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Strafpunten in verkeer
DEN HAAG - Minister Hirsch Ballin van Justitie wil een strafpun-
tensysteem invoeren voor automobilisten die ernstige verkeersover-
tredingen begaan. Een woordvoerder van zijn ministerie bevestigde
dit zaterdag.
Komend jaaronderzoekt een werkgroep van de ministeries van Jus-
titie en Verkeer en Waterstaat hoe het systeem kan worden opgezet.
De maatregel kan volgens de woordvoerder over twee jaar worden
ingevoerd.
In het systeem krijgen automobilisten die een zware verkeersovertre-
ding maken een aantekening van de politie. Wanneer een bepaald
aantal aantekeningen is bereikt, dan volgen straffen als intrekking
van het rijbewijs voor een lange periode of inbeslagname van het
voertuig. In Duitsland functioneert een dergelijk systeem redelijk.

dOok Kok wil
af van VUT

j)EN HAAG - Minster Kok van
financiën steunt zijn collega De
"ries van Sociale Zaken in zijn
Mannen de VUT ingrijpend te
Veranderen. Kok wil een einde
[^aken aan de vanzelfsprekend-
heid dat werknemers vervroegd
"ittreden, louter en alleenomdat
*e daar op grond van hun leeftijdJet recht toe 'hebben. Volgens
j^ok moet per individu wordenbeoordeeld op welke leeftijd hij
°f zij kan stoppen mét werken.

Fe PvdA-bewindsman zei dat za-
in een radiopro-

I Sfamma van de Tros. Kok pleit,
Jet als De Vries, voor een gelei-

) gelijke afschaffing van de VUT.
£S tijdelijke maatregel wil de
"vdA-minister mensen die de
HJT-leeftijd hebben bereikt la-
*ri doorwerken tot hun pen-noen, maar met een geleidelijkevermindering van het aantal
Werkuren: een soort deeltijd-
mJT. Kok voegde daar aan toe
'at wat hem betreft de pensioen-
gerechtigde leeftijd op 65 jaar
£ordt gehandhaafd.
>ok zei verder voor de radio dat
lft het kabinet al enige tijd over
Afschaffing van de VUT wordt

1"^gedacht. Volgens hem is het
"u aan minister De Vries van So-
ciale Zaken om de eerste stap te
Jatten. Kok en De Vries steunen
''et standpunt van de werk-gevers, dievinden dat de VUT te

wordt.

het weer

£ACHTen matige tot krachtige,
*°ms harde, westenwind

I l oert zeer zachte en vochtige
j^cht aan. Er is veel bewol-

king en nu en dan valt er lich-
e regen. De temperatuur ligt

de 12 graden. In de loop
Jan de avond draait de wind

het noordwesten. Erdroomt dan drogere, maar
*°k veel koudere lucht bin-
ien. De minimumtempera-
'Uur vannacht ligt rond de 2
paden. Morgen is de zon af en
r°e te zien, maar er is ook
*ans op een winterse bui.
j °or verdere informatie be-
seffende het weer in Limburg
K»nt u bellen 06-91122346.
yANDAAG:
*°nop: 08.46 onder: 16.30

19.25 onder: 10.17
J'ORGEN:*°nop: 08.47 onder: 16.31

20.53 onder: 10.44
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Gemenebest
De internationale gemeenschap
heeft dit weekeinde het nieuwe Ge-
menebest van Onafhankelijke Sta-
ten verwelkomd, maar haar be-
zorgdheid uitgesproken over het
nucleaire beleid van het gemene-
best van de elf voormalige Sovjet-
republieken.

Een woordvoerder van het Neder-
landse ministerie van Buitenlandse
Zaken zei gisteren dat de Europese
Gemeenschap het nieuwe gemene-
best hoogstwaarschijnlijk tegen het
eind van het jaar zal erkennen, als
de republieken instemmen met een
gezamenlijke beheersing van de
Sovjet-kernwapens.
De Amerikaanse president George
Bush wilde geen commentaar ge-
ven op de opheffing van de Sovjet-
unie. Een beslissing over de erken-
ning van de landen valt volgens
Smith pas te verwachten nadat Ba-
ker aan Bush verslag heeft gedaan
van zijn bezoeken aan de vijf van
voormalige Sovjet-republieken en
na overleg met bondgenoten.
Tijdens de top in Alma-Ata hebben
Rusland, Kazachstan, Wit-Rusland
en de Oekraïne een apart akkoord
getekend over de spoedige vernieti-
ging van taktische kernwapens
(voor de korte afstand) en een nieu-
we politiek voor beheer, gebruik en
ontmanteling van de strategische
kernwapens, die voornamelijk be-
staan uit intercontinentale raketten
met kernkoppen.
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Wereld bezorgd over nucleair beleid nieuw Gemenebest

Burgeroorlog in Georgië
Van onze redactie buitenland

MOSKOU/TIBLISI - In de
voormalige Sovjet-republiek
Georgië is een burgeroorlog
uitgebroken tussen voor- en
tegenstanders van het bewind
van president Zviad Gamsa-
choerdia. In de straten van de
hoofdstad Tiblisi werd giste-
ren flink gevochten. De tegen-
standers bestormden gister-
middag de regeringsgebou-
wen. Nadat een eerste aanval
was afgeslagen, slaagde de ge-
wapende oppositie er gister-
avond in de president gevan-
gen te nemen. Dit meldde een
woordvoerder van de opposi-
tie. Het Moskouse persbureau
TASS sprak het bericht echter
tegen door te verwijzen naar
een verklaring van een woord-
voerder van Gamsachoerdia,
die had gezegd dat er gister-
avond onderhandelingen tus-
sen de partijen waren ge-
opend.
Bij de gevechten vielen minstens
tien doden, zei het ministerie van
Volksgezondheid. Ambulances re-
den zondag af en aan om gewonden
naar het ziekenhuis te brengen.
Minstens 50 mensen werden met
schotwonden opgenomen.
Georgië is op de drie Baltische re-
publieken na de enige voormalige
Sovjet-republiek die (voorlopig)
geen deel gaat uitmaken van het
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten. De zuidelijke republiek
zond wel waarnemers naar de
bijeenkomst in de Kazachstaanse
hoofdstad Alma-Ata, waar zaterdag
elf republieken het einde van de
Sovjetunie bezegelden.

FNV: nieuwe klap werkgelegenheid Limburg

'Schrappen VVU kost
600 arbeidsplaatsen'

Van onze redactie economie

HEERLEN - Als in 1994 de WU,
een speciale VUT-regeling voor
oud-mijnwerkers, wordt stopgezet,
vallen ongeveer 870 ex-mijnwerkers
buiten de boot. Bovendien worden
dan ruim 600 arbeidsplaatsen voor

werklozen om zeep geholpen. Dat
zegt desgevraagd Jan Schippervan
de FNV Limburg. Hij is 'laaiend' op
staatssecretaris Elske ter Veld van
Sociale Zaken, die, om te bezuini-
gen, de WU over drje jaarwil stop-
zetten.
Schipper: „Dit is opnieuw een aan-
slag op de Limburgse werkgelegen-
heid. Na de 600 welzijnsbanen van
D'Ancona hebben we nu te maken
met 'de 600 van Ter Veld."
Staatssecretaris Ter Veld maakte
eind augustus bekend dat ze de 're-
geling Vervroegde Uittreding ex-
mijnwerkers' (WU) eind 1994 wil
beëindigen. De WU maakt hel
voor oud-mijnwerkers mogelijk om
vijf jaar voor hun pensioen in de
VUT te gaan. Ze behouden dan 7_
procent van hun laatstverdiende
loon. Sinds 1979 maakten meer dar
4100 mensen gebruik van de rege-
ling. In circa 3000 gevallen werd dt
arbeidsplaats opgevuld door nieu-
we werknemers.

Vorige week maandag bezocht eer
speciale Limburgse begeleidings
commissie de staatssecretaris om t«
pleiten voor het behoud van de
WU, maar de staatssecretaris toon
de zich volgens Schipper totaa
ongevoelig voor alle pleidooien on
de WU op een of andere wijze U
verlengen tot 2001, het jaar waarir
de laatste ex-mijnwerker de WU
leeftijd bereikt. Volgens Ter Vele
wordt de WU echter te duur. Ei
maken meer mensen gebruik var
dan waar het ministerie op had ge
rekend. De kosten lopen daardoo:
steeds verder op en bedragen nu 7'
miljoen gulden per jaar. Het argu
ment van de begeleidingscommis
sic dat een groot deel van die kos
ten wordt terugverdiend doorda
met de WU werklozen aan eer
baan worden geholpen, kon Te
Veld niet overtuigen.

LIASS sluit
overeenkomst
hartoperaties

HEERLEN - De ziektekostenver
zekeraar LIASS heeft met het D«
Weverziekenhuis in Heerlen en he
Maaslandziekenhuis in Sittard eer
principe-overeenkomst gesloten on
jaarlijks 450 open-hartoperaties t(
laten verrichten. De overeenkoms
geldt voor vijfjaar. Het LIASS er
de ziekenhuizen gaan op korte ter
mijn gesprekken voeren met he
ministerie van WVC om toestem
ming te krijgen voor de plannen.

Dat maakte het LIASS dit weekein
de bekend. Kortgeleden liet he:
ministerie nog weten geen mede
werking te willen verlenen, maa
directeur Van Lier zei zich deson
danks sterk te willen maken vooi
het plan, dat de lange wachtlijstei
bij het Academisch Ziekenhui!
Maastricht moet inkorten. Het i:
overigens de bedoeling dat de extn
operaties in Sittard en Heerlen wor
den uitgevoerd door het hartchirur
gisch team van het AZM.

In Roermond werd gisteravond de Looskade tussen Roer en Maas
afgesloten voor het verkeer. In het buitengebiedvan Leeuwen zijn
meerdere wegen onbegaanbaar geworden.
In het gebied tussen Gulpen en Wijlre stonden weilanden blank.
Bijna in alle gemeenten van het Heuvelland moest de brandweer
onder water gelopen kelders leegpompen.
De foto is gemaakt in de bocht langs de Oude Geul in Gulpen,
richting Wittem, waar overstromingenvoor veel overlast zorgden.
Meerdere weilanden kwamen blank te staan.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Door aanhoudende regenval zijn de Geul, de Roer en de Maas
op enkele plaatsen buiten hun oevers getreden. In de streek rond
Luik zorgde de Ourthe voor veel overlast. Op laaggelegen plaat-
sen steeg het water zo snel dat enkele gezinnen geëvacueerd moes-
ten worden.
In Borgharen-dorp en Itteren was de situatie door het wassende
water van de Maas gisteravond gespannen. Als de regen blijft
aanhouden, wordt de kritieke waterstand van 44,50 d 44,60 meter
in de loop van hedenochtendbereikt. Overigens is die stand dertig
centimeter lager dan het maximale peil dat in januari van dit
jaar bereikt werd.

Tienduizendste
bezoeker

(ADVERTENTIE)
Grieks specialiteitenrestaurant

-. "t A I^~ * Eten zoals in Griekenland in onze
\j Y-.A -/ Vj\ /\ sfeervolle tuin. Voor een redelijke

> /^)\ *> PriJs uitstekend Grieks eten. Op
g onze menukaart staan meer dan 82

T^^-^^vl /jf Tijdens de kerstdagen zijn wij
VC5' j&SéP^ a geopend van 12.00 tot 01.00 uur\^\sjfir itffil*--**^ en kunt u gewoon è la carte eten.

Grote oud- en nieuw-party oudejaarsavond
Live-muziek met Trio Hellenique

Reserveren gewenst
St.-Bernardusstr. 4a Maastricht 043-254256

(ADVERTENTIE)

GEEN 1 O - 20 - 30 - 40 OF
50% KORTING

WIJ ZIJN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE met eerlijke prijzen
VANDAAG (23 december) GEOPEND TOT 21.00 UUR~

NERGENS BETER, NERGENS GOEDKOPER Mk \
HENDRIKS cJBk

TEXTIEL
Heerlen, Schelsberg 88, tel. 045-721124 m *Sittard, Brugstraat 1, tel. 046-515656

(ADVERTENTIE)

Sleehak ballerinain zwart.marineblauw _<_j3p
enrood. Maten 36 - 42.
Normaal 34.95 *dkmLBristolprijs 27.50 _-ffi| #/
Geldigt/m 24 dcc. Jf/

«-* W-m Wé-llf ■ .-#"__> V Heerlen : Hogeweg 2-4
_\LM _W-M M m__V M W ■ ■ Rothem/Meerssen : 'Au Ciel' Kuilenstraat 75
VV 11■ij ■ ■fli Sittard : winkelcentrum 'den Tempel'

---*-*■--+ "%^^-Wim. -*_w-m*M Kerkrade : Nullanderstraat 102 |

Limburgs Dagblad
de duidelijkekrant

Nü twee weken gratis ___—^^_
Ja, die duidelijkekrant wil ik hebben! f**«C^~
Noteer mij als abonnee. L... f*—^,****^ I— J TT h! Naam: 1 * ,1 I "j Adres: j » I
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J Telefoon: (voor controle bezorging)

" giro/banknummer:
jDe eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. VEX |
| Daarna betaal ik O per kwartaal ’ 79.20 O per maand ’ 26,40 |
| Stuur mij O de machtigingvoor automatisch betalen, HS________l 'Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I '| O een acceptgirokaart E3BC-3 'IDe algelopen drie maanden heb ik geen LD. (proef-)abonnemenl gehad. |_Ï_____L__3 I
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Water stijgt gevaarlijk



Kostelijke cd van LSO
DOOR JOS FRUSCH

'Music brings a message. Good Luck in 1992' staat te lezen op
de nieuwe cd van het Limburgs Symfonie Orkest, die pas op
de markt is verschenen. Net op tijd om als kerstcadeau te die-;
nen voor degenen, die van de geijktekerstpaden willen afwij-
ken, kwaliteit belangrijk vinden en daar best iets voor op tafel
willen leggen.

Het moet gezegd, op geluidsdra-
gers laat het LSO zich van zijn
beste kant horen. Hoewel de mu-
sici het belang van sommige con-
certen niet altijd lijken in te zien,
zijn de lp en cd's die het orkest tot
nu toe op de markt heeft ge-
bracht, echte visitekaartjes. Ook
de nieuwe compact disc - met de
Pulcinella-suite van Igor Stra-
winsky en de suiteDer Burger als
Edelmann van Richard Strauss -
is wat dat betreft geen uitzonde-
ring; ze kan met glans de toets der
kritiek doorstaan.

Exclusief
Tamelijk exclusief repertoire, de-
ze orkestsuites, die gezien hun
onderlinge verwantschap - beide
grijpen terug op muziek uit de
achttiende eeuw (Pergolesi en
Lully) en beide stammen uit het
begin van deze eeuw - uitste-
kend gezamenlijk gepresenteerd
kunnen worden. Dat het orkest
kiest voor kamermuzikale werken
voor kleine bezetting, is mis-
schien minder voor de hand lig-
gend. Ik neem aan dat de zakelij-
ke en artistieke leiding niet heeft
willen anticiperen op datgene wat
de politiek voor '92 in petto
heeft-

De LSO-musici hebben in juni

van dit jaar, toen de opnamen
werden gemaakt, op het puntje
van hun stoel gezeten. Dat is te
horen. Onder leiding van Salva-
dor Mas Conde laten ze ruim een
uur horen, dat ze wel degelijk op
hoog niveau muziek kunnen ma-
ken. Zowel individueel als in en-
sembleverband. Deze cd maakt
duidelijk, dat het LSO in alle re-
gisters over voortreffelijke solis-
ten beschikt, die ook uitstekend
met elkaar kunnen samenspelen.

