - WALRAM 1-2. Op het midden-
veld werden in deze matige wedstrijd de
meeste duels uitgevochten. Rust 0-0. Zijl-
stra 0-1, Saparuwe 0-2, L. Remmers 1-2.
Scheidsrechter Cremers.

VILT - RKASV 1-0. In een redelijk op peil
staande wedstrijd had Vilt een groot over-
wicht, maar verzuimde de kansen te verzil-
veren. Rust 0-0. Derrez 1-0. Scheidsrechter
Van der Steur.

ST. PIETER - RAPID 2-1. Kansen genoeg
voor beide ploegen. Pas na rust slaagde St.
Pieter er in hier iets goeds mee te doen.
Rust 0-0. Gerets 0-1, Van Wijngaard 1-1, De
vries 2-1. Scheidsrechter Duysens.

RKHSV - SVME 2-1. In de eerste helft was
RKHSV de betere ploeg. Na de hervatting
gelijkopgaande strijd. M. Sour 1-0, Mingels
1-1, M. Sour 2-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Krijn.

KEER - GEERTRUIDSE BOYS 3-0. Een
technisch beter Keer verzuimde in de eer-
ste helft de strijd vroegtijdig te beslissen.
Custers 1-0. Rust. Beks 2-0 en 3-0. Scheids-
rechter Hendriks.

RKWM - SPORTCLUB '25 1-0. Gezien het
totale spelbeeld hadden de gasten zeker
recht op een puntendeling. Bij een vrije
trap ging de gastendoelman echter in de
fout en Stassen strafte dit resoluut af 1-0.
Scheidsrechter Van Engelshoven.

ORANJE BOYS - SIMPELVELD 2-2. Aar-
dige wedstrijd waarin de ploegen volkomen
aan elkaar waren gewaagd en terecht de
punten deelden. Hameiers 1-0, America 1-1,

Hij

Hameiers 2-1, Strolenberg 2-2. Rust- ' e
eindstand. Scheidsrechter Franssen. *3

GULPEN - BANHOLTIA 1-1. Zeer sp» «]
nende wedstrijd in derbysfeer. In slotw
kwam de thuisclub verdiend op gel**
hoogte. Rust 0-0. R. Waber 0-1, N. JoW««.
1-1. Scheidsrechter Marien.

WAUBACHSE BOYS - RKSVB 4-1. Na e 1
matige eerste helft was de thuisclub na
thee veel sterker en won verdiend. BJ1-0. Rust. Huth 2-0 en 3-0, Conjaerts 'Hanner 4-1. Scheidsrechter Thomas. /n
ABDISSENBOSCH - KVC ORANJE f !>
De gasten boden het hooggeplaatste Ab* 'ftl
senbosch goed partij en behaalden Jh
diend een zeer kostbaar punt. Scheidsr^
ter Smeets. m

FC GRACHT - HEILUST 1-1. In deze a<j 6:
trekkelijke derby liet de thuisclub de K* °J
op de overwinning glippen, toen Jan*\ *i
na rust bij een gelijke stand een strafsdf \
miste. Rust 0-0. Frijns 0-1, Lenartowicz >'
Scheidsrechter Boermans.

la
CORIOVALLUM - STADBROEK 7-0. %
ploper Coriovallum domineerde vrijwel j^
gehele wedstrijd, maar scoorde voor f". li
slechts een keer. Pas na de thee slaa6|
Coriovallum er in om het enorme oven»"-
in doelpunten tot uitdrukking te brenf?
Sterk 1-0.Rust. Broeders 2-0, Vaes 3-0, »'de Brink 4-0, Broeders 5-0, Warnas 6-0, V*
7-0. Scheidsrechter Gielen.

MARIARADE - RKDFC 2-1. De thuisc^behaalde in deze fair gespeelde derby r
in de laatste minuut de volle winst. GreJ'1-0, Niewitecki 1-1. Rust. Theunissen »
Scheidsrechter Saris. \]
IVS - VLODROP 1-0. In een op- en n^ £gaand duel bood hekkesluiter Vlodrop f> *6
ner-up IVS bijzonder goed tegenstand- r N
thuisclub was wel sterker, maar kwam f*J Jj
verder dan één treffer vlak na rust. Rust «"
E. Langerak 1-0. Scheidsrechter Verbood i
BAARLO - VENLO 4-1. Houben 1-0,Bo^2-0. Rust. Houben 3-0, Peters 4-0, W. V*K
henne4-l. Scheidsrechter Gorissen. I,
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ALTA BADIA - Bij de vrouwen,
die tijdens de skiwedstrijden in
Santa Caterina een Super G af-
werkten, gafCarole Merle het tot
nu toe zieltogende Franse skiën
nieuwe hoop op successen tij-
dens de Spelen. Merle was met
een tijd van 1.26,96 ruim een se-

conde sneller dan de Oostenrijk-
se Petra Kronberger (1.28,11) en
de Zwitserse Heidi Zurbriggen
(1.28,29).