Beide suites klinken daardoor
heel karakteristiek, de grote con-
trasten die Strawinsky en Strauss
op het gebied van klankkleur en
sfeer hebben ingebouwd, komen
tot volle ontplooiing: soms stijlvol
en charmant, dan weer spranke-
lend of zelfs wellustig, maar nooit
'Des Guten zuviel'.

Bijgeluiden
De op zich uitstekende toelich-
ting op de werken begint merk-
waardigerwijs in het Duits en
heeft in de Nederlandseversie en-
kele storende tikfouten. Net zo
storend als de bijgeluiden - op-
name of persing? - die de cd die
ik onder ogen en oren kreeg, ont-
sieren. Al blijft het een kostelijk
produkt.

" De hoes van de nieuwe LSO-cd.

Kerstoratorium LSO
mist lang sfeer

Van onze correspondent
PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Het kerstorato-
rium L'Enfance du Christ van Hec-
torBerlioz wordt door veel vakmen-
sen gezien als het meest on-Berlio-
ziaanse werk van de Franse
componist. De 'tonale geweldenaar'
heeft zich in dit werk immers een
groot aantal beperkingen opgelegd:
een klein orkest, een bewust geko-
zen archaïsche orkestratie, een be-
scheiden koorbezetting, slechts
enkele soli en een ragfijne, met een-
voudige muzikale middelen geëvo-
ceerde sfeer.

En juist aan die sfeer mankeerde
het lange tijd tijdens de uitvoering
van dit oratorium - zaterdagavond
in de voor de variatie eens goed be-
zette Maastrichtse Staarzaal - gege-
ven door het Limburgs Symphonie

Orkest, een met oud-leden en zangs-
tudenten versterkt vocaal ensemble
Studium Chorale en de solisten Jo-
ke de Vin (mezzosopraan), Nico van
der Meel (tenor), Huub Claessens
(bas-bariton) en Jaco Huypen (bas);
het geheel geleid door gastdirigent
Matthias Aeschbacher.

Voor de juiste sfeer dient een (kerst)
oratorium te weerklinken in de
daarvoor meest geëigende ruimte:
een kerkgebouw. Zelfs al droeg de-
ze L'Enfance du Christ-uitvoering
een bijzonder tintje - het was een
soort afscheidsconcert van 'De
Staar', het LSO betrekt komende
maand het gloednieuwe Theater a/h
Vrijthof en het Staargebouw gaat
plaatsmaken voor luxe appartemen-
ten - de typisch gewijde sfeer en
akoestiek van een kerk is in geen
enkele zaal te imiteren, ook niet met
behulp van kerstbomen en -ballen.

Zeker niet als er tevens, terwillevan
de horeca-inkomsten, tussen het
eerste en tweede deel een heidens
uitgebreide koffiepauze wordt inge-
last.

Hetkerstgevoel, zoals dat vorig jaar
in de Eindhovense Tuindorpkerk
over mij kwam bij de uitvoering
van L'Enfance du Christ door een
combinatie van Studium Chorale
met Lingua e Musica en Het Bra-
bants Orkest, geleid door Ed Span-
jaard, beleefde ik in Maastricht pas
halverwege het tweede deel, daar
waar deherders van de heiligefami-
lie afscheid nemen. Dat was meer te
danken aan de indringende ver-
klanking van de koorpartij door het
versterkte Studium Chorale, uitste-
kend voorbereid door Huub Ehlen
en Eric Hermans, dan aan de onbe-
rispelijk, doch 'ieder voor zich' zin-
gende solisten en het over het alge-
meen uitstekend begeleidend " or-
kest. Deze drie groepen vormden
echter nauwelijks een muzikale
eenheid, en daarin verschilde de
aanpak van Ed Spanjaard met die
van Matthias Aeschbacher. Het
prachtige a capella slotkoor 'O mon
ame, pour toi que reste-t-il a faire'
vergoedde veel, maar toch echt niet
alles.

recept door huub meijer

Paupiëtte van
vers fruit met
vanille ijs
Benodigdheden: als ze er zijn 12
verse aardbeien of anders 1 blikje
aardbeien, 1 kiwi, 4 partjes meloen,
4 halve plakken ananas, 8 partjes
appel, 4 partjes peer, 2 bananen,

vanille ijs, aardbeienlikeur, alu-
folie.

Leg 4 stukken alu-folie van 30 x 15
cm op werkblad. Snijd bananen
over de lengte doormidden. Be-
sprenkel appel, peer, ananas en
kiwi met aardbeienlikeur en ver-
deel gelijkmatig met debananen en
aardbeien over de folie.
Vouw de folieblaadjes luchtdichten

plaats ze daarna op de bakplaat in
een op 250°C. - stand 6 - voorver-
warmde oven.
Haal de paupiëttes na 8 tot 10 minu-
ten uit de oven.
Laat folie dicht en serveer er het
vanille ijs bij.
U kunt dit dessert naar eigen in-
zicht verder gameren met mint-
blaadjes en hele in suikersiroop
gekookte cranberries.

kunst

Elly Ameling subliem
als Schubert-vertolkster

Van onze correspondent
PETER P. GRAVEN

KERKRADE - Achttien liederen
van Franz Schubert weerklonken
afgelopen vrijdagavond in het
Kerkraadse Wijngrachttheater. Ze
werden op sublieme wijze vertolkt
door Elly Ameling, ongetwijfeld 's
lands meest internationaleen meest
gelauwerde sopraan, die met de
ideale begeleider achter de vleugel,
Rudolf Jansen, voortreffelijk har-
monieerde. Geen enkele overdre-
ven beweging van beide rasmusici;
zij lieten de muziek geheel voor zich
spreken en fungeerden 'slechts' als
intermedium. Elly Ameling zong
gevoelig, maar zonder een zweem
van sentimentaliteit. Zelfs het lied
Sehnsucht, op tekst van Goethe,
klonk nergens overdreven.

Achttien liederen uit het enorme
oeuvre van Franz Schubert, opge-
deeld in vier groepen: liederen over

de natuur, liederen met teksten die
door vrouwen worden gesproken,
enkele minder bekende liederen en
tenslotte liederen met teksten,
gehspireerd op de antieke wereld.

De opening was in deze donkere
dagen voor Kerstmis vol verwach-
ting: lm Frühling en Frühlingsglau-
be. Ze klonken 'aus einem Gufl',
evenals het 'natuurlijke' vervolg,
het vertellende Die Blumensprache'
en de duistere Nachtviolen. Als een
glinsterende parelketting reeg de
zangeres het ene lied na het andere
aaneen, waarbij de pianist subtiel
en doorzichtig begeleidde, een en-
kele maal iets sturend, wanneer het
muzikale tempo dat vereiste.
Niet degrootse en kleurig gezongen
ballade Minona (op tekst van Frie-
drich Bertrand) maakte de meeste
indruk - de mooiste parel aan Elly
Amelings Schubert-ketting vond ik
wel het voorlaatste lied Die Götter
Griechenlands, op een fragment uit

het gehjknamige gedicht van Schil-
ler, over het verlangen naar het ver-
leden: 'Schone Welt, wo bist du?
Kehre wieder...' Net als vele andere
Schubert-vertolkers koos Elly Ame-
ling als toegift het bekende walslied
Seligkeit, op tekst van Christoph
Hölty.

Dan is hetpijnlijkte moeten consta-
teren dat nog geen negentig eure-
gionale vrienden en vriendinnen
van de Kunst met de Grote K zich
de moeite getroost hebben naar
Kerkrade tereizen voor deze bijzon-
dere Schubert-avond. Op 22 februa-
ri aanstaande treden Elly Ameling
en Rudolf Jansen op in de Grote
Zaal van het Amsterdamse Concert-
gebouw. Reken maar dat die vol
zit... Onze culturele minister zei on-
langs ietsover geld voor de kunst in
de Randstad ten koste van de pro-
vincie. Haar gelijk hoeft ze niet te
halen. Dat geven wij haar wel op
deze manier! " Elly Ameling

Evgeny Soifertis
speelt Chopin

MAASTRICHT - Tot de vele
Maastrichtse kersttradities be-
hoort het pianorecital op Tweede
Kerstdag in de Redoutezaal van
de stadsschouwburg. Jean
Franssen, de in april van dit jaar
overleden nestor der Limburgse
pianisten, speelde in dit kader ja-
renlang uitsluitend composities
van Frédéric Chopin.

De Russische klaviervirtuoos
Evgeny Soifertis, die komende
donderdag het recital voor zijn
rekening neemt, heeft de 24 pre-
ludes van de gróte Poolse pia-
nist/componist op het program-
ma gezet. Daarnaast vertolkt hij
een zevental etudes van Alek-
sandr Skrjabin. Dat zijn char-
mante, Chopin-achtige stukken,
met een vleugje fin-de-siècle-
sentiment. Mozarts Pianosonate
in F, KV 280 en enkele Liszt-wer-
ken, waaronder de Rhapsodie
Espagnole en de bekende Conso-
lation nr. 3 completeren het
kerstconcert, dat zoals elk jaar
om 12.30 uur begint.

Evgeny Soifertis, in 1957 in Kiev
geboren, studeerde aan het con-
servatorium van Moskou bij de
'profs' Makarov, Merjanov en
Naumov. Na talrijke optredens
in zijn vaderland concerteert hij
sinds 1989 veelal in West-Euro-
pa.

'De Palestijnse'
stelt extreem
hoge eisen

Van onze correspondente
MYAMAAS

ELSLOO - Met de voorstelling 'De
Palestijnse' sloot Het Limburgs To-
neel uit Sittard het toneeltoernooi
in Elsloo af. Dertien medewerkers
namen bezit van de scène. De regie
had voor grote beweeglijkheid ge-
zorgd, dat leverde een sterk wisse-
lend, maar overzichtelijk en onge-
dwongen theaterbeeld op. Het stuk
van Joshua Sobol is van een inge-
wikkelde structuur, het bevat tek-
sten die aan de spelers extreem
hoge eisen stellen.

Eisen werden ook gesteld aan het
publiek, dat moeite had de inhoud
in zich op te nemen en de draad
vast te houden. Het ziet in beeld
hoe een film wordt opgenomen met
als onderwerp de politiekeen men-
selijke spanningen als gevolg van
de bekende verhouding in Joodse
en Palestijnse kringen. Tijdens de
opnamen wordt duidelijk hoe moei-
zaam mensen met elkaar omgaan.

De acteurs raken geïrriteerd, het
gaat er vinnig aan toe. Wat binnen
of buiten de filmopnamen speelt,
valt moeilijk te ontwarren, de au-
teur is ingewijde in de streekgebon-
den problemen, waar de buiten-
staander slechts aan kan ruiken.

Het gaat bij het LT duidelijk <j
een ambitieuze, prestatiegericH
keuze, waarbij de theatergroep kÖ
pen weet te omzeilen en valstrikW
te ontwijken. De cast heeft zich i
rieus in de zware rollen ingeleefd'
ze met verve naar buiten gebrad

In de film leest de Palestijnsev 3
mira, haar eigen geschiedenis vofl
de Joodse Dahlia speelt de rol v*
het Palestijnse meisje onder j
naam Magda. Een opgave waar»
ze gemakkelijk uit haar rol valt. Al
overige acteurs en actrices staan!
dubbelrollen. De filmfiguur Hf"
bert, gepensioneerde dansleraar,1
in feite de oude dansleraar Havkü
Het is de meest gevoelige rol. %
werd subliem vertolkt en verrni
derde detoch wel taaie teksten. Ëd
verademing waren ook de dans*
die de acteurs zich onder leidi'
van Liliane van Heteren hadden <
gen gemaakt. De grijze danslera
had hierbij een leidende rol, l
bleek daarvoor een onvermoed t
lent te bezitten. .
Regisseur Jos Prop heeft zijn am
teurspelers vuur weten in te blaze
zodat hun reactievermogen wel
aangewakkerd. Ondanks de fel
toon werd er beheerst geacteer
het publiek werd er, de zware ko
herkauwend, door geïmponeerd. I
zenuwslopende sfeer van de r-t
prent-opnamen werd opgeroep* I
en tot het einde toe in stand gehoi;
den. Als totaalprojekt de moeil!waard om mcc te beleven, in h'
kader van het toneeltoernooi c*
ongewone prestatie, taboe vo<!
snelle, oppervlakkige toneelfans. I

Oplossing van zaterdag
asters . m . paste»*
a .... 1 .".&.-"" II
n. gala. d. prys. >lii
p.o. .poeha. . t . II
a.o. .c. . .j. . o . i>
karpers . gangpad!.. .o.snoes.r..''
kra.t..alm..uie<1

. ..e.maman.i..-
heerlyk . kasstu"
e.r. .. n . . .m. . v . » 1
i.w. .hapje, .i.^l
t . twee . o . laan.tl
j ...... c . y ..... |l
eerder . n . klopje

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. spade; 4. verlaagde toon;
7. plak-moot; 11. reeds; 12. Europees
land; 14. oude lengtemaat; 15. boom; 17.
graansoort; 19. gezamenlijke edelen; 21.
dierengeluid; 22. gezet; 24. moment; 26.
ton; 27. in orde; 30. thalium (afk.); 31.
muzieknoot; 32. verzamelplaats v. admi-
nistr.; 33. spil; 35. drank; 37. voorteken;
39. riv. in Rusland; 40. heilige stier; 41.
wreed heerser; 42. Romanum Imperium
(afk.); 43. tijdelijk verblijf; 46. knaagdier;
48. tantalium (afk.); 49. verhaal via volks-
overlevering; 50. pers. vnw.; 52. water in
N.-Brabant; 53. water in Friesland; 55. be-
hoeftig; 58. gravure; 61. Jap. parelduik-
ster; 63. opbergplaats; 64. wal; 66. blad-
ader; 69. ante meridium (afk.); 70. neon
(afk.); 71. watertje; 73. pers. vnw.; 75.
verkeerd-vergissing; 76. insekt; 77. ket-
ting-koord.

Verticaal: 1. fluweelachtig leer; 2. uitroep'
3. grotsalamander; 4. vat; 5. omroepvel
eniging; 6. dun-eng; 8. gevangeniskame£
tje; 9. inhoudsmaat (afk.); 10. vervoermijj
del; 12. muzieknoot; 13. idem (afk.); 1";
muzieknoot; 18. klaar; 20. vogelproduK 1'21. uitroep; 23. groente; 25. weerkaatst
v. geluid; 26. vuurtong; 28. scheidsrech
ter; 29. kennis; 31. tegoed; 34. rij; 35
insekt; 36. huisdier; 37. familielid; -»"
muurholte; 44. titel; 45. zeer warm; 47. p'
in Zweden; 51. eiland i.d. Middel. Zee; sj.'
stuk gereedschap; 56. Egypt. zonnegod'
57. dierengeluid; 58. verdikte huid; 5»;
knevel; 60. nummer (afk.); 62. fam.ü|
64. steen; 65. dominee (afk.); 67. voord6
vuist; 68. Europeaan; 70. op dit mome^
72. militaire rang (afk.); 74. boksterm.
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Kaland sceptisch
over opvolging

premier Lubbers
' ÖEN HAAG -De opvolging vanpremier Lubbers door Brink-J"ten, de CDA-fractievoorzitter inJde Tweede Kamer, is niet van-
I Afsprekend. Dit benadrukteI Bisteren de CDA-fractievoorzit-

in de Eerste Kamer, A.J. Ka-
op de radio in het actualitei-

tenprogramma Hier en Nu van
4e NCRV.

fWkman is volgens Kaland
een uitstekende man', maar hij
Waarschuwde dat het bestaan in
de politiek heel wisselvallig is.
"In de politiek is niets bestemd,"
*ldus Kaland over de gedood-
verfde opvolger van Lubbers.
«t het interview zei Kaland ver-
der dat in de Tweede Kamer
-een echte volksvertegenwoor-
digers meer zitten, maar mensen
4ie het beroep van politicus uit-
oefenen als elk ander beroep.
Qm dat te veranderen zou er
laar mening van Kaland een an-
4er kiessysteem in ons land
boeten komen, waarbij de partij
binder invloed op de kandidaat-
stellingkrijgt en het volk meer.

Voorstellen
De daverenderuzie tussen beide lei-
ders overschaduwde ook de discus-
sie over de laatste voorstellen van
de regering, die een gekozen over-
gangsregering en overgangsparle-
ment met vertegenwoordigers van
de zwarte oppositie in het vooruit-
zicht stellen.
Mandela wees deze voorstellen niet
direct van de hand. Een overgangs-
regering behoort tot de eisen van
het ANC, evenals een gekozen
Grondwetgevende Vergadering, die
de nieuwe Grondwet moet opstel-
len.

De ANC-leider maakte wel duide-
lijk dat wanneer zon regering en
parlement naar de huidige, volgens
het ANC onwettige, Grondwet ope-
reren, dit voor hem onaanvaardbaar
is. Het ANC vreest bovendien dat
de regering de overgangsfase zo-
lang mogelijk - er wordt gesproken
van 10 jaar - wil rekken, terwijl de
beweging deze periode wil beper-
ken tot hooguit 18 maanden.

Noodweer eist
slachtoffers

- Zware
>euwval en plotseling stijgende
s^peraturen hebben in het week-
J^de in deAlpen voor grote proble-men gezorgd. In het Zwitserse Wal-

kwam een echtpaar om
Jft leven, toen door een aardver-hüiving een huis ineenstortte.

|Me Franse Alpen konden duizen-
vakantiegangers door de weers-

omstandigheden hun vakantiebe-
/eniming niet bereiken. Ruim 7000

zaten zaterdag en zondag in>e franse regio Savoye, dichtbij de
,^iterse grens, opgesloten in hun
J^o's en in treinen, nadat dejjeeuw de toegang tot vijftien ski-
fatsen had versperd.
v. het Oostenrijkse Stiermarken
Jü vermoedelijk drie mensen door

/'eeuwlawines om het leven geko-en. Twee mensen stierven met-
ku. voor een derde persoon is erhuwelijks hoop meer, zo verklaar-
j*nde autoriteiten.

(>! de Franse wintersportplaats La
A aëne werd een Franse vrouw ge-
t°- en raakten twee andere Fran-
Ijp gewond toen een lawine een
lUs trof. In een ander winterspor-
r t.°rd, Val d' Isere, raakten drie

6nsen gewond.

Asbest na
DSM-explosie

opgeruimd
{J^TTERDAM - Het opruimen van
rt ' asbest dat was vrijgekomen na
(jT explosie bij DSM Chemicals in

Botlek en dat was terechtgeko-
gje'1 bij aangrenzende bedrijven is
stermiddag voltooid.

J'O heeft na de schoonmaakactie
Ijn na-controle gehouden. Het
-hu^ alle acnt bedrijfsterreinen en

kele openbare wegen schoon ver-
j)^rd. De Milieudienst Rijnmond
Het deelde dit mee.
g ' asbest zal gecontroleerd wor-
Iw1 afgevoerd. Vermoedelijk wordt
Si*°P een daarvoor ingerichtevuil-
te gedumpt. Aan de zater-

begonnen schoonmaak-V^le hebben ruim honderd mensen
ttia een gespecialiseerd schoon-- akbedrijf deelgenomen.

Verzoenende woorden na eerdere aanvaring

Mandela en De Klerk
begraven strijdbijl

&HANNESBURG - ANC-leider Nelson Mandela en de
-idafrikaanse president F.W. de Klerk hebben zaterdag op
& tweede dag van de Ronde-Tafelconferentie over de toe-
i>mst van hun land de strijdbijl voorlopig begraven. De be-
«igrijkste Zuidafrikaanse leiders waren elkaar vrijdagavond
1lijf gegaan in een woordenstrijd, die deze historische Con-
ïntie voor een Democratisch Zuid-Afrika, Codesa, volledig
&eft beheerst.

tadela en De Klerk hielden zater-
'gochtend verzoenende toespra-
J- en reikten elkaar later de hand.
«ar minister Pik Botha (Buiten-
Idse Zaken) had eerder aan de
■'m 200 afgevaardigen van de 19

aanwezige partijen en vele buiten-
landse waarnemers verklaard, dat
Mandela de regering 'diep en diep
gegriefd' had. Het incident heeft
een definitiefeinde gemaakt aan de
'speciale relatie' tussen beide lei-
ders.
Mandela had in zijn aanval De
Klerk 'ongeschikt' genoemd als
staatshoofd, gezegd dat hij 'geen be-
nul heeft van democratie en dat
zelfs het hoofd van een onwettige,
in diskrediet geraakte regering be-
paalde fatsoensnormen in acht
dient te nemen.
De Klerk had het openingssalvo ge-
lost door het ANC ervan te beschul-
digen tegen alle afspraken in zijn
gewapende vleugel, Umkontho we
Siswe (Speer der Natie), niet te wil-
len ontbinden. Mandela op zijn
beurt had de regering er vervolgens
van beschuldigd geen einde te wil-
len maken aan het geweld, waarvan
vooral ANC-aanhangers het slacht-
offer zijn.

binnen/buitenland

'Kamerleden gaan
niet eerder dood'

i UTRECHT - De huidige
; Tweede-Kamerleden hebben
! geen hoger sterfterisico dan de-
genen die hen hebben gekozen.

\Dit blijkt uit gegevens over de
1.366 mannen en 106 vrouwen,

i geborentussen 1779 en 1962, die
sinds 1848 meer dan één jaar in

i de Tweede Kamer hebben geze-
t ten. Hun gemiddelde zittings-
duur was 11,7 jaar.

1 De gegevens zijn verzameld en
onderzocht door de klinisch epi-

! demiologen prof. dr J.P. Van-

denbroucke en dr F. R. Rosen-
daal in Leiden. De resultaten zijn
gepubliceerd in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde.
Aanleiding voor het onderzoek
was een Britse publikatie over

een sterk verhoogde kans op
hartziekten bij de Britse parle-
mentariërs, waarschijnlijk tenge-
volge van hun stressvolle be-
staan en ongezonde manier van
leven.

Ook het rapport van de Commis-
sie functiewaardering leden van
de Tweede Kamer meldt dat het
Tweede-Kamerlidmaatschap als
een geestelijk en lichamelijk
zwaar beroep wordt ervaren.
In 1989 waren er van de 1.472
Kamerleden 986 overleden: 257
voor 1900, 313 tussen 1900 en
1940 en 416 na 1940. De sterfte
kwam volgens de onderzoekers
vrijwel overeen met wat op
grond van leeftijd en geslachts-
verdeling kon worden verwacht.

Duitse DC-3
stort neer:
27 doden

HEIDELBERG - Een oud vlieg-
tuig van het type DC-3 (Dakota) met
30 mensen aan boord is gisteren
neergestort bij deDuitse plaats Hei-
delberg. Volgens de autoriteiten
kwamen daarbij 27 inzittenden om
en overleefden drie mensen het on-
geluk.
Reddingswerkers hadden in eerste
instantie vier overlevenden gevon-
den, maar een van hen overleed
onderweg naar het ziekenhuis. De
politie zei dat een van de overleven-
den, die slechts licht gewond was,
van het wrak naar de bebouwde
kom was gelopen en daar de autori-
teitert had gewaarschuwd.

Het vliegtuig, dat werd gebruikt
voor toeristische rondvluchten, was
opgestegen in Frankfurt en stortte
omstreeks het middaguur neer jn
de bossen bij Heidelberg, zon 100
kilometer ten zuiden van Frankfurt.

Het had 27 passagiers en drie be-
manningsleden aan boord.

Albanezen op
1 maart naar
de stembus

Van onze redactie buitenland

Handelsoverleg
VS-EG mislukt

TIRANA/HEERLEN - Albanië gaat
op zondag 1 maart voor vervroegde
verkiezingen naar de stembus. Dit
is gisteren officieel in Tirana be-
kendgemaakt door regeringswoord-
voerder Bahim Hodzja. De door
president Ramiz Alia vastgestelde
datum moet weliswaar nog door het
parlement worden goedgekeurd,
maar dit is slechts een formaliteit.
Voorafgaande aan de verkiezingen
moet het parlement een nieuwe
grondwet en kieswet opstellen en
goedkeuren. „Alleen dan zijn zijn de
verkiezingen vrij en democratisch
en voldoen ze aan de Europese nor-
men," aldus de zegsman van de re-
gering.

De vervroegde verkiezingen zijn
noodzakelijk geworden, nadat en-
kele weken geleden de oppositie de
socialisten (ex-communisten) in de
regeringscoalitie de rug had toege-
keerd en er een acute crisis was
ontstaan. Alleen al de DPA, de
grootste niet-communistische par-
tij, was met zeven ministers in het
'kabinet van nationale eenheid' ver-
tegenwoordigd.

De politieke crisis in het land valt
samen met ernstige rellen als ge-
volg van nypendvoedselgebrek. Op
verscheidene plaatsen in het land
hebben duizenden hongerige Alba-
nezen pakhuizen, broodfabrieken
en winkels aangevallen en leegge-
plunderd.

In het Noordalbanese stadje Fushe
Arez kwamen tien dagen geleden 38
mensen om het leven, toen tijdens
een rooftocht in een met Roide-
Kruisgoederen afgeladen magazijn
brand uitbrak en tiemntallen men-
sen, onder wie vrouwen en kinde-
ren onder de voet werden gelopen.

BRUSSEL - Het wereldhandels-
overleg GATT zit opnieuw in het
slop, na een mislukking van top-
overleg zaterdag in Brussel tussen
de EG en Amerika over verminde-
ring van de Europese landbouw-
subsidies. Een gesprek van premier
Lubbers en EG-topman Delors met
de Amerikaanse minister Baker
heeft de 'substantiële meningsver-
schillen' niet uit de wereld gehol-
pen. Lubbers en Baker hebben dat
zaterdag na afloop van hun gesprek
verklaard.
De EG heeft bovendien afwijzend

gereageerd op compromisvoorstel- ]
len van topman Dunkel van het
wereldhandelsoverleg GATT. Ame-*
rika, Japan en Korea reageerden dit
weekeinde koeltjes op die plannen.*"
Lubbers toonde zich zaterdag 'niet
optimistisch' over de kansen dat er
binnenkort toch nog zon GATT-' j
akkoord uit de bus rolt. Daar is al
vijf jaar tevergeefs aan gewerkt, |
maar er rust 'een zware hypotheek1 s
op na de mislukte EG-VS-top van,
zaterdag, aldus de premier.

In het wereldhandelsoverleg GATT "„
proberen 108 landen het eens te.'
worden over het slechten van han-
delsbarrières en tariefmuren, om zo
de wereldwijde economie een nieu»^
we impuls te geven. Het overleg is.^
al meerdere keren gestrand op one-
nigheid tussen deEG en de VS over
het Europese landbouwbeleid.

Nieuw begin
In Alma Ata stonden zater-
dag elf erfgenamen aan de
graftombe van de Sovjet-
unie. Na bijna zeventig jaren
ir, het zo ver. De USSR be-
staat niet meer. Ervoor in de
plaats is het Gemenebest
van elf onafhankelijke staten
gekomen. Voor Michail Ser-
gevitsj Gorbatsjov is het
doek definitief gevallen. De

ondertekening van het verdrag bezegelde diens lot. Symbolisch
voor de ontluistering die hem deelachtig werd, is dat Gorbatsjov
zelfs niet was uitgenodigd om bij de plechtigheid in de Kazachs-
taanse hoofdstad aanwezig tf _i|n.

Alle kritiek jegens hem kan niet verhelen dat met het huidige staats-
hoofd een groot man van het politieke toneel verdwijnt. Gorbats-
jov heeft als geen ander vóór hem ingezien dat de Sovjetunie in
de bestaande vorm niet meer te handhaven was. Zijn historisch
gewicht ligt vooral in de omstandigheid dat er onder zijn bewind
in het onmetelijke rijk een complete metamorfose heeft plaatsge-
vonden, zonder dat dit proces in een totale oorlog is uitgemond.
Na de poging tot staatsgreep uit de aartsconservatieve hoek in
augustus jongstleden heeft Boris Jeltsin zich snel en voortvarend
opgewerkt, daarbij gelijktijdig alles in het werk stellend om de
macht van Gorbatsjov terug te dringen. Daarin is hij geslaagd.
Na de oprichting van de bondvan onafhankelijke staten blijft eek-
ter nog veel in het ongewisse verborgen. Conflictstof ligt voor het
oprapen. Nationalistische sentimenten vormen een voortdurend
gevaar. De schier onoplosbare 'vete' tussen Azeri's en Armeniërs
spreekt in dit verband wel het meest tot de verbeelding.

Natuurlijk is het van belang dat de 30.000, over verscheidene re-
publieken verspreide kernkoppen onder deskundig beheer komen
en blijven. Daarover bestaat absoluut nog geen eensgezindheid.
Het ligt derhalve min of meer voor de hand dat het Westen zijn
bereidheid om de nieuwe staten in het gemenebest langs diverse
wegen metterdaad bij te staan, voor een deel zal laten afhangen
van de vraag hoe de leiders van het gemenebest de kwestie van
het kernwapenarsenaal tot een oplossing brengen.

Volstrekt onduidelijk is hoe de leiders van de nieuwe republieken
denken de economische chaos te boven te kunnen komen. Denk-
beelden over een gezamenlijk te voeren economische politiek zijn
nog niet aan het beginstadium ontstegen. „Wij zijn bezorgd, om-
dat eigenlijk niemand weet waar we naartoe gaan." Woorden,
opgetekend uit de mond van een vrouw in Moskou, die drie uur
vergeefs voor een winkel op wat levensmiddelen wachtte. Miljoe-
nen in Moskou, St.-Petersburg en op zoveel andere plaatsen den-
ken er net zo over. De nood is hoog. Vanuit de NAVO, de EG, de
VS en andere landen wordt hulp geboden. Die is dringend nodig.
Blijft materële ondersteuning uit, dan dreigt een complete volks-
oproer met als mogelijk gevolg dat ook de nieuwe statenbond op
de klippen stukloopt.
De veranderingen in wat eens de Sovjetunie was, zijn van een
enorme omvang en betekenis. Maar het proces van de omwente-
ling is nog niet voltooid. En op die weg schuilen nog tal van geva-
ren. De ogen van wereld zullen ook in 1992 onverminderd op het
Oosten gefocust zijn.

F.S.

Kok tegen plan van Bottenberg en Vreeman

PvdA-bestuur verdeeld
over voorzitters-duo

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het bestuur van de
PvdA is verdeeld over de vraag of
het partijvoorzitterschap door twee
personen vervuld kan worden. Niet-
temin wil het bestuur proberen de
technische voorwaarden voor zon
duo-leiderschap te creëren.

Zaterdag vergaderde het partijbe-
stuur, in aanwezigheid van vice-pre-
mier Kok, over het voorstel van de
kandidaat-voorzitters Rottenberg
en Vreeman om gezamenlijk voor-
zitter van de PvdA te worden. Par-
tijleiderKok voelt weinig voor zon
constructie. Hij wordt in die opvat-
ting gesteund door een flink aantal
bestuursleden, die om uiteenlopen-
deredenen kritisch tegen het voor-
stel aankijken.

"Waarnemend voorzitter Frits Castri-
cum heeft zich in het bestuur bereid
verklaard zijn functie neer te leg-
gen, om ruimte te maken voor het
voorzitters-duo. Maar een definitief
oordeel over het voorstel van het
tweetal gaf het partijbestuur niet.
Om de verdeeldheid in het bestuur
niet al te duidelijk naar buiten te

brengen, werd besloten het partij-
congres van maart zelf te laten oor-
delen, zonder stemadvies van het
partijbestuur.