Merle gaf op de kunstmatig aan-
gebrachte sneeuw een perfecte
race ten beste. Zonder het ge-
ringste foutje suisde ze richting
finish en deklasseerde de totale
concurrentie. Merle, in het cir-

cuit getooid met de fraaie bij-
naam 'Madame Super G', boekte
haar negende wereldbekerzege.

De eerste seizoen-afdaling voor
vrouwen, zaterdag in hetzelfde
Santa Caterina, werd gewonnen
door 'Charming Chantal' Bour-
nissen. De 25-jarige Zwitserse
houdster van de wereldbeker op
het spectaculairste alpine num-

Mer, belette een tweede succes
voor Ka tja Seitzinger. De talent-
volle Duitse (19) won vorige
week een Super G-wedstrijd en
hoefde Bournissen nu slechts
47-honderdste seconde toe te ge-
ven.
Voor een ander Zwitsers succes
zorgde Franz Heinzer. Hij won
zaterdag in Val Gardena de afda-
ling.

" Franz Heinzer vliegt naar de zege op de afdaling in Val Gardena

Pijn
Of dat kunststukje te veel van zijn
krachten had gevergd, werd niet
duidelijk. Feit was wel, dat Kern-
pers zondagochtend bij het intrai-
nen ineens pijnscheuten voelde in
zijn onderarm. Kernpers deed het
gezien zijn handicap lang niet slecht
tegen Siemerink. Hij gafbehoorlijk
partij en serveerde zo nu en dan
zelfs akelig hard.Dan Jansen

slijpt sprint
o n rtWAUKEE - Dan Jansen heeft
jrü'eh schaatstweestrhd met Uwe-
vi ji * Mey, die voorafgaat aan de

pische 500 meter, een lichte
c
, ,rsProng genomen. Met een

*Ck ende tijd van 36'59 secon-
0b eert de Amerikaan sinds afge-

& *iz Weekeinde de leiding op de
V Ftyoen-wereldranglijst veroverd.
' 6 We^en geleden zegevierde de

ttr j.~?er tijdens wereldbekerwed-
I 'Wen in Heerenveen in 36,79.

"'iM 11 noteerde de verbluffende
1< de a^s r"e* extreem snel be-
-5 staande buitenbaan van West

Matig
Bij de vrouwen viel een van de fa-
vorieten ook in de halve finales af.
Manon Bollegraf was niet opgewas-
sen tegen het degelijke spel van
Nicole Jagerman, die sinds haar hu-
wehjk op 22 november onder de
naam Muns door het leven gaat (3-6
3-6). In de matige eindstrijd was
Brenda Schultz een tandje te groot
voor de Amstelveense, die twee
maanden geen toernooi had ge-
speeld.

Na de 6-4 6-3 zei de blonde Heem-
steedse, sinds kort in het bezit van
een appartement in Florida, waar ze
traint met de Spanjaard Juan Nu-
nez, met een zucht: „Ik ben blij dat
het er op zit. ledereen verwacht, dat
je wint. Dan is het dubbel zo moei-
üjk. Maar ik was heel gemotiveerd.
Dat heeft me overeind gehouden."