Bezwaren
Naar verluidt spitsen de bezwaren
van veel bestuursleden zich toe op
twee hoofdpunten. Zo voelt een
deel van het bestuur weinig voor
het creëren van nog een betaalde
post in het partijbestuur. De partij
komt dit jaar al dik driekwart mii.,
joen gulden tekort. Door twee be-^
taalde voorzitters aan te stellen,;
zouden de kosten nog verder oploo-
pen, terwijl het ledentalvan de par-;
tij inmiddels met zon 25.000 is tev
ruggelopen.

Een ander deel van het partijbej-
stuur meent dat Rottenberg en.
Vreeman inhoudelijk zoveel van cli.
kaar verschillen dat het gezamen^
lijk optrekken van hen niet er»;
geloofwaardig overkomt. Boven-
dien is het bezwaar dat beiden zich!
inhoudelijk nogal sterk profileren,
terwijl het partijbestuur juist een
voorzitter op enige afstand van da
dagelijkse politiek willen.

Opstand in Cambodja

(ADVERTENTIE)

DE BANKSERVICE
VAN DE BBL

KENT GEEN GRENZEN.

Een bankrelatie in België? Vlakbij. Geen gek idee. De zekerheid
dat alles binnenskamers blijft, want uw geldzaken gaan niemand
anders aan.

De BBL is een Belgische grootbank, met een full-service die
kan bogen op jarenlange internationale ervaring en dynamisch vak-
manschap.

Beleggen op korte of lange termijn in Nederlandse gulden,
Belgische frank en andere deviezen, vermogensbeheer, een spaarre-

kening of gewoon een advies, onze service kent geen grenzen.

Kom ons eens opzoeken. Dan merkt u meteen dat een bezoek

aan België njet alleen prettig maar ook voordelig kan zijn.

V
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" In het nauw gedreven veiligheidsagenten
beschermen zich in de straten van de Cam-
bodjaanse hoofdstad Phnom Penh'met vuur-
wapens tegen opstandige studenten. Na da-
gen protesteren op eigen terrein besloten de
studenten zaterdag met duizenden de straat
op te gaan om voor eerbiediging van de men-
senrechten te demonstreren en tegen privati-
sering en corruptie in de regering. De rege-
ring steunt officieel het protest tegen de
corruptie, maar het besluit van de studenten

viel toch verkeerd bij de autoriteiten. De de-
monstratie werd verboden en een studentvan
een medische school waar actie gevoerd werd,
werd gearresteerd. Dit werd het sein voor een
ongeorganiseerde demonstratie zaterdag, die
eindigde met minstens drie doden, enkele
tientallen gewonden van wie sommige met le-
vensgevaarlijke schotwonden, ingrijpen van
het leger, een uitgaansverbod en vervolgens
de beschuldiging dat de studentengroepen
zijn 'geïnfiltreerd' door de Rode Khmer.
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Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat heden, vrij onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Maria Johanna
Peeters-Tliij ssen

weduwevan

Johannes Peeters
Zij overleed gesterkt door de h.h. sacramenten, in
de leeftijd van 89 jaar

Brunssum: Cieli en Ben Jansen-Peeters
Bingeirade: t Piere en Mia Peeters-Cörvers
Brunssum: Gerda en t Jan Keulen-Peeters
Brunssum: t Ellie Nauts-Peeters
Brunssum: Ria en Harrie Feenstra-Peeters
Schinveld: Thea en Nic Mengele -Peeters

en haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Thijssen
Familie Peeters

Brunssum, Huize Louise, 21 december 1991 (
Corr. adres: Hazenkampstraat 8, 6445 BN Bruns-
sum.
De plechtige Eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 27 december om 11.00 uur in de
dekenalekerk H. Gregorius deGrote in Brunssum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekstraat.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De ovefledenezal bijzonder herdacht worden in de
h. mis van 10.30 uur op de tweede kerstdag in eer-
der benoemde kerk.
Gelegenheid tot rouwbezoek van de dierbare over-
ledene in het Uitvaartcentrum Dela in Heerlen,
Grasbroekerweg 20, donderdagvan 14.00 tot 15.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig te be-
schouwen

Oma, wij zullen U node missen.
Je was altijd een echte oma voor ons.

Je klein- en achterkleinkinderen.

t
Ik had je nog zoveel willen zeggen,
we hadden nog zoveel willen doen

Met grote verslagenheid delen wij u mede, dat ten-
gevolge van een noodlottig ongeval van ons is
heengegaan mijn geliefde verloofde, onze zoon,
broer, schoonbroer, schoonzoon, oom, neef en
kleinzoon

Jo Reinartz
verloofde van

Angelique Verhoeven
Hij overleed in de leeftijd van 25 jaar
St. Odiliënberg: Angelique Verhoeven
St. Odiliënberg: Wiel enLies Reinartz-Lemmens

Finy en Henk
Bart, Mark, Jeroen
Els en Marcel
Sander, Machiel

St. Odiliënberg: Ronny en Adje
Verhoeven-Segeren
Raymond

Brunssum: Oma Reinartz
Breda: Oma Verhoeven
Made: Opa Segeren

6077 CA St. Odiliënberg, 21 december 1991
Oranjelaan 6
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op dinsdag 24 december a.s om 14.00 uur in deBa-
siliek te St. Odiliënberg, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats 't Zit-
terd aldaar.
Bijeenkomst in deBasiliek, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.

■ Op maandag 23 december a.s. zal er om 19.00 uur
.' in de Basiliek te St. Odiliënberg voor Jo een

avondmis worden opgedragen.
; Jo is opgebaard in het uitvaartcentrum van Dela,

Olympialaan 2 te Roermond, waar u maandag van. 18.00 uur tot 18.45 uur afscheid van hem kunt ne-
men.

j Indien u geen persoonlijke kennisgeving heeft ont-
vangen, gelieve u deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

- Diepbedroefd moeten wij door een noodlottig on-
geval afscheid nemen van

Jo Reinartz
die nog maar zo kort in ons midden verkeerde.
In diekorte tijd bewees hij een goede medewerker
en een fidele collega te zijn.
Wij verliezen in hem een toegewijde kracht en
vriend.

" Wij wensen zijn ouders, zussen, naaste familiele-
den en vooral niet te vergeten zijn verloofde Ange-
lique, waarmee hij op 11 januarizou gaan trouwen,
veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Directie en medewerkers
Lücker Carrosserie B.V. Tegelen

Geschokt vernemen wij het bericht dat onze collega

Jo Reinartz
bij een fataal ongeluk is overleden.
Wij wensen zijn ouders, alleverdere naaste familie-

| leden en zeker Angelique veel sterkte toe om dit
verlies te kunnen dragen.

Personeelsvereniging
Lücker Carrosserie B.V. Tegelen

„Je hebt iemand nodig
Stil en oprecht
Die als het erop aankomt
Voor jebidt of voor jevecht
Pas als je iemand hebt
Die met je lacht of met je grient
Dan pas kun je zeggen
'k heb een vriend"

Jo, wat zullen we je missen.

Paul, Rina, Arno, Milou, René, Sandra, Peter, Roel,
Annemari, Maurice, Judith, Armemarie, Paul, Su-
zanne, Marco, Nancy, Casper, Maarten.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Tiny Schindler
voorzitster van De Zonnebloem, afdeling Weiten
Vele jaren heeft zij zich onbaatzuchtig ingezetvoor
de zieke medemens. Haar prettige en sterke per-
soonlijkheid zal altijd in onze herinnering blijven
voortleven.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.

Bestuur en medewerksters van
De Zonnebloem, afdeling Weiten

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons betekend heeft, delen wij u
mede dat heden geheel onverwacht van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Marinus Max Perdok
echtgenootvan

Petronella A. Uijlen
op de leeftijd van 67 jaar.

In dankbare herinnering
Hoensbroek: Petronella Perdok-Uijlen

Arensgenhout: Ton enLies
Perdok-van Kessel
Marcel, Nol

Hoensbroek: Rieky en Wim
van Bavel-Perdok
Petra, René

Hoensbroek: Nelly en Ger
Brassé-Perdok
Josje,Audry

Schinnen: Maria en Johan
Verhoosel-Perdok
Silvia, Ingrid, Jolanda.

Rothem: Annie en Pierre
Deceunink-Perdok
Linda

Schinnen: Thea en Hub
Kusters-Perdok
Klla, Ina

Hoensbroek Ina en Paul
Welters-Perdok
Marlou,Frank
Familie Perdok
Familie Uijlen

21 december 1991
Deken Lendersstraat 25
6433 BH Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 27 december om 11.00 uur, in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de
begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag, 2e kerstdag, tijdens de eucharistievie-
ring van 10.00uur, in voornoemde kerk, bidden wij
mede voor zijn zielerust.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur en
van 19.00-20.00 uur, le en 2e kerstdag alleen van
14.00-15.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren, is tot onze grote droefheid,
toch nog onverwacht, van ons heengegaan, mijn
goede man, zorgzame vader, schoonvader en lieve
opa

André van Houtem
echtgenoot van

Marie van Sint Feijth
Hij overleed in de leeftijd van bijna 78 jaar

Geleen: M.M. van Houtem-van Sint
Feijth

Wijehen: M.J.A. van Houtem
M.J.P. van Houtem-Turnsek
Stefan, Maarten

Sittard: A.J.M, van Houtem
Rob

Oosterbeek: J.M.A. van Houtem
M.W.G, van Houtem-Ritzen
George

Geleen: H.C.M, van Houtem
Edwin, Remi

Geleen: M.A. van Houtem
Beek: J.H.M, van Houtem

H.G.A. van Houtem-Janssen
Ralph

Limbricht: A.E.M. Schmitz-van Houtem
L.G.J. Schmitz
Jeroen, Bart
Familie van Houtem
Familie van Sint Feijth

Sittard, 21 december 1991
Corr.-adres: van Itersonstraat 18
6166 KG Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op dinsdag 24 december a.s. om 13.30 uur in de
H.H. Marcellinus en Petruskerk te Oud-Geleeh,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.k. begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, tot intentie van de overledene, zal
plaatsvinden, maandag om 19.00 uur in voornoem-
dekerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het
Maasland ziekenhuis te Sittard. Bezoek 17.30-18.15
uur.
Indien u niet tijdig of geen kennisgeving mocht
ontvangen, gelieve u deze annonce als zodanig te
beschouwen.

De heer is mijn herder
Na en leven van eenvoud en liefde is vanmorgen
rustig ingeslapen, onze moeder, schoonmoeder,
oma en oma - oma

To Paasen-Wilkes
weduwe van

Cornelis Paasen
Zij overleed in de ouderdom van 87 jaar

Heerlen: Aafje Smaling-Paasen
Chris Smaling
Yvonne en Coen
Danny, Remy
Rob en Flora
Ingrid en Carl

Heerlen: JopieElfrink-Paasen
Wim Elfrink
Peter en Annemiek
Karin en André

Meppel: Adrie Paasen
Cees Hooimeijer
Joris
Gabrielle

Heerlen, 22 december 1991
Dr. deVisserstraat 31
Corr. adres: Gravenstraat 13, 6413 ER Heerlen
De rouwdienst, geleid door Ds. Lanser, zal gehou-
den worden op vrijdag 27 december a.s. om 13.00
uur in de Reformatorische kerk aan deBurg. Was-
zinkstraat 2, Heerlen, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Randweg te Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
condoleren vanaf 12.45 uur.
U kunt afscheid nemen in de rouwkamer van Lin-
deman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen,
dagelijks van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer vanaf bushalte Kasteellaan-Dr. Kuy-
perstraat naar kerk-begraafplaats en terug naar
Meezenbroek is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Intens verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar dat
hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u ken-
nis van het toch nog vrij onverwachte overlijden, na een
liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis „De Kruis-
berg" van mijn lieve zorgzame man, onze vader, schoon-
vader en grootvader

Anthonius
Hendrik (Toon)
Koning
begiftigd met deKoninklijke onderscheiding in zilver
echtgenootvan

Emmy Doek
in de leeftijd van 86 jaar.

In dankbareherinnering
Brunssum: E. Koning-Doek

Arnhem: A. van Dodewaard-Koning
G.van Dodewaard
Desiré
René enKarin

Landgraaf: Y. Lauvenberg-Koning
Ilona en Jean
Fam. Koning
Fam. Doek

Brunssum 21 december 1991
Corr.-adres: Kamperstraat 9, 6373 BP Landgraaf

De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 24 december a.s.
om 9.30 uur in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Er is in het crematorium gelegenheidtot schriftelijk con-
doleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium
van het bejaardenhuis „De kruisberg",Kruisbergstraat 47
te Brunssum.

„Zij dievan ons heenging is niet dood,
zij leeft voort in de gedachten van hen dieblijven."

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve moeder en
zorgzame oma

Tiny
Vandermeulen-
Dohmen
zal plaatsvinden op zondag 29 december a.s. om 11.00 uur
in de dekenalekerk St. Lambertus te Kerkrade-centrum

Kinderen Vandermeulen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
p/a Hertogenlaan35
6461 BV Kerkrade

Met Kerstmis is het alweer een jaar geleden, dat wij afscheid moesten
nemen van mijn dierbare echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Elisabeth Maria
Palmen-Muij s

L.M.J. Palmen
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 23 december 1991
De eerste jaardienst zal worden gehouden op donderdag 26 december
1991 om 10.00 uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua, Beersdal-
weg 62, Vrank-Heerlen.

Vervolg familieberichten
zie pagina 16

Enige en algemene kennisgeving

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel
moegestreden, maar omringd
door onze liefde ben je
moedig en dappervan ons heengegaan.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles voor hem
betekende, geven wij u kennis dat heden van ons is heengegaan, mijn lic- "ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer en
oom

Antoon Everhard (Teun)
Sanders

echtgenootvan

Bernardine van Loon
Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van de h. sacramenten.

Beek: B. Sanders-van Loon
Urmond: Jeanny en Giel Vranken-Sanders

Voerendaal: Ria enLouis Rosenboom-Sanders
Maasmechelen (B): Marga en Piet

Houppermans-Sanders
Beek: Piet en Bert Sanders-Ponsen
Beek: Jan en Mariëlle Sanders-Hendriks
Beek: Harrie en Mien Sanders-Greven
Beek: Jo en Tonny Sanders-Keulen

Geleen: Marianne en JoDelil-Sanders
Beek: Mart en Thea

Sanders-v.d Eertwegh
Elsloo: Christine en Nic

op denCamp-Sanders
Beek: Wil en len Sanders-Vranken

en kleinkinderen
Familie Sanders
Familie van Loon

6191 VW Beek, 21 december 1991
Eisenhowerlaan 100
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op dinsdag24 december om
11.00 in de St. Martinuskerk te Beek, waarna aansluitend de begrafenis
op de Nieuwe hof.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Heden maandagavond om 18.40 uur wordt de rozenkrans gebeden in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men, Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek hedenavond van 18.15 tot 19.00 uur.

t 1
Non, jene regrette rien.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gegeven heeft, maar bedroefd
om het heengaan, geven wij u kennis dat heden van ons is heengegaan,
gesterkt door de h. sacramenten, onze lieveen zorgzame moeder, schoon-
moeder en bonnemaman

Truus
Tonnard-Bastings

weduwe van

Nol Tonnard
Zij overleed na een liefdevolle verzorging in de verpleegkliniek te Heer-
len, in de ouderdom van 89 jaar.

Heerlen: Elly en Rudy Beekman-Tonnard
deklein en achterkleinkinderen

Le Perreux s/Marne: Malou en Arthur
Den Bosch: Cherryl en Martin

Kim en Lars
Heerlen: Hester

21 december 1991
Corr.-adres: Voskuilenweg 32, 6416 AK Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op dinsdag 24 december
a.s. om 10.00 uur in de dekenalekerk van St. Pancratius te Heerlen, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te Imsterade.
Gelegenheid tot condoleren, achter in de kerk, vanaf 09.40 uur.
Avondmis, maandag 23 december om 18.30 uur in voornoemde kerk
Bonnemaman is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum
v/h Crombach, Oliemolenstraat 30, (ingang St. Antoniusweg) Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, van 17.30-18.00 uur.