Van Kempen
benadertrecord

van ’Dolle’ Dries
4 Jft^AAR - Richard van Kempen
i»Bej, 'n Alkmaar zijn 42ste zege in

" SCnaatsmarathon op kunstijs
t *it Kr^- Daarmee is de rietdekker
rt euwveen °-r*e overwinningen

van het record, dat in
é (fj:, bezit is van 'Dolle' Dries van
u sDr an dempen versloeg in de
]*nt Oleg Bozjev (tweede) en

zjv^rnert Huitema (derde). Het was
i^ Van Kempen de vierde sei-
ki In derangschikking heeft
[^ een ruime voorsprong op Yep
öiirt er en PietKleine-
Sjjl ~edames toonde Esmeralda Os-
i^^Üver zich de snelste. De voor-
Cüge shorttrackster uit Den Haag
io akie haar eerste triomf dit sei-
Wh oukJe Keulen, die vijfde
H<*i blijft leidster in het klasse-

Stanley Franker
Stanley Franker zal in elk geval tot
1 oktober 1997 directeur sportief
van de Nederlandse tennisbond
blijven. Dat verklaarde de 45-jarige
Amsterdammer zondag na de fina-
les van de nationale Masters. Hij
toonde zich tevreden met de nieuwe
werkomstandigheden, die het
bondsbestuur in een specialeverga-
dering vrijwel unaniem overeen-
kwam.

Frankers huidige contract loopt aan
het einde van zijn tweede dienstter-
mijn van drie jaar af op 1 oktober
1992. „Ik heb besloten daarna nog
in elk geval vyf jaaraan te blijven,"
aldus Franker, die tevens een spon-
sorcontract voor drie jaar sloot met
Dunlop voor ondersteuning van
jongetalenten.

het weekeinde van...
de kop-staartbotsing

DOOR HARRY MURÉ

j^NpHOVEN - „Straks gaan we echt onze punten pak-56*1-" Met het bovenste kootje van de gekromde wijsvinger
,°ffelt hij op de muur. „Afkloppen." Omdat er geen hout

de hand is, benut hij de grijze, kunststof lambrizering.
|>vvij degraderen niet." Ondanks de nederlaag - ingecalcu-eerd verlies noemen ze dat - heeft Ruud Hesp 'een aardig,oldaan gevoel. Goed gevoetbald de laatste weken. Volen-
*th, Feyenoord 'met zijn ijzeren defensie' en nu dus ook
.Sen PSV, want die 1-0 had net zo goed andersom kunnen311*- Een merkwaardige wedstrijd met een curieuze uit-aë- De duivel schijt op de grootste hoop.

j^11 uur eerder heeft Hans van
„ eukelen hem een bemoedi-
,j. tikje op de schouder toege-
tgjrj1*!. Bij het verlaten van het
$erfein' in het volle licht van de
y niJnwerpers. Een demonstra-
dü

Ve geste voor tweeëntwintig-
WpH6nd toeschouwers. „Prima
w^sh-ijd, Ruud. Sorry, ik weet

at er in je omgaat."

adem corrigeert. „Knappe, euh...
krappe overwinning." Ziezo, die
zit. Plechtstatig vervolgt hij:
„Over mijn eigen elftal ben ik
zeer content. Het groeitvan wed-
strijd tot wedstryd."

Het is ver gekomen met Fortuna.
De trainer tracht de nederlaag
uit te leggen als positief resul-
taat. Omdat die indruk heel even
dreigt te ontstaan en om dereali-
teit geen geweld aan te doen,
schakelt hij onmiddellijk over op
een andere zender. „Wij hebben
de kansen laten liggen. Toch zie
ik de toekomst optimistisch. Er
is progressie." De Fortunezen
kunnen het pand verlaten zon-
der het schaamrood op de ka-
ken.

j^una schiet wortel in de ach-
j^uin van de eredivisie. Onder
1anger was het beroerd- ,Klote'

vJi h^ eruit. „Sinds de komst
V^1 Kessler ziet iedereen de
,uoruitgang „ Al vindt hij de
drp ommekeer' een wat over-

uitdrukking. „Vanavond
be" aantal jonge spelers gepro-
Cq rd" Helpt misschien. „De
vvórriUrrentie binnen de Pl°eë" jdt een stuk scherper. „Als
r^eri Janssen, Henk Duut en
Var- de J°ng terug zijn... hun er-
lwnS mis je." Hy' omvat de
stamSels van de spelerstas en
sDpl °ver de drempel van het
tfe h ,shome- Het is net alsofh^
2r.c ast van een verloren sei-Uer> torst.

Hij heeft 'bewust geen gebruik
gemaakt van oudere spelers.
Fuat Usta en Patrick Deckers in
de basis, later Jerry Taihuttu en
Rapha Losada als invallers.
Geen noodgreep, maar een wel-
overwogen keuze. „Het is de
bedoeling dat we het elftal in de
komende weken op grond van
karakter uit het slop halen." Dat
soort uitlatingen typeert hem.
Hij had ook kunnen zeggen: „Als
we PSV ooit hadden kunnen
verslaan, dan was het wel van-

if

Geo deur verder troont 'Sir
de r^ e' op een verhoging achterWjmcrofoon- „Mijne heren, al-
licifrSt WU ik Bobby Robson fe-

611' et was een knappe
ge;f' Robson glimt, maar zijn
Kes^i betrekt meteen, omdat

»sier de verspreking in één

avond."

PSV-Fortuna, twee ploegen die
worstelen met extreem verschu-

lende problemen. Geen onver-
deeld recreatief genoegen, de
kop-staartbotsing in het sjiekste
stadion van Nederland. Fortuna
loopt zich het vuur uit de sloffen.
Bewonderenswaardig flexibel,
nadat Wim Kieft de thuisclub in
strijd met de verhouding naar
1-0 heeft geprikt. Het is de enige
keer dat Fortuna zich vergrab-
belt. Randy Samuel krijgt er
geen been tussen. Daarna is PSV
eigenlijk nergens meer. De
landskampioen als landerig
kampioen.

De pijn zit 'cm in de grote afwe-
zige. Zijn naam staat in witte,
plastic lettertjes op een zwart,
fluweelachtig prikbord. Romario
de Souza Faria. Dat paneel ligt
op een tafeltje. Naast de asbak-
ken. Heeft zeker iemand verge-
ten op te ruimen.

De Braziliaan, die sinds augus-
tus nauwelijks meer heeft ge-
speeld, is weer eens voor een
maand met vakantie. Hij mag
wegblijven tot begin januari.
Clubarts Cees Rein van den Hoo-
genband: „We hebben zijn me-
disch dossier meegegeven.
Kunnen ze in Rio de Janeiro ho-
pelijk iets mee doen."Wat er met
zijn geheimzinnige enkel aan de
hand is, weet niemand.

Volgens manager Kees Ploegs-
ma simuleert hy niet. „We moe-
ten er alles aan doen om hem
weer aan het .spelen te krijgen.
Als een langer verblijf in Brazilië
de remedie is, dan moet dat
maar. Maar het kan evengoed
zijn dat hij eerder komt opdagen
dan de afgesproken datum." Ro-
mario zweert bij zijn eigen medi-
cijnman, Nilton Petrone. Waar-
schijnlijker is dat hy op dit
moment op het strand van Copa-
cabana ligt.

van klimatologische aard. Al-
thans volgens Hans van Breuke-
len. „Magere vertoning? Je hebt
toch te maken met een hard
veld." Hy méént het. „Oké, grap-
je." Het is wachten op betere tij-
den. „De laatste acht wedstrijden
twee zeges. De manier waarop
interesseert me niet meer, als we
maar winnen." Waar het aan
schort? „Alles moet veranderen."

PSV op weg naar titelprolonga-
tie zonder Romario. De route
blijkt bovendien geplaveid met
uitzonderlijke omstandigheden

Slaat ook nergens op, maar het
illustreert wel de onmacht, die
tot dubieuze situaties leidt. Ber-
rie van Aerle vergrypt zich vol-
slagen onnodig aan Patrick

Deckers. Hy torpedeert het twin-
tigjarige groentje op misselijke
wijze. Scheidsrechter Luinge
volstaat met geel.

Het slachtoffer zelf reageert niet
op de aanslag. „MijnheerKessler
heeft me na afloop gefeliciteerd.
Donderdag wist ik dat ik voor
het eerst een hele wedstrijd zou
spelen. Ballen inleveren in
dienst van de ploeg." Van de
amateurs van Limmel linearecta
naar het stadion van PSV. Hij
straalt. „Proficiat, zei de trainer
tegen me in de kleedkamer."
PSV mag twaalf hoekschoppen

nemen. Erwin Koeman doet dat
met lepe boogjes, maar zonder
enig effect. Fortuna is allang
geen schietschijf meer. Alvorens
zijn tong te branden aan een bit-
terbal met mosterd, bijt hij zijn
tanden stuk op de actualiteit.

„Rare wedstrijd. We hebben het
moeilijk. Ligt aan onszelf. Niet
aan de tegenstander." Half bin-,
nensmonds: „Te veel balverlies.
We staan ook te vaak vóór de
bal."