„De Heer is mijn herder"
Verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar voor
wat zij voor ons betekend heeft, geven wij u kennis
van het overlijden, na een liefdevolle verzorging in
Verpleegkliniek „Schuttershof' te Brunssum, afd.
de Berk, in de leeftijd van 80 jaar, van onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster en schoonzus-
ter

Neeltje Maria Dolstra
weduwevan

Jan Dijkstra
Best: Roeli en Greta

Linda
Brunssum: Beppie

Mark
Nicole

Brunssum: Marijke
Asha

Mijdrecht: Sytske en Torn
Sebastiaan
Renske
Frederik

Fam. Dolstra
Fam. Dijkstra

De dienst van woord en gebed, geleid door ds. v.d.
End, zal plaatsvinden op dinsdag 24 december a.s.
om 14.00 uur in de Kapel van het St. Gregorius zie-
kenhuis te Brunssum, waarna aansluitend de be-
grafenis plaats vindt op de Algemene Begraaf-
plaats gelegen aan de Merkelbeekerstraat te
Brunssum.
Moeder is opgebaard in de aula van het St. Grego-
rius ziekenhuis te Brunssum, afscheid nemen
maandag 23 december a.s. van 17.30-18.30 uur.

Heden is plotseling overleden, onze moeder en
oma

Anna Helena
Hubertina Ras

"weduwe van

Johannes Hubertus Aben
op de leeftijd van 88 jaar.

Namens de familie:
Mevr. J.G. Jacobs-Aben

Hoensbroek, 22 december 1991
Mettenstraat 2
Corr.-adres: Burg. Slanghenstraat 34
6433 AV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 27 december om 11.00 uur, in de H. Hart-
kerk te Mariarade-Hoensbroek gevolgd door de
begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag, 2e Kerstdag, tijdens de eucharistievie-
ring van 11.45 uur, in voornoemde kerk, bidden wij
mede voor haar zielerust.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
de Universele Hoofdstraat 100 Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-15.00 uur
en van 19.00-20.00 uur.
le en 2e Kerstdag alleen van 14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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Enige en algemene kennisgeving

f
Tot onze grote droefenis is toch nog onverwacht
van ons heengegaan onze broer, zwager, oom en
neef

Hens Schroeders
weduwnaar van

Maria Den Roover
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken

Uit aller naam:
Familie Schroeders
Familie Den Roover

Kerkrade 20 december 1991
Bejaardenverzorgingstehuis Vroenhof
Corr.-adres: Lindénlaan 10, 6241 BC Bunde
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
dinsdag 24 december a.s. om 10.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 10.15 uur.
Er is geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

f
Wij hebben geen woorden om te zeggen wat in ons
omgaat nu ons zoontje van ons is heengegaan

Ron Moonen
* 18-12-1991 t 19-12-1991

Hoensbroek: Hans en Sandra Moonen-Madej

6431 ES Heerlen 19 december 1991 ,
Hommerterweg 79
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden op dinsdag 24 december in het cre-
matorium te Heerlen Imstenraderweg 10.

Dankbetuiging
zeswekendienst

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor uw belangstelling en medeleven bij
de begrafenis van onze lieve moeder en oma

Lies
Dohmen-Deguelle

willen wij u alsnog hartelijk danken.
Kinderen en kleinkinderen

Wijlre, december 1991
De zeswekendienst zal worden gehoudenop zater-
dagavond 28 december om 19.00 uur in de paro-
chiekerk St. Gertrudes te Wijlre.

t
Na een korstondige ziekte overleed in het zieken-
huis te Sittard, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, op 53-jarige leeftijd mijn lieve man en zorg-
zame pap, mijn onvergetelijke zoon, schoonzoon,
onze broer, zwager, oom en neef

Vincent
Widdershoven

echtgenootvan

Mariëtte Coonen
en pap van
Raoul

Wij vragen u voor hem te bidden.
De bedroefde familie:

Koningsbosch: M. Widdershoven-Coonen
Raoul en Claudia

Familie Widdershoven
Familie Coonen

6104 AH Koningsbosch, 21 december 1991.
Molenweg 35.
De plechtige eucharistieviering wordt gehouden
op dinsdag 24 december om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Ko-
ningsbosch, waarna vertrek naar het crematorium
te Geleen voor de uitvaart.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Heden, maandag 23 december om 19.00 uur her-
denking in de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen: dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Sittard.
Mochten wij, gezien de omstandigheden, iemand
vergeten zijn te berichten, wilt u dan deze adver-
tentie als kennisgeving aannemen.
Geen bezoek aan huis.

Dankbetuiging
t

Voor uw gewaardeerde blijken van deelneming
ons betoond bij het overlijden en de begrafenisva
mijn man, onze vader, schoonvader en opa

ZefKuijpers
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevr. Kuijpers-Hendrix
kinderen enkleinkindereu

Merkelbeek, 23 december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden geJ?° k Prk
op 26 december om 19.00 uur in de parochie**
H. Clemens te Merkelbeek. __,

Maandag 23 december 1991 "4Limburgs Dagblad



verleg
fhouder Zuidgeest heeft De Waal
Pekerd dat de houding van de
frincie de gemeente grote finan-
k problemen oplevert. Afgespro-

(t is dat er nader ambtelijk en
Uurlijk overleg volgt, om te be-
en of de strenge voorwaarden
de provincie versoepeld kun-, Worden.

Nrse uitlatingen van Zuidgeest
fr deze zaak, gedaan tijdens de
Nt recente commissie Finan-
P» zijn voor de fractie van de
Palistiese Partij reden voor hetfien van schriftelijke vragen aan
fgemeester en wethouders.

Idriemansfractie herinnert eraan
het college al tijdens de raads-
..adering van 3 december had
fri weten dat de provincie de aan-tip van het Geleendal goedkeur-
[Over de voorwaarden voor die
?dkeuring werd toen niets ge-I.
iSP vraagt nu of een of meerdere

met name burgemees-
[Van Zeil, op 3 december al be-
hd waren met de voorwaardenf>GS.

Verwonderd
Na, dan meent de SP dat deraadfr belangrijke informatie is ont-
JjWn. Zoniet, dan verwondert de
er zich over dat het college een

Nkeuring afdwong zonder te we-
[dat GS stringente voorwaarden
■den hanteren.

[SP acht het belang van deze af-
-5* van zo groot belang, dat het
■kge vóór de raadsvergadering
S 14 januari met een duidelijk en
JJedig antwoord moet komen. An-
h zal de fractie een interpellatie
Jr de kwestie aanvragen. Dit zou
Jouden dat het college staande de
JSadering mondeling moet ant-Vden.

Intercai in
zee met

NMBPostbank
üJÏRLEN - De NMB-Postbank
J?ep heeft tien procent van de
iPdelen van het Geleense advies-
v^au Intercai overgenomen. In-
fcai, gespecialiseerd in telecom-
E^icatieprojecten, gaat NMB
vjtbank adviezen geven over di-
P^e aciviteiten in het buitenland.
P de aankoop is een bedrag van
L'hiljoen gulden gemoeid. De on-
F'landelingen hebben enkele
P*tiden geduurd.

CNmb Postbank is de laatste tijd
f^al actief in Oost-Europa. Inter-P heeft onder andere kantoren in
tjlijn en het Tsjechoslowaakse
Ljo. De tweehonderderd mede-
kf'ters van het bureau zijn ver-
bid over in totaal negen vestigin-

fe overige aandelen van Intercai
(,n Voor 35% in handen van directie
personeel, voor 20% bezit van
\J Telecom en voor 35% eigen-

-111 van KLM.

Computer voor
bewonersclub
in Molenberg
rjSftLEN - Het Juliana Welzijns-
«ïs geeft 3000 gulden aan de

Organisatie Bewonersbe-
,&n Molenberg. Met dat geldkan
i.computer aangeschaft worden,
jonersbelangen Molenberg
t<lt op werkdagen van 9-12 uur

voor wijkbewoners die
flemen hebben met de gemeen-sf de woningbouwvereniging.
stichting houdt ook de vinger
jPols van de toekomstplannen
fde gemeente heeft met Molen-s■ Ze geeft sinds kort ook een
"^lad uit.

Caumerbeek
„Dit betekentechter dat een veel
groter gebied verloren gaat,"
zegt George Hundscheid van de
Actiegroep Rood 29: „Veel men-
sen uit Heerlerbaan wandelen
via het Caumerbeekdal naar de
stad. Heel rustig, prachtige na-
tuur. Dat zou ineens afgelopen
zijn."

De wandeling maakt duidelijk
hoe aantrekkelijk deze groene
band wel is. Hij vormt een van
de vele beekdalen in de stad
Heerlen, die daarom bekend
staat als 'parkstad.' Groene beek-
dalen vormen een natuurlijke
scheiding tussen de wijken. Dat
moet zo blijven, staat in steeds
meer nota's van het rijk, de pro-
vincie en de gemeente zelf.

Maar dat besef is iets van de laat-
ste jaren. Eind jaren zestig wer-
den voor de Rood 29 al huizen,
die op het beoogde tracé liggen,

door de gemeente onteigend, In
eerste aanzet moest de Rood 29
een vierbaansweg worden, maar
net als bij de Zwart 1 werd dat
later tweebaans.
In 1976 veranderde de gemeente-
raad het bestemmingplan en
maakte zo de aanleg mogelijk.
Heerlerbaan protesteerde daar
niet tegen. „In de jaren zestig en
zeventig protesteerde je niet te-
gen de gemeente, die deed wat
goed was voor de burg*ers."

Het bestemmingsplan lag wel ter
inzage, maar dat was zon inge-
wikkeld stuk. Wie had gedacht

dat de buurt er ingrijpend door
zou kunnen veranderen?
En dat is eigenlijk het belang-
rijkste verschil met de Zwart 1.
De actievoerders daartegen wis-
ten door decennialange vasthou-
dendheid het bestemmingsplan
vernietigd te krijgen door de
Kroon, nog voor het geldigheid
kreeg. De Zwart 1 komt er zeker
niet.

Deze zekerheid heeft de actie-
groep Rood 29 niet. Geldgebrek
is de voornaamste reden dat de
weg er nog steeds niet ligt. Vorig
jaar besloten burgemeester en
wethouders zelfs van de weg af

te zien. Maar toen een paar
maanden geleden de protesten
tegen de Zwart 1 succesvol wa-
ren, werd de Rood 29 prompt
weer uit de la gehaald.

„Verkeerstechnisch bestaat er
geen relatie tussen het afblazen
van de Zwart 1 en de aanleg van
de Rood 29," vindt Hundscheid.
„Maar de politieke top in Heer-
len redeneert: als de Zwart 1 niet
doorgaat, dan hebben julliepech
gehad en schuiven wij de Rood
29 weer naar voren."

Naar het zich laat aanzien was
dit een kortstondige manoevre.
Bij de politieke partijen groeit
het besef dat het aanleggen van
nieuwe wegen alleen nog als al-
lerlaatste redmiddel kan. Bij .de
meeste raadsfracties wordt te-
genwoordig nogal sceptisch te-
gen de weg aangekeken.

En onder de burgers groeit het
besef dat je met milieu-argumen-
ten een vuist kunt maken. Maar
dan moet je niet met kreten ko-
men, maar met feiten.
De actiegroep anno 1991 laat
zich bijstaan door deskundigen,
verenigt alle direct betrokkenen,
en zendt een stortvloed van sig-
nalen richting de politiek verant-
woordelijken. De actievoerders
tegen de Rood 29 volgden dit,
steeds succesvollere, scenario.

" Demonstratieve wandeling door het Caumerbeekdal.
Foto: KLAUS TUMMERS

oostelijke mijnstreek

SP denkt dat college informatie achter hield

Geld centrumplan mag
niet naar Geleendal

Van onze verslaggever

EERLEN - Gedeputeerde
pstant de Waal heeft tegen-
pr wethouder Jos Zuidgeest
fklaard dat Heerlen in prin-
fe geen geld van het cen-
piplan mag doorsluizen
pr het Geleendal.

|>r deze opstelling zou Heerlen
'komende jaar al zeven ton aan
te moeten ophoesten ter finan-
rïng van de aankoop van het Ge-
ldal. Want de provincie wil niet
Heerlen die rente over een paar

■in verkoopprijs opneemt.

zou betekenen dat de gemeente
! eens extra moet bezuinigen óf
de belastingen omhoog moeten,
'waarvan Zuidgeest vorige week
fei: „Als je dat doet om het Ge-
ldal te betalen, dan is er oorlog,
'burger pikt dat niet."

Pater Smeets
werd Ridder

NUTH - Pater A. Smeets smm
werd zondag benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nas-
sau. De versierselen'werden hem
in bejaardencentrum Op den To-
ren overhandigd door burge-
meester Elly Coenen. Dit bh'
gelegenheid van zijn tachtigste
verjaardag.

Montfortaan Smeets vluchtte tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
voor de Duitsers en was werk-
zaam in parochies in Zuid-frank-
rijk. In 1957 werd hij econoom
van het Montfortaans seminarie
bij Leuven.

Namens de orde organiseerde hij
vanaf 1964 reizen naar Israël,

met groot en nog steedsvoortdu-
rend succes. Daarnaast werd hij
in 1967 pastor in het ziekenhuis
van Kerkrade. In 1984 verruilde
hij die post voor het rectorschap
in Op den Toren. Pater Smeets
houdt nog steeds inzamelingsac-
ties voor vondelingen en gehan-
dicapten in Israël.

" Pater A. Smeets " H. Eurlings " J. Hoen

Heerlerbaan feest, want weg lijkt van de baan

Burger wil groene
band, geen Rood 29

DOOR JOOSPHILIPPENS

HEERLEN - Bepaald geen de-
monstratieweer, deze 22ste de-
cember 1991. Alleen de echte
volhouders gaan de deur uit. De
keuze wordt gemaakt tussen het
dons en het drab. ' .
In Heerlerbaan wordt een feest-
wandeling gehouden omdat de
komst van de zuidelijke randweg
Rood 29 van de baan lijkt. Van
de 75 aangemelde wandelaars
voor de tocht tegen de Rood 29,
blijft een derde thuis. Maar de
groep die aan het vertrekpunt,
de hoeve Corisberg, verschijnt,
is toch nog respectabel.

De Rood 29, een (nog) abstracte
weg, zou de verbinding moeten
vormen tussen de Martin Luther
Kingweg en de Landgraafse Hof-
straat, die langs de Draf- en Ren-
baan voert.

De Rood 29 is een weg met histo-
rie, en de parallellen met de
Zwartl zijn opmerkelijk. Deze
zou een stukje van de Bruns-
summerheide afhalen, de ander-
halve kilometer lange verbin-
ding in Heerlerbaan was ge-
doemd het Caumerbeekdal te
doorsnrjden. Het zuidelijkste
stuk dal van zon tweehonderd
meter zou van de rest afgesne-
den worden.

Damocles
Maar toch: nog steeds ligt er een
rechtsgeldig bestemmingsplan.
Het hangt als een inmiddels bot
zwaard van Damocles boven het
Caumerbeekdal. Formeel is de
aanleg van de Rood 29 nog
steeds mogelijk.

„Klopt, maar diverse omwonen-
den hebben van ter zake kundi-
ge ambtenaren de verzekering
gekregen dat de weg er niet
komt. Komt de Rood 29 er als-
nog, dan kan de gemeente kan
op een tweede 'affaire Sondagh'
rekenen. Dan dienen we scha-
declaims in wegens het verschaf-
fen van foutieve informatie,"
zegt Hundscheid gedecideerd.