Fortuna kietelt de kampioen,

maar heeft weinig te lachen. De
strijd tegen de degradatie woedt.
Dat gaat Huub Driessen te ver.
„Rustig blijven, niet wild naar,
voren knallen." Proberen ver-
trouwen uit te stralen. „Hebben
we negentig minuten gedaan. De;
gevaarlijkste kansen gehad en.
onze eigen wedstryd gespeeld." ,
George Kessler verlaat als laatste
het stadion. De motor van de
spelersbus loopt warm. Voordat
hij instapt, zegt hij: „Het begint
te komen." Met de vlakke hand,
maakt hij een wiebelend gebaar,
„Langzaam."

" PSV heeft het druk met Fortuna. Vlnr: Hans van Breukelen, Marco Boogers en Erik Gerets.
Foto: JAN PAUL KUIT

sport

Kampioenen van de regelmaat staan geen set af
Siemerink en Schultz paar apart

- Jan Siemerink en Brenda Schultz toonden
£h tennismasters in de regelmaat. Het duo verloor in de offi-*Uze nationale indoorkampioenschappen bij Gold Star in
fjsterdam geen set. Siemerink stond in vier partijen slechtsn servicedoorbraak toe. Dat was in zijn eerste partij tegen
J*ekgenoot Michael van den Berg, toen de Rijnsburger nog
r 1de voor een verwende prof te amateuristische entourageh°est wennen.
ij.gemakkelijke zeges op Sander°?n en Michiel Schapers had Sie-
""ïnk in de eindstrijd van zondag.K niet al te veel moeite met Torn

£*>Pers, die zaterdag in de halve
favoriet Richard Krajicek op

[ aculeuze wijze had verslagen.
.Haagse servicekanon haperdel*"s, toen hij zich op 5-2 in de
'On Set een matcnPoint had ver-
l^fVen. 'Kraai' kon de juiste rich-

-8 niet meer vinden en de bijna
!\ hard serverende Kernpers

de onmogelijkste ballen.
tfs toen het 5-5 was geworden,Wisde Krajicek nog naar zijn sup-

porters op de matig bezette tribunes
alsof hij wilde zeggen: „Maak je
maar niet druk. Ik pak hem nog
wel." Maar Kernpers liet zich niet
meer vatten. Hij stoomde direct
door naar 7-5, waarna Krajicek met
gebogen hoofd naar de kleedka-
mers slofte.

Brunnekreef
koel naar titel
kunststoten

mm

VOORSCHOTEN - Jan BrunJß
kreef is landskampioen kunststoten
geworden. De kastelein uit Goor
boog in de finale van het Masters-
toernooi in Voorschoten een achter-
stand van 2-0 tegen Rob Scholtes
om in een 3-2 overwinning. In de
beslissende vijfde set was zelfs een
verlenging van vier figuren nodig
om de winnaar aan te wijzen. Na
}wee uur en tien minuten bleef
Brunnekreef ijzigkoel bij een voor-
bandstoot over vier banden. Heerle-
naar Ger Holka eindigde als vijfde.

Ceulemans leidt
Raymond Ceulemans is zijn neder-
laag in Gent alweer vergeten. De
Belg veroverde in Seoel de eerste
plaats in het wereldbekerklasse-
ment van de professionele drieban-
ders door het vierde evenement uit
de reeks van vyf op zijn naam te
schrijven. Niet met grandioos spel,
maar met gedegen caramboles zette
hij de Japanner Mano aan de kant.
Overigens pas in vijf sets, met een
gemiddelde dat voor de winnaar
zelfs onder de één lag. Dick Jaspers
(verhes tegen Mano in de kwartfina-
les) handhaafde zich in de topvier
met zijn zesde plaats.

Zege Knoors
In de Nederlandse competities wsï
er winst en verlies voor de teams
van Willems Koeltechniek. De Ule-
stratense driebandploeg verloot
met 6-2 van Haghe uit Den Haag..
Raymond Knoors won zijn partij.
De kaderspelers van Willems Koel-
techniek boekten twee uiteenlopejv.
de uitslagen. De wedstrijd teger*
lemhof ging met 6-0 verloren. De
ontmoeting tegen Tegelen resul-
teerde in een 6-0 overwinning.

Limburgse
damclubs

uitgespeeld
Van onze corresponden

HEERLEN - Voor de Limburgse
vertegenwoordigers in de eerste en
tweede klasse van de landelijke
damcompetitie valt er geen eer
meer te behalen. De Ridder, DIOS
en Schaesberg maken na de zesde
ronde geen kans meer op het kam-
pioenschap en hoeven ook niet
meer bevreesd te zijn voor degrada-
tie. Het Geleense De Vaste Zet liet
de laatste strohalm in de strijd om
het kampioenschap in de eerjte
klasse glippen door een pijnlijke
13-7 thuisnederlaag tegen TDV.

De Vaste Zet hield de strijd tegen
de Tilburgse koploper tot 4-4 goed
vol. Daarna ging het door nederla-
genvan Patrick Carli, Joost de Heer
en Brian Koullen snel bergafwaarts.
De Russische gastspeler Alexandér
Presman was voor De Vaste Zet de
enige speler die tegenscoorde.
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'n Bank die u niet afscheept
met foldertjes? Bestaat.

Komt u bij de SNS bank aan de balie met een u speciale wensen, vragen of twijfels. De beste manier om dit te toetsen is
vraag, dan verwijzen wij u niet zonder meer Voor de medewerkers van de SNS bank is gewoon naar een van onze kantoren te stap-
naar het folderrek dat heel gewoon. Sterker nog, we hebben er pen. Die zijn gevestigd in vrijwel het gehele

Natuurlijk hébben we folders: over lenen, plezier in, uop een persoonsgerichte manier noorden, midden, oosten en zuiden van
sparen, verzekeringen, hypotheken, noemt u van dienst te zijn. Nederland, van Groningen tot Maastricht en
maar op. U kunt ze gerust meenemen. Dat is gewoon een kwestie van mentali- vanEnschede tot Bussurn.

Maar we kunnen ons voorstellen dat u teit. Van goed opgeleide baliemedewerkers. We geven u dan graag een indruk van het
liever in een persoonlijk gesprek de mogelijk- En van een organisatie waarin de kantoren brede scala diensten van de SNS bank voor
heden nagaat. Misschien is een standaard- steeds meer zelf kunnen afhandelen. Daar- zowel zakelijke als particuliere cliënten,
oplossing voor u niet optimaal. Mogelijk hebt doorkan ervéél bij de SNS bank. En van datgene wat we voor ü kunnen doen.

bbVUbbbV HbbVbl lil 1111 AllE-W "lik "ii iwvitti lép S9liSt lil Val lIIK 59
We doen 't graag beter dan goed.