De wandeling eindigt op de
overdekte tribune van hetKalde-
born-stadion. Daar wordt erw-
tensoep gegeten, waar ook toma-
tensoep had gekund.
Maar alles staat in het teken van
groen. Liever even geen rood.

Pro Ecclesia
voor J. Hoen

BINGELRADE - Deken L.
Kleijnen reikte zondag tijdens

de eucharistieviering in de paro-
chiekerk van Bingeirade de on-
derscheiding Pro Ecclesia et
pontifice uit aan J. Hoen.

Koninklijk brons
voor H. Eurlings
SIMPELVELD - Burgemeester
Piet van Zeil overhandigde aan
H. Eurlings de bronzen ereme-
daille, verbonden »aan de Orde
van Oranje-Nassau. Hij deed dit
zondag in restaurant Maxime in
Simpelveld. Eurlings is al veer-
tig jaarwerkzaam bij aannemers-
bedrijf Schroeders uit Heerlen.

Afscheid
J. Starren

J. Starren verlaat per 1 januari
het Heerlense politiekorps we-
gens functioneel leeftijdsontslag.
Sinds 1984 was hij werkzaam op
de afdeling info, waar hij veel
rondleidingen verzorgde voor
scholieren.

OR akkoord met verkoop
van twee Volvo-vestigingen

Van onze verslaggever

ROERMOND - De Ondernemings-
raad van NedCar, het vroegere Vol-
vo Car, is onlangs akkoord gegaan
met de voorgenomen directiebeslui-
ten om de vestigingen in Roermond
en de stoelenmakerij in Bom te ver-
kopen. Er resten NOG slechts enke-

le details over de preciese voor-
waarden waaronder dewerknemers
de overstap naar de nieuwe bedrij-
ven maken.
De Roermondse afdeling, waar
brandstoftanks en uitlaten geprodu-
ceerd worden, komt in handen van
het Zweedse bedrijf Trustor Auto-
motive en gaat United Parts Roer-
mond BV heten. Er werken 150
mensen in Roermond. Bij de over-
name is afgesproken dat de ventila-
tie in de Roermondse productiehal
aanmerkelijk verbeterd wordt. Met
die werkzaamheden wordt in fe-
bruari gestart.

Ook de verkoop van de Bornse af-
deling die stoelen en banken maakt,
kan nu doorgaan. Nieuwe eigenaar
wordt het Franse Roth Frères, in
Sittard opererend onder de naam
Sicar Hollande. De werknemers
blijven in dienst van Volvo, er zal
geen sprake zijn van gedwongen
ontslagen of outplacementsproce-
dures.

Jongetje (6)
omgekomen
bij brand

WEERT - Bij een brand in een wo-
ning aan de Kerkstraat in Weert is
zaterdagavond laat de zesjarige Ro-
nald Lamerikx om het leven geko-
men. Op het moment dat de brand
uitbrak,rond kwart voor twaalf, wa-
ren de ouders niet thuis. Het kind
lag op de bovenverdieping in zijn
bed te slapen.
De brand is vermoedelijk op de be-
nedenverdieping ontstaan, maar de
oorzaak is niet bekend. Tegen mid-
dernacht kreeg de politie een mel-
ding binnen van enorme rookont-
wikkeling in de woning. Omdat het
vuur snel om zich heen greep, kre-
gen politie en brandweer pas toe-
gang tot het huis nadat de brand
was geblust, kort na half een.

Inbrekers
verjaagd

VOERENDAAL - Een inwoner
van Voerendaal, die zaterdag rond
21.00 uur zijn woning aan het Mille-
veld betrad, trof daar twee inbre-
kers aan.
Hij wist een van beiden bij de arm
te pakken. De andere inbreker ont-
snapte door de ruit in de voordeur.
Even later wist de ander zich los te
rukken en door hetzelfde gat te
vluchten.
De daders hadden de achterdeur
van het huis geforceerd en waren zo
binnen gekomen. De buit lieten ze
in de woning achter.

Wegkruis
Schinveld
geplaatst

SCHINVELD - Vlak bij de Schin-
veldse bossen staat sinds zaterdag
een mooi gerestaureerd gietijzeren
wegkruis. De werkgroep Wegkrui-
sen nam het initiatief voor de inze-
gening en herplaatsing van het
kruis, datwerd geschonken door de
Valkenburgse familie Joosten-Meis.
De Kiwanis Club Heerlen-Maas-
tricht maakte met een financiële
bijdrage de restauratie van kruis
mogelijk. Het heeft nu een plaats
heeft gekregen op de hoek Bouw-
bergstraat-Kloosterlaan

Politie pakt
illegale sloper

KERKRADE - De Kerkraadse po-
litie hield zaterdagochtend rond
half zeven een 29-jarige Kerkrade-
naar aan in een slooppand aan de
Ahornstraat. De man zei te zoeken
naar voor hem nog bruikbare spul-
len. Later trof de politie in zijn
woning een hoeveelheid lood aan,
die eveneens afkomstig was uit de
slooppanden aan de Ahornstraat.
Het lood werd in beslag genomen.

'Stop de racist'

" Ruim tweehonderd demonstranten hielden gistermiddag een protestmars door het
Heerlense centrum. Het motto van de wandeling was 'Stop de racist.' Diverse organisa-
ties, zoals de werkgroep tegen Fascisme en Racisme, de Heerlense Jongerenbeweging, het
MissionairCentrum, het Vredesplatform, de SP en Groen Links hadden opgeroepen tot de
tocht. De demonstranten trokken veel bekijks in de stad, waar op deze koopzondag erg
druk was. Fotpj KLAUS TUMMERS

(ADVERTENTIE)

Tijdens defeestdagen
zorgen wevoorbelletjes

bij hetballetje.
Eerste en tweede kerstdag zorgen we in de Holland

o
Casino's voor een feestelijke sfeer. " °" 0 -°

En ook de jaarwisseling laten °j°_ 11
we niet onopgemerkt voorbijgaan. I o I
Want op nieuwjaarsdag schenken we /
champagne, terwijl de roulette- ( l CS
balletjes vrolijkratelen. V^l^

Op31 decemberzijn we gesloten. _N
Maar wie met een gratis glaschampagne Jfi *
mei ons wil toosten, is op 1 januarivanaf **3jyL
16.00 uur van harte welkom.

a -Holland
Casino's

In deHolland Casino'skom jeogen tekort.
HOLLAND CASINO'S AMSTERDAM BREDA GRONINGEN NIJMEGEN ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG 2ANDVOORT

LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT
JACKPOTCLUBINFORMATIELIJN 06 350 310 bO 50 CT PM
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Stijlvol schrijven met 'schwung'
Vulpen in opmars

DOOR WIMKROS

Het mag gelukkig weer, sterker
nog, het is weer helemaal in:
stijlvol schrijven met een vul-
pen. Niet alleen op kantoor,
maar ook en vooral op scholen is
de vulpen herontdekt. Geen
wonder overigens, want met een
vulpen is de kans groter dat er
een sierlijk, leesbaar handschrift
ontwikkeld wordt dan met een
balpen of rollerball.
Een vulpen ligt veel fijner in de
hand (al is 't in het begin even
wennen) waardoor er ook na
langdurig schrijven nauwelijks
sprake is van kramp in de vin-
gers. Een goede pen 'glijdt' als
het ware over het papier. Je
hoeft er slechts heel licht op te
drukken. En dat is bij een balpen
wel even anders. Nog een voor-
deel is dat door de druk op de
pen te variëren er een dikke of
dunne lijn ontstaat, hetgeen een
handschrift meer karakter geeft.
Lang geleden leerde je dat op
school: netjes 'dun en dik schrij-
ven', volgens de voorbeelden uit
het boekje 'De loopende hand.
Ook voor teken- of schetswerk is
de (vooral de iets dikker schrij-

vende) vulpen heel geschikt.
Bovendien wordt de vulpen, me-
de om zijn hogere prijs en de uit-
straling van het voor de fabrica-
ge gebruikte materiaal en de
afwerking, niet als een wegwerp-
artikel beschouwd. De eigenaar
ziet hem als een strikt persoon-
lijkeigendom datje dan ook niet
zo maar aan iemand uitleent.
Al deze eigenschappen geven
aan de vulpen en zijn gebruik(st)
er een eigen gezicht. Er 'groeit'
iets tussen die twee, de pen gaat
op den duur helemaal naar je
hand staan....en dat komt het
schrift ten goede.

Goud
Nu zijn er vulpennen en vulpen-
nen. De prijzen variëren van zon
25 gulden (kinderpennen zijn
nog goedkoper) tot enkele hon-
derden, ja zelfs duizenden gul-
dens. In het laatste geval is er
dan letterlijk wel alles goud wat
er blinkt, slechts weggelegd voor
enkelingen.
Toch is de vulpen in de laatste
drie jaren voor een grote en nog
steeds groeiende groep gebrui-
kers uitgegroeid tot een stuk 'ge-
reedschap' waarmee je je, net
zoals met de auto, van anderen

kunt onderscheiden. Een soort
statussymbool dus.
Het aanbod van de diverse pen-
nenfabrikanten bekijkend, zie je
dat daartoeook alle reden is. Pe-
likan, Parker, Montblac; alle-
maal zetten ze hun beste beentje
voor, veelal met modellen uit het
begin van deze eeuw: stevig en
zwaar van vormgeving (voor de
dames zijn er lichtere uitvoerin-
gen) en uiteraard met een fraai
bewerkte gouden schrijfpen.

'Meistcrstück'
Het merk Montblanc spant met
de 'Meisterstück' de kroon. Met
deze pen worden belangrijke
verdragen door staatslieden on-
dertekend. De pen is te herken-
nen aan het witte 'sneeuwtopje'
boven op de dop of op de inkt-
pot. Zon pen is gemaakt van een
edelhars met een warme, diepe
glans, en wordt uit een massief
blok gefreesd. De tijdloze vorm-
geving is heel karakteristiek,
zwart en goud zijn de kleuren.
Een leuk detail is dat elke Meis-
terstück zijn eigen, 'persoonlijke'
in de clip gegraveerde nummer
heeft, dat borg staat voor wereld-
wijde garantie.
De prachtig bewerkte, 18 karaats

gouden pen is volgens een be-
paald patroon gedeeltelijk be-
dekt met een laagje zilverkleurig
platina. Het schrijfpuntje zelf is
van het zeer harde irridium.
Daardoor slijt de punt niet of
nauwelijks, terwijl de 'body' van

de gouden pen garant staat voor
een goede vering tijdens het
schrijven.

De grote (sigaarvormige) uitvoe-
ring van de Meisterstück heeft
een perfect werkende zuigervul-

ling, waardoor je onder alle om-
standigheden, ook tien kilometer
hoog in het vliegtuig, kunt blij-
ven schrijven. Voor de kleinere
modellen bestaan er ook inktpa-
tronen of converter-vullingsyste-
men.

" De vulpen is voor een grote groep gebruikers uitgegroeid tot een stuk gereedschap
waarmee je je kunt onderscheiden.

Rustgevend
Zondagmiddag om twee uur is
het rustig in het Corneliushuis.
Een paar bezoekers loopt onder-
zoekend tussen de lange rijen
met kooien door. Achtergrond-
geluid bij de show is een aanhou-
dend zacht gekoer.

Het verbaast dan ook niet dan
een van de leden van de club het
fokken van sierduiven 'zo rust-
gevend' .vindt. Als rechtgeaard
duivenliefhebber zit hij vaak
urenlang in zijn hok. Verzorgen
en observeren, noemen ze dat.

Vooral dat verzorgen gaat heel
wat verder dan je zou verwach-
ten. Met wassen (met Sunlight
zeep), föhnen, nagels schoonma-

ken, veertjes bijknippen en sna-
vels vijlen bijvoorbeeld.

En, geloof het of niet, voordat
een duif mee mag naar een show
krijgt hij een speciale training.
Zijn baas maakt hem vertrouwd
met 'opkooien' (in een kooi stop-

pen) en aanraken door de keur-
meester. Hoofdbestanddeel van
de training is echter 'het vak'
presentatietechniek. „Het dier
moet leren zich te verkopen,"
legt een sierduivenfokker uit.
„Hij moet een fiere houding aan-
nemen en zijn krop mooi opbla-
zen."
Met die wetenschap bekijk je de
duiven in de kooien toch met an-
dere ogen. Die stralend-witte
duivin zal wel heel lang in bad
gezeten hebben. En het keurige
normenkapje van die doffer ver-
raadt heel secuur knipwerk. Net
als de tien centimeter lange,
waaierachige veren aan de poten
van sommige dieren. Een paar
duiven heeft niet goed opgelet
bij de les; nerveus fladderen ze
weg als iemand in hun buurt
komt.
Maar verder doen ze allemaal
hun best. Of het nu Hollandse,
Beierse of Ekster Kroppers zijn,
allemaal blazen ze zich fier op in
hun kooien. Bij één dier ver-
dwijnt zijn kopje helemaal ach-
ter de tot ballon geblazen krop.

Twee witte dieren hebben met al
dat gepronk zelfs hun huid tot
bloedens toe beschadigd; ze bla-
zen zich zo ver op dat hun borst
tegen hun snavel gedrukt wordt.
„Dat ligt aan het soort," ver-
trouwt een van bezoekers me
toe. „Daar doe je niks aan. Ik heb
ze zelf ook, maar ga ze oprui-
men."

En dat betekent in duivenhou-
ders-kringen de soeppan, de poe-
lier of een begrafenis in de tuin.

" 'Het dier moet leren zich te verkopen'
Foto: KLAUS TUMMERS

mens
Poster met Tatjana als lustobject in Leiden verboden

Vuurwerkcampagne niet
hard maar wel 'valsig'

DOORWILMADEREK LEES DE KRANT NOS MAAR 'NS
GOED. NA 1 JANUARI

KAN HET MISSCHIEN NIET MEER.
SIRE

JE BENT EEN RUND ALS JE HET VUURWERK STUNT.

'Je bent een rund als je met vuurwerk stunt', luidt opnieuw
de boodschap van de vuurwerkcampagne van Sire. Deze
week barst de campagne in al haar hevigheid los. Onder het
motto 'Kijk nog maar eens goed, na 1 januarikan het mis-
schien niet meer. Een harde campagne? De makers vinden
van niet. „Maar een beetje valsig is-ie wel."
Een vuurpijl gaat de lucht in. Op
de achtergrond zingt de Belgi-
sche groep Clouseau 'Daar Gaan
Ze', in een variant op hun beken-
de hit. De pijl knalt uit elkaar en
strooit zijn inhoud uit: ogen,
oren, neuzen, handen. Dat krijg
je er nou van als je met vuur-
werk stunt.
Het was één van de ideeën van
de makers van de nieuwe vuur-
werkcampagne van Sire, maar:
„We streven niet het effect na dat
die jongens het in hun broek
gaan doen als ze een rotje zien.
Daarom hebben we voor een wat
vriendelijker aanpak gekozen."
Geen rondvliegende lichaamsde-
len dus, maar wel de uitdagende
delen van Tatjana Simic, met be-
geleidend advies: 'Kijk nog maar
eens goed, na 1 januari kan het
misschien niet meer. En bij de
afbeelding van een neus: 'Stop je
vinger er nog maar eens in. Na 1
januari kan 't misschien niet
meer.

De Stichting Ideële Reclame (Si-
re) houdt zich sinds 1967 bezig
met het tot stand brengen van
reclame voor niet-commerciële
doeleinden. Zij maakt daarbij ge-
bruik van de (gratis verleende)
diensten van een groot aantal re-
clamebureaus. In 1974 lanceerde
Sire, in samenwerking met de
Stichting Consument en Veilig-
heid, de eerste vuurwerkcam-
pagne. Sinds die tijd wordt er
elke twee jaar een nieuwe ge-
maakt, steeds door een ander
reclamebureau. Dat er niet elk
jaar, maar óm het jaar, een nieu-
we campagne is, heeft te maken
met de korte looptijd: het groot-
ste deel van de activiteiten valt
in de laatste week van het jaar.