	Limburgsch dagblad no. 296 16.12.1991
	Daders wilden waarschijnlijk dochter Ontvoering secretaresse Melchior was vergissing
	Blokkade
	het weer
	Baker in Moskou met voorstellen kernwapens DOOR HANS GELEIJNSE
	Duitsland houdt vast aan snelle erkenning van Kroatië en Slovenië VN-waarnemers naar Joegoslavië
	vandaag
	sport
	’Honecker moet voor vanavond het land uit’
	Honderden doden bij scheepsramp in Rode Zee
	DOOR PETER P. GRAVEN Conservatoria-orkest speelt k(1)eurig
	Lachen met De Frivole Framboos DOOR JOS FRUSCH
	kunst _ Dirigent Hamers: ’Hier kun je alleen maar van dromen’ Brassband Limburg Nederlands kampioen DOOR JOS FRUSCH
	De mens stijlvol in zijn hemd gezet DOOR MYA MAAS
	LSO niet authentiek maar antiek DOOR PETER P. GRAVEN
	recept door huub meijer Emmentaler kaastaart
	Oplossing van zaterdag
	puzzel van de dag
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ LimburgsDagblad B.V.
	Hongerstaking levert geen verblijfsvergunning op Vier Vietnamezen door Justitie uitgewezen
	Europees hof zet akkoord met EVA op losse schroeven
	Dwangvoeding
	IRA-aanslag op National Gallery
	MO-conferentie niet in Moskou
	Acuut
	binnen/buitenland Driemanschap vervangt projectgroep – Schaefer
	Sali Berisha dom in eert in machtsstrijd DPA Nieuw Albanees kabinet met 19 technocraten DOOR FRITS SCHILS
	Luitenant verdacht van zedendelicten
	Politie schiet man neer
	Bankloper schiet in België twee overvallers dood
	punt uit Integratie
	Kazachstan
	Poolse regering
	Verdronken
	Etna
	Aanslag
	Condooms
	Nijenrode
	Popov
	’Priesterschap vernederend voor vrouwen’
	DOOR MONIQUE PARREN Slechte medische apparatuur en weinig zusters ’Moeilijk om dokter of patiënt te zijn’
	Provincie zou ook beurs moefen trekken Wöltgens wil hogere afkoopsom PNL-banen
	Limburg Markt en kooptniddag zorgen voor opstoppingen Verkeer bij Beek potdicht
	Financiering nieuwbouw Hogeschool Heerlen rond
	Samenwerking voor tien jaar gepland ABP en Rodamco investeren in buitenlandse beleggingen
	Vechtpartij voetbalfans
	Ingemak
	’Dienstenwinkel’
	Onwennig
	Eerste galaparty bruist niet echt DOOR MONIQUE PARREN
	oostelijke mijnstreek Strategie PTT: 335 vestigingen binnen 2 jaar dicht Postkantoor Abdissenlaan sluit per 1 februari 1992
	Diefstal dennen
	Drie inwoners van Landgraaf nacht in cel
	Forse schade bij garagebrand
	Eremedaille in zilver
	Documentaire over Landgraafse woonwagenbewoners ’In de film mis ik onze rechten’
	Leefwereld
	Lekke kachel zet woning in vlam
	Delors: geen munt als Politieke Unie hapert
	Tienduizenden dakloos door brand in Ethiopië
	PvdA-Limburg wijst landelijke aanwijzing kandidaten Kamer af
	’Maxwell pleegde toch zelfmoord’
	30 doden bij treinongeluk in Bangladesh
	De Antillen willen elk hun eigen weg
	’Correcte taal kwestie van fatsoen’ Klamme handen in de Eerste Kamer DOOR HAN BRINKMAN
	Opgewonden
	mens Extravagant oudejaarsgala met Peter Ustinov in Kremlin Paleis Voor vier ruggen naar Placido Domingo DOOR PATRICIA VAN DER ZALM
	Meer dan zeventig soorten natuurzuivere bonbons Snoepen en toch niet dik worden DOOR DIRK DE MOOR
	Lelijke eendjes DOOR HERMAN VUIJSJE
	Duitsland 1
	TV FILMS VIDEO BBC 2
	BBC 2
	BBC 2
	BRT 2
	Nederland 2
	Duitsland 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	Duitsland 3 SWF
	RTL 4
	RTL Plus
	RTL 4
	Super Channel
	RTL plus
	RTL 4
	televisie en radio maandag Nederland 1
	België/TV 1
	België/TV 2
	SAT 1
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	België/RTBF 1
	België/Télé 21
	TV 5
	RAI UNO
	Sportnet
	BBC 1
	Eurosport
	CNN
	BBC 2
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	België/BRF
	RTL Radio
	WDR 4
	Super Channel
	MTV Europe
	Arnold Vanderlijde onderscheiden
	Baantje als bondscoach ligt in het verschiet Cruijff ruziet met Barcelona
	sport Fortuna tart PSV
	Teimisnuljoiiair voelt zich gesfoopt na ’München’ David Wheaton slaat zijn slag
	Tomba dendert door
	Vroege tegentreffer valt Kerkradenaren koud op het dak Roda over de knie bij SVV/Dordrecht DOOR FRANS DREISSEN
	eerste divisie
	vierde periode
	scoreverloop
	topscorers
	kaarten
	buitenland
	toto/lotto
	Bokssucces Thelen
	sport scorebord eredivisie
	Dankzij winst op Rotterdam Meetpoint/Eaters in bekerfinale
	Nederlandse boksploeg onbeslist tegen Polen Ruime puntenzege Vanderlijde
	Opmerkelijke come-back Veurink
	Galloway blijft wereldkampioen
	Anderlecht herfstkampioen
	Van Basten voorkomt eerste nederlaag AC Milan Wouters redt hoofd Lerby
	Papin produktief
	AC Milan
	Manchester United
	Barcelona
	sport Offensieve strijdwijze speelt FC Twente in de kaart Blufpoker MVV afgestraft DOOR HANS STRAUS
	Voorgevoel
	Verzet
	Nuchter
	PSV toont interesse voor Agu
	Hulshoff
	Ajax eindelijk weer produktief
	Dorjee weer op de bank
	Sovjetelftal blijft intact
	Arsenal volgt Ioan Sabau
	Anderlecht koopt Bruno Versavel
	Duitse spitsen geblesseerd
	Alleen versterking kan VVV nog redden
	Finale
	MOTORSPORT
	IJSHOCKEY
	WIELRENNEN
	TURNEN
	sport in cijfers VOLLEYBAL
	SKI
	Virus
	ATLETIEK
	SCHAATSEN
	TENNIS
	sport Heister profiteert van afwezigheid Haldan Niet titel, maar prestige telt voor Vriesekoop
	Chris Robertson squashkampioen
	SQUASH
	ZEILEN
	PAARDESPORT
	HOCKEY
	TENNIS
	BADMINTON
	BASKETBAL
	TAFELTENNIS
	sport kort
	Procedure ’Mallon’ ingetrokken
	bulletin
	Hoofdrol voor VGZ/Sittardia in confrontatie met Aalsmeer Limburgse handbaltop eist volle winst op
	Doelpuntenregen
	Glansrol Mastenbroek
	sport kort
	Dynamo vergaapt zich aan Ravenna
	Nederland in achterhoede op marathon
	Valpartijen
	sPort Te smalle selectie breekt V&L- dames op
	Heerlenaar verovert leiding in cross-circuit Nico Hamers onderstreept topvorm in Heythuysen
	Kerstcross
	Jan Bremen. „Er had een titel in ge-
	Santpoort sterkste in Nederlands turnkampioenschap B-klasse Zilver voor Eendracht Kerkrade
	Selex BSW in laatste seconden onderuit
	Oranje kansloos tegen Cuba in volleybalfinale
	Doping in DDR was zaak van Stasi
	Etappeschema Giro d’Italia
	Mishandelde scheidsrechter doet aangifte
	Gevaarlijkste angel
	Strafschop
	en voorts...
	Veel kansen maar geen doelpunten in streekderby Balans in evenwicht bij Chevremont-Waubach
	Knergieker
	Ron Schoens: ’Het loopt ouderwets’ Heer sterk in voorste linie
	Niet tevreden
	sport Derrez en Brankaert maken einde aan Meerssens triomftocht EHC op weg naar de top
	Nelissen en Versiegen zorgen voor 1-1 eindstand Publiek winnaar bij SVN-Venray
	Oppepper
	Volharding-keeper reikt RKONS helpende hand
	Overtuigende zegt Valkenburgse Boy
	Jacht
	Haantjes tegen Schoenenreus
	John Janssen langs de lijn
	KNVB onderzoekt affaire ’Echt’
	Chevremont berust in 4-1 nederlaag
	Karate-Addie
	Inrukken
	Tweede klasse A
	Vierde klasse B
	Tweede klasse B
	Vierde klasse C
	Topscorer afwezig
	Drie vertrekkers
	Irritant
	Krasse keeper
	op de stip
	Nieuwe doelman voor Miranda
	Derde klasse A
	Vierde klasse D
	Derde klasse B
	Vierde klasse E
	sport ballade onder redactie van arno römgens Rake klappen voor speler Nijswiller
	Vierde klasse A
	Vierde klasse G
	hoofdklasse c
	hoofdklasse in cijfers
	topscorers
	Jan Timman begint met wit
	Van Beek reserve
	Simson succesvol
	Id-sterrenelftal
	eerste klasse f
	If in cijfers
	topscorers 1F
	Id-clubklassement
	Bekerprogramma
	Amateurs halen in
	Weltania zonder een greintje zelfvertrouwen Voerendaal kan toch nog winnen
	Wit Groen-trainer Rob Ouwens: ’Slechts de punten tellen’ Klimmania in gulle bui
	Nipte winst van Kolonia en Lindenheuvel Topper boeit niet
	sport Passart in boeiende derby niet verder dan gelijkspel Langeberg bijt van zich af
	derde klassers
	vierde klassers
	Pijn
	Dan Jansen slijpt sprint
	Matig
	Van Kempen benadert record van ’Dolle’ Dries
	Stanley Franker
	het weekeinde van... de kop-staartbotsing DOOR HARRY MURÉ
	sport Kampioenen van de regelmaat staan geen set af Siemerink en Schultz paar apart
	Brunnekreef koel naar titel kunststoten
	Ceulemans leidt
	Zege Knoors
	Limburgse damclubs uitgespeeld

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52

	illustraties
	Particulier tarief tandarts stijgt
	de tootootjes
	panda en de weidader
	Protest tegen vreemdelingenhaat
	Schaatsers gewaarschuwd
	Blaastest