Met name de laatste jarenviel de
campagne op door de cynische
hardheid ervan. Slogans als 'En
dankzij dat veel te korte lontje,
heb ik nu eindelijk een hondje'
of 'Toen Joop me dat bosje rotjes

gaf, was ik in één klap van mijn
puistjes af (1988) werden ge-
volgd door 'Ach, je kon toch al
niet tot tien tellen' en 'Als jeeen
oor verknalt, ga je toch gewoon
een ander halen'(l99o).

Reclamebureau Publicis.FCß/
Prad in Amsterdam kreeg dit
jaar de opdracht voor het ont-
wikkelen van een campagne. Art
directorBen Imhoff en copywri-
ter Kees Sterrenburg hebben
gekozen voor handhaving van de
twee jaar geleden gelanceerde
slogan 'Je bent een rund als je
met vuurwerk stunt. „Dat is een
hele sterke zin, die precies uit-
drukt waar het om gaat," vindt
Sterrenburg. „Want je mag heus
wel vuurwerk afsteken, maar het
is stom om ermee te gaan stun-
ten. Dat is de boodschap."

De zin mag dan gehandhaafd
zijn, voor het overige wijkt de
huidige campagne volgens de
makers aanzienlijk af van de vo-
rige. Imhoff: „Andere campag-
nes wezen op de gevolgen van
het gevaarlijk omgaan met vuur-
werk, waarschuwden ervoor dat
je er je ogen en oren mee kunt
verknallen. Wij zijn nog een stap-
jeverder gegaan en wijzen op de
gevolgen van de gevolgen. Wat
betekent het kwijt zijn van ogen
of oren: dat je niet meer kunt
zien of horen. Nooit meer voet-
bal kijken, nooit meer naar Wet
Wet Wet luisteren of naar Paul
Young."

Volgens de makers heeft een
dergelijke benadering veel meer
effect dan een 'keiharde aanpak.

Imhoff: „We zetten jongeren op
het verkeerde been, met name in
de commercials. Je ziet de gewo-
ne clip van Paul Young en denkt
er in eerste instantie niks achter,
tot die regels in beeld verschij-
nen." Ook de bestaande 'kaas uit
het vuistje'-commercial is ge-
bruikt voor de vuurwerkcam-
pagne. Geen vingers, geen kaas.
Sterrenburg: „Natuurlijk, jekunt
ook een hand laten zien, met alle
vingertjes eraf. Dat is hard. Maar
je bereikt er niks mee, want het
staat veel te ver van ze af, en het
schrikt ook te veel af. Dan krijg
je het Derde-Wereldeffect: nie-
mand geeft meer een gulden als
er een dood kindje op tv wordt
vertoond. De kunst is, bij een
campagne als deze, om de jonge-
ren aan te spreken op punten die
ze interesseren."

Tatjana in beha, dus. Het idee
onstond vanzelf: Sterrenburg en
Imhoff waren aan het brainstor-
men over 'iets met een rotje in je
oor' en kwamen vervolgens op
'niet meerkunnen horen en zien,
hoe is dat?' Imhoff: „En toen
riep ik: blote vrouw! Want dat
spreekt de doelgroep - jongens
van negen tot vijftien - wel aan.
We vonden het niet handig om
met echt bloot te komen, een
aantal scholen hangt zon affiche
dan gewoon niet op, en bedach-
ten daarom deze variant. Netjes
en kuis, dus dat zal wel geen pro-
blemen opleveren."

O nee? Bij de gemeente Leiden
anders wel. Het college van B &
W vaardigde afgelopen week een
verbod op de Tatjana-poster uit.
Op Leidse scholen mag Tatjana
niet hangen. De officiële verkla-
ring luidt dat 'de meerderheid
van het college van mening is
dat het affiche in strijd is met het
gemeenschappelijk streven de
bestaande vooroordelen over de
vrouw als lustobject aan te pak-
ken.

Het effect van de anti-vuurwerk-
campagne is overigens nauwe-
lijks meetbaar. „Het enige wat
we kunnen meten is de bekend-
heid met de campagne," zegt
Sterrenburg. „Je kunt niet zo-
maar concluderen dat, wanneer
er dit jaar minder ongelukken
plaats hebben, dat aan onze cam-
pagne zal liggen. Daarvoor spe-
len er te veel factoren, zoals het
weer, mee."

Sierduivenshow: wassen,
knippen en föhnen

DOOR MARIËTTE STUIJTS
Het lijkt alsof hij de wereld om
zich heen vol verbazing op-
neemt. Met zijn kopje scheef
draait hij in het rond; de kraalo-
gen wijd open. Hij heeft ook alle
reden om zich te verwonderen.
Na thuis eerst grondig gewassen
en geföhnd te zijn, zit hij al drie
dagen met 417 soortgenoten in
een zaal. Het is maar schijn, een
duif kan zich niet verbazen.

Zijn 'verbaasde' uitdrukking is
het gevolg van een dikke ge-
kleurde rand rond zijn ogen. Een
rarrri van knobbelige wratten, die
ook om zijn snavel zitten. Toch
heeft de tengere zwarte vogel
geen akelige ziekte onder de le-
den, integendeel, hij wordt juist
om zijn wratten gewaardeerd.
Door de liefhebbers tenminste,
en voor hen zit hij op de jaarlijk-
se show van de Limburgse Sier-
duivenfokkers Club, zaterdag en
zondag in het Corneliushuis in
Heerlerheide.

" Een rustige sierduivenshow in Heerlerheide. Bezoekers
lopen onderzoekend langs dekooien. Foto: KLAUS tummers

'Joden'
verboden

DOOR HERMAN VUIJSJE

'2945... en de kinderen zwe-
gen' is de titel van een docu-

mentaire die binnenkort
gaatrouleren op de Neder-

landse scholen.Kinderen
die na de oorlog aan de mid-

delbareschool begonnen,
vertellen over demanier

wadrop ze toen met het oor-
logsverleden omsprongen.

Net als hun ouders spraken
zij zo weinig mogelijk over

de pijnlijkste herinnerin-
gen: die aan moord en ver-

' raad.

In de documentairekomen
de leerlingen van één school-

klas aan het woord: de eer-
ste klas van 1945 aan het

Amsterdamse Vossiusgym-
nasium. Waarom het Vos-

sius? De makers van de
documentaire zochten een

groepwaarin de ver-
scheurdheid die de oorlog

had teweeggebracht duide-
lijk haar neerslag vond. In

de gekozen klas zaten kinde-
ren van verzetsmensen, kin-

deren van NSB'ers, kinde-
ren die in het Jappenkamp
hadden gezeten. En joodse

kinderen.
Op het Vossius hadden al-
tijd veel joodse leerlingen

gezeten. Joodse leraren wa-
ren er ook; JacquesPresser

was één van hen. Toen de
joodse leraren eind 1940

werden ontslagen, brak op
de schooleen spontane leer-
lingenstaking uit. Eén van

deinitiatiefnemers was
Bart Romein, zoon van de
historici Jan en Annie Ro-
mein, die toen in de vijfde

klas zat.

In het docentenboek bij de
documentaire wilden de

makers ietsvertellen over
die joodsetraditie op het

Vossius. ,Jn de jarenvoor de
oorlog zijner veel joodse

leerlingen op het Vossius-
gymnasium," haddenzij

willen schrijven. Bart Ro-
mein, inmiddelseen goede

zestiger, tekende protest aan
tegen die constatering. Op

schoolwerden joodseklasge-
noten volgens hem niet als

zodanig beschouwd; dat ge-
beurde pas in de oorlog on-

der dwangvan de nazi's.
Deze uitspraakherinnert
me aan een andere, even

goed bedoelde, publikatie
teropvoeding van de school-
jeugd. 'Over joodsemensen'
was de titel van een artikel

in de krant die deArme
Frank Stichting in 1985 over

de scholen verspreidde.
,J<unjezien of iemand een

jood is?"werd daarin ge-
vraagd. „Nee, dat kun je

niet. Jekunt joodsemensen
niet aan hun uiterlijk her-

kennen. Net zo min als je ze
aan andere dingenkunt

herkennen. Het beste kun je
zeggen dat iemand jood is
als die zichzelf joodvoelt."

Goed bedoeld en in een be-
paald opzicht waar. Maar

het is niet de hele waarheid.
Etnisch verschil is niet al-

leen persoonlijk, maar leidt
— of we het nu leuk vinden

ofniet - ook een 'sociaal' le-
ven. Het weglaten van dit

deel van dewaarheid lijkt
heel nobel, maar bergt ook

gevaren in zich. Het be-
neemt het zicht op verschil-

len die tot tegenstellingen of
tot botsingen kunnen leiden.

Voor de juistheidvan die
stellinghoefje tegenwoordig
echt niet alleennaar het ver-

leden te kijken.

Om dat soort botsingen te
vermijden kunnen we veel

beter 'gewoon doen'over et-
nisch verschil dan het onder
devloermat proberen te ve-
gen. Onbevangen omgangs-

vormen brengen ons veel
dichterbij een prettig func-

tionerende multi-etnische
samenleving dan censuur
op etnische aanduidingen
en ander omzichtig gedoe.

De vermaning van Bart Ro-
mein doet denken aan de

uitspraak die de Franse ge-
zant in Nederland in 1811

deed in een briefaan Napo-
leon: „Onder de Nederland-

sejoden zijn er die geen
jodenmeerzijn, maar ont-

wikkelde mensen, bekwame
rechtsgeleerden, dokters en

letterkundigen."

Tel uitje winst. Wat zullen
de Nederlandse joden blij

zijn geweest!

f / xs anderendaags [
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 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 ’ 1.10 per mm. Onroerend Goed
en Bedri|ven 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, logo's en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70
Advertenties onder nummer ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing

Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m yri|dag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeDuco Summo Scannen

Personeel aanbod Hobby/D.h_z.
Man en vrouw geven samen --„,..-_,„, „
een erotische DANSSHOW, ?i?AI7_ TA,Fï:L 3, A

, 'ap uw party of feestavond. Z6s;'^. Botteweck Aker-
Tel. 045-211514 str 106' SDekholzerheide.

Personeel gevraagd

Autobedrijf Driessen
Officiële Mazda-dealer

zoekt:
Ervaren autoverkoper m/v

Vereisten: gpede communicatieve vaardigheden, leeftijd
plusm. 30 jaar, zelfstandig kunnen werken, ervaring met

in- en verkoop automobielen.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan: W. Driessen,

Maastrichterlaan 22, 6191 AD Beek.
Adia Keser uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v

Operators
Voor een schuurpapierfabriek. De werkzaamheden

bestaan uil het bedienen van de machines in 3-ploegen-
dienst. Deze baan is per direct en gaat enige maanden

duren.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Dimphy Lenssen van onze vestiging in kerkrade of met de

voor u dichtsbijzijnde vestiging.
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045-463700

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045-713120
Kouvenderstraat 81, Hoensbroek, 045-231680

Streeperstraat 48, Landgraaf, 045-326595.

ADIAKESER
UITZENDBURO

Bouw- en ingenieurbureau Schoonh.salon in Kerkrade
.CATENA BV vraagt met zoekt HULPKRACHT (16-
-spoed AKOESTIK- 20 jr.) voor 3 dagen per
MONTEURS voor het plaat- week. Tel, soll. 045-352044.
.2ÜT ne"wanden en L|NDETAXI vraagt: part-plafonds voor haar werken fi groepsvervberchauf-hoog loon en feurs ,-wvoor plm. 15 tot 20IEVS. a^aireS: uur p/wk. Tel. £5-753636
2321 QQ- Te huur gevraagd
Wij zoeken een lieve OP- -— , ,NA _-^_

PAS (20 uur) voor onze 2 Te huur gevraagd GARAGE
<inderen (4 en 2 jaar), te of kleine loods- Tel- M-
Mheer. Tel. 04457-2422. 227395.
Porky's Pretpark zoekt leuke OG te huur
MEISJES, leuke sfeer, hoge i
.erdiensten, intern mogelijk. Te huur HEERLEN, eenge-
\/ervoer aanw. 045-228481. zinswoning met 3 slaapk.,

" cv., in wijk Schaesberger-
Sevr. en/aren zelfstandige veld. Huur ’725,- p.mnd.,
HULP voor friture voor a- per 1-1-92. Br.o.nr. B-0035
/onduren en weekend in L.D., Postbus 2610, 6401
Heerlen. Plm. 30 jaar of ou- DC, Heerlen.
der. Tel. 045-722243. Heerlen te h. Sittarderweg/
CHAUFFEUR gevr. (evt. Grasbroekerweg APPAR-
voor kraanauto). Transport- TEMENT, woonk. keuken,
en containerbedrijf Gelissen balkon, badk., 2 slpkrs, ber-
Eygelshoven, tel. 045- ging. Huur en servicekosten
351365 b.g.g. 353143. ’ 760,-. Inl. tel. 046-743275 i

Onr. goed te koop aangeb-, gevr.

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

/ EMMAPLEIN 12, HEERLEN
/ f TEL. 045-711500

NEDU MAKELAARDIJ
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Reparaties
rV/VIDEO reparatie. Zonder
/oorrij kosten. Görgens. In-
lustrieterr. Abdissenbosch-
-andgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries, koelkastreparatie
neestal binnen 12 uur.
FEBBEN koeltechniek (part)
3een voorrijkosten met ga-
antie. 045-460471

Diepvries en KOELKAST-
zonder voorrij-

(osten. Bel Geleen, 046--f45230 service binnen 24 u.

15 jaar vaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.

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

Kamers
MDGO-student zkt. m.i.v.
1-1-92 met spoed 'n kamer
omg. HEERLEN, huur max.

’ 350,- p/m te bereiken na
17.30 u. Tel. 045-422292 of
werk: 045-736328.
Kamer te huur centr.
GELEEN, voor net persoon,
va. ’ 350,- excl., borg
’400,-. Tel. 046-519388,
voor 10 uur en na 18 uur.

bouwmat/machlnes
Kanteldeuren en rolluiken ,
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in- ,
dustrie. Tenelenweg 8-10. !
Tel. 045-750187. j
KANTELDEUREN, roldeu- i
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weq 18, Geulle. 043-641044

(Bromfietsen
Gazelle RACEFRAMES.
Aanbieding tot 20% tot 30%
korting. Math Salden Lim-
bricht. Vrijdag 27 december
koopavond.

Te k. YAMAHA DT, Lz.g.st.,
rood/zwart, 1988, pr.n.o.tk.
Tel. 045-417356.

Te k. KANTOORUNIT met I
WC en keukenblok op kon- <tainerbalken. Div. zeekon- j
tainers ook evt. met kontai- r
nerbalken; Schaarhoogwer !
8 mtr.; Platenwals; Kolom- I
boormach. Mc 2 tot Mes; (
draaibanken; Kantbank 80 .
ton Agregaat 28 KVA; div. <lasapp. alu. deuren 3.5 x 3.5 ■mtr. Partij Stapelsteiger; 'Bouwlift; JCB Laad-graaf i
comb. Minigraver Trilwals. ',
Handelsond. J. Smeets,
Dries 27, Neer. 04759-1373
Te k. trakteren MF 133 en
Deutz D4O met Frontlader
Kormick 524 John Dheere
2020, David-Brown 40 PK,
Agria Frees met veegbezem
hydr. kraantje ATLAS z.g.a.
nw. Veegbezem voor traktor
of heftruck, grote en kleine j
motorjapanner, 10 st. div.
trilplaten, trilwals JCB,
Laad-graafcomb., minigra-
ver, zware 2-wielige wagen '"met rolbodem. Handelsond. .
J. Smeets, Dries 27, Neer.
Tel. 04759-1373.

' ■ . . . '- ... . . _
Winkel & Kantoor ]

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer I
goede kwaliteit. Nieuwe bureau's in diverse kleuren en <modellen. Tegen fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meu- .
bilair met zeer hoge korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkas-
ten v.a. ’ 255,-. Gebruikte bureau's v.a. ’ 95,-. Diverse 'soorten gebruikte kantoorkasten vanaf ’150,-. Laden- !
bloks voor hangmappen (merk) Ahrend-Asmeta- 2 en 4 .
laden v.a. ’ 150,-. Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. '’ 595,-, magazijn- en archiefstelling v.a. ’ 75,- per mtr. I
Brandvrije archiefkasten - brandkasten met extra korting. .
Burostoelen v.a. ’ 50,- per st. Nieuwe burostoelen met I
zeer hoge korting, tekentafels A 1en A0van ’ 675,-. Flip- |
overs-Wipeborden-Rolblokken. Pallet hefwagens 2000 kg .
’ 825,-. Steekwagens luchtbanden ’ 109,-. Industrie boor- i
machines 16mm 220 Volt ’425,-. Verder nog 1001 artikel
teveel om op te noemen. 1000m2 showroom 1200 m2.
magazijn. Alles uit voorraad leverbaar. Ook verhuur be- .
drijfsinventaris.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142. I
Open maand. - vrijd. 9-18.30 uur. Zat. 10.00 tot 16.00 u. .

■ —— . , i
Te koop stalen LEGBORD- Landbouw
STELLING 30, 40 en 70 cm ■ i
diep met 5 legborden, v.a. ONDERDELENBANK.
’75,- p.mtr.; Pallet stelling, Tel. 04493-2715. .in staat van nieuw, 80 en Dinr>m /-. _. . .
110 cm diep. Zeer interes- £e"/'£C°L° '" ,hf Llm- "santé prijs. Rockmart, Kissel bur9s Dagblad helpt uop
46a, Heerierr. 045-723142. o^^ggf61 SUCCeS Bel: j

Auto's

Voor ’ 750,- t/m ’ 1.500,- waarde ;
plukt u zelf uit de boom

bij Gottgens Sittard
bij aankoop van een occasionboven ’ 10.000,-.
Geldig t/m 31-12-'9l. Haspelsestraat 20, Sittard. \

Fiat Croma SX
Directie-auto - nieuw model - luxe uitgevoerd - stuurbekr. -electr. ramen - electr. spiegels - centr. vergr. - autom. ver-
warming - alu. velgen - alarminstallatie etc. etc. - nieuw-
staat - donkergrijsmetallic - bwj. febr. 1991 - 1 jaar garantie

’ 10.000,- onder nieuwprijs
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045 - 742121
I

Bovag Autobedrijf May Crutzen
CitroenKM V624-valve groenmet. 11.000 km 1991
Citroen KM V6blauwmetallic 1990:
Citroen BK 19GTi blauwmet. 7.000 km 1991
Citroen BK Break 19TZIblauwmet 1991
Citroen BK 16TGI blauwmet. LPG-onderbouw 1990
Citroen BK 19 TZI gnjsmetallic 1991
Citroen BK 19 TRSBreak rood 1986
Citroen BK 19 TRD blauw met schuifdak 1985
Citroen BK 14 RE wit 1985
Citroen BK 14 TGEgrijsmet. 3.000 km „ 1991
Citroen AX 1400 diesel grijsmet. 4.000 km 1991
Citroen AX 1100 inj. rood 6.000km 1990,
Citroen AX 1100 E wit 1988
Citroen CX 2500 TRD Turbo schuifdak grijs 1988
Citroen CX 25 GTi break familiale wit ABS 1987
Citroen CX 22 TRS zilver schuifdak 1986
Citroen CX 25 GTI Turbo zwart schuifdak 1987
Citroen Visa 1400TRS rood 1985'Renault Alpine V6Turbo zwart 1988'Renault 9 GTL blauw 1983!
Mini 1100 zwart 14.000km 1991 'Seat Ronda zilver 1984'Mits. Pajero Turbo diesel wit 66.000 km. nov 1989|

Hobby auto's
Peugeot 203 1953.
Daf 46 1969!
Citroen Mehari 1971 'Citroen Visa Cabrio 1985 (

Inruil, garantie en financiering mogelijk.
Hunsstraat 33, 6367 JJ ÜBACHSBERG. Tel. 045-752121.

Fura GL 60.000km, '84
Marbella GL rood 88

Terra diesel '90
Ibiza GLX 1.2i'91

Malaga GLX 1,5i'91
Toledo GLX 1,8 '91
Ford Fiesta 3-drs '83
Ford Escort 3-drs '86
Ford Siërra 3-drs '86

Opel Kadett 1,6S3-drs 87
Opel Kadett 1,3i3-drs, '89

Opel Kadett 1.7 D 5-drs. '89;
Renault 11 TL 5-drs '85

Honda Civic 3-drs 84
VW Golf 1600 3-drs'B7

VW Golf 1,6 diesel 3-drs '81
Jeep CJ 7 hardtop '84

Nissan Kingcab 2,5D'92
Autosport

Schelsberg 175, Heerlen
Tel. 045-725507.

Saab 9000 turbo '89
’34.500,-; 900 GLS '84
’6.000,-; Volvo 440 GLT
'89 1e eig. ’22.500,-; 480
ES '87 ’21.000,-; 740 GLE
WB9 v.a. ’11.000,-; 245
GLD combi '83/'B5 v.a.
’9.500,-; 240 GL '84/'B5
v.a. f7.500,-; 340 '83/'B9
v.a. ’2.750,-; Honda Aero-
deck 2.0 '86/'B9 v.a.
’13.500,-; Accord '86/'BB
v.a. ’ 12.000,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.750,-; Mit-
subishi Colt GLX '85
’7.750,-; Galant GL '88
’16.750,-; Nissan Bluebird
'88/"89 v.a. ’ 12.500,-;
Cherry '85 ’7.500,-; Sunny
combi D '85 ’ 7.000,-; Lada
2105 '90 1e eig. ’7.250,-;
Skoda 105 S '87 ’3.500,-;
Hyundai Stellar '85
’4.750,-; Suzuki Jeep SJ
413 '86 ’ 11.500,-; Daihatsu
Carry '83 ’2.750,-; Lada
Samara 1.3 '88 1e eig.
’7.900,-; Porsche 944 aut.
'84 ’32.500,-; 924 '80/'B5
v.a. ’ 10.000,-. Tal van
goedkope inruil auto's.
Direkte 100% financiering.
Han van SINTMAARTENS-
DIJK, Trichterweg 109,
Brunssum. 045-229080.
Te k. ALFA 75, Alfa Rosso
bwj. 86, pr. ’9.800,-, tel.
045-412813.

Autohandel Johani
SCHMIDT heeft diverse i
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. \
Te k. RENAULT 25 V6-i au- '{torn., bwj. jun. '85, APK tot -juli '92, alle opties (airco, er.
contr. etc) i.z.g.st. vr. pr. -’ 14.200,- Tel.: 045-723826 'Auto KALDEBORN wij bèta- !
len ’4OO,- tot ’30.000,- ■voor uw auto!! 045-411572 J
Van Bovagbedr. goede
INRUILERS met plm. 1 jr ;
APK: VW Polo '78 ’975,-; 'Honda Accord Sedan '80 ■’1.250,-; R 5 TS '81, '’1.500,-; R 5 GTL '82 j
’2.750,-; Mini 1000 '80 i
’1.750,-; VW Golf diesei ''82, Hunnecum 38, Nuth. .
Te k. VW DERBY GLS 80, 'goed en zuinig ’ 1.650,-. l
Tel. 045-227395. ;__ I
Te k. MAZDA 323, bwj. 12-
-79, m. '80, APK 12-92. Tel. ,
045-325783. !
MAZDA 323 automatic, bwj. ;
'81, zeer mooi, ’2.950,-. I
Tel. 045-255027
Te k. Mitsubishi TREDIA m.
'84, LPG, vr.pr. ’2.350,-.
Tel. 046-527521. 'Nissan BLUEBIRD 1.6 GL j
1984, LPG, APK, bijz. mooi, -pr. ’ 4.750,-. 045-255784. i
Nissan SUNNY coupé jan. ,
'90, 30.000 km. Tel. 045- I
444548 wegens bedrijfsauto (
Opel KADETT 13 SR, geel, j
i.z.g.st, vr.pr. ’3.750,-. Tel. !04450-2328. 'Te k. PEUGEOT 205 KR j
green, bwj. '88, kl. wit, |
35.000 km. Tel. 045-464368 ,
RENAULT 18, bwj. '81, APK '11-92, ’1.750,-. Tel. 045- '[325671. . I

Mercedes 190 D 12-'BB 1e
eig. ’41.000,-; 190 D '87
’29.000,-; Audi 100 CC 2.3 i
m. '89 1e eig. ’23.000,-; 80
5 '88/'9O v.a. ’ 19.500,-; 80
D '88 ’21.000,-; BMW 524
6 t.d. '88/'B9 1e eig.
’39.500,-; 520 iaut. '88 1e
eig. ’37.500,-; 520 i '86
’12.750,-; 525i/555 E '83/
'85 v.a. ’7.500,-; 320 itou-
ring '89 1e eig. ’34.000,-;
316/318 i '84/'B7 v.a.
f 9.000,-; 732 i '82
f 7.750,-; Opel Omega
3000 sport '88 1e eig.
f28.500,-; Omega 2.0 GLi
lut. '89 1e eig. ’21.750,-;
Dmega combi '88 1e eig.
f 20.750,-; Omega 1.8 S/
2.0 i'88/'9O v.a. ’14.000,-;
Senator 2.5iaut. '88, 1e eig.
’26.500,-; Senator 3.0 '84/
'86 v.a. ’7.500,-; Kadett 1.7
D '90 1e eig. ’19.500,-;
Kadett GLD 5-drs '88 1e eig.
’15.750,-; Kadett 1.2/1.3/
1.6 '84/'B9 v.a. ’6.000,-;
Kadett cabr. '81 ’9.750,-;
Omega 2.3 turbo D GLS '88
’18.500,-; VW Passat 1.8
CL '89 1e eig. ’24.750,-;
Golf CL D '86/'B9 v.a.
’12.000,-; Golf 1.3/ X 1 '86/
'89 v.a. ’ 10.000,-; Passat
D/Jetta '84/'B5 v.a. ’ 6.500,-;
Golf GTi '77 excl. uitv.
’4.500,-; Alfa 75 1.6/1.3/2.0
'86/'BB v.a. ’11.500,-; 33
'87/'B9 v.a. ’ 10.500,-; Ford
Siërra GLD '87/'9O v.a.
’12.500,-; Siërra sedan '84/
'90 v.a. ’ 6.000,-; Siërra 2.3
D combi '88 1e eig.
’17.750,-; Scorpio 2.0 i
DOHC '90 ’21.750,-; Scor-
pio 2.0 GL '86/"89 v.a.

’ 12.000,-; Capri 2.3 S excl.
uitv. '80 ’9.500,-; Escort
1.3/1.6/1.6 D '82/'B9 v.a.
’4.000,-; Escort aut. '85
’8.250,-; Escort combi 1.8
D '88 1e eig. ’ 14.750,-;Fiat
Uno S IE '91 1e eig.
’16.500,-; Tipo IE '90 1e
eig. ’ 17.750,-; Panda Fire
'88 1e eig. ’8.900,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.750,-;
Ritmo Silver '88 1e eig.
’8.250,-; Peugeot 309 GTi
1.9 '89 1e eig. ’23.500,-;
405 GR Break 1.9 '89 1e eig
’25.500,-; 405 GR '88/'B9
v.a. ’ 16.500,-; 205 Junior
'87 ’10.000,-; Renault 19
GTR '89 1e eig. ’ 17.750,-;
21 GTL '86/'BB v.a.
’10.000,-; 11 GTX '86
’8.250,-; 25 GTS/GTX '85/
'90 v.a. ’7.500,-; Citroen
BK Break TRD Turbo '88 1e
eig. ’ 18.250,-; BK Turbo D
'89 ’19.500,-; BK Palmares
'88 1e eig. ’ 13.750; BK '84/
'88 v.a. ’5.000,-; CX GTi
aut. '87 ’ 14.500,-; Toyota
Celica 16 V '85 ’8.500,-;
Mazda 626 2.0 D combi '89
1e eig. ’23.500,-; 626 GLX
D '88 v.a. ’17.000,-; 626
GLX '86/'B9 v.a. ’9.500,-;
626 2.0 coupé '88 1e eig.
’18.750,-; 323 GLX '85
’7.500,-; RX 7 '80
’7.750,-. Tal van goedkope
inruil auto's. Direkte 100%
financiering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. 045-
-229080.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Ford SIËRRA combi,
'88. Te bevragen Dorpstr. 9,
Sittard.
Te k. Ford FIESTA 1000 cc,
'83, i.z.g.st. APK, pr.
’4.250,-. Tel. 04450-3617.
Honda ACCORD 2.0 EX au-
tomaat, '89, blauwmet., in
nw.st. vr.pr. ’ 16.500,-. Inl.
045-455778.
CORSA bwj. '84 APK 12-92
65.000 km, pr. ’ 5.350,-. Tel
045-273743.
Te koop MERCEDES 190E,
'86, in pr.st., verl. sportv., vr.
pr. ’ 22.500,-. 043-615242.
Te k. Merc. JEEP 240 GD,
bwj. '80, Hardtop, i.pr.st, vr.
pr. ’ 15.000,-. 043-615242
Alfa 33 1.5 Ti '88; Suzuki
Carry bus '86; Suzuki Swift
GLS '88; Suzuki Alto autom.
'88; Suzuki Alto '88; Suzuki
Alto '82; Nissan Micra 1.0
GL '87; VW Golf '83; VW
Golf Memphis '88; VW Polo
'86; BMW 323 i '83; BMW
318 i '85; BMW 316 '84;
BMW 315 '83; Fiat Panda
5-bak '87; Nissan Sunny
SLX 1.6 Coupé '89; Honda
Accord '88; Opel Rekord 2.0
S '85; Ford Fiesta 1100 '85;
Ford Fiesta '85; Toyota Ter-
cel '82; Ford Taunus '80;
Mazda 323 '83; Porsche 924
'78. Autobedrijf REUBSAET,
Op de Vey 47-49, Geleen.
Tel. 046-744944. Uw adres
APK keuring. Alle auto rep.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
Audi 80 I.BÏS '90 ’ 29.750,-
Volvo 440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 CL '88 ’19.500,-, '89
’23.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0i CL Sedan
'90, ’24.750,-; Ford Siërra
2.0 Sedan special '89
’17.900,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’ 23.750,-;
Ford Fiesta 1.11 CL 3-drs.
'90 ’ 16.900,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 21.750,-
Ford Escort 1.6 CL 3-drs.
'87 ’11.900,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’23.500,-; Renault 25 TX
'88 ’23.900,-; Citroen BK
1.4 Palmares '89 ’ 16.900,-;
Citroen BK 1.4 RE '88

’ 14.500,-; Fiat Croma 2.0
CHT '87 ’12.750,-; Lancia
VlO Fire '89 ’12.500,-;
Volvo 340 1.7 DL '86

’ 11.000,-; Peugeot 405 Gü
LPG '90 ’24.250,-; Mazda
626 2.0 Coupé GLX '90
’26.500,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’23.900,-; Mazda
323 1.6i GLX 3-drs. '90
’22.500,-; Mazda 626 1.6
LX 4-drs. aut. '85 ’9.750,-.
Inr., financ. en Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf en
APK keuringsstation P. van
DIJK & Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf. 045-311729.
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LUCAR automobielen nieuw
en gebruikt tegen betaalba-
re prijzen. Duizenden gul-
dens onder dagwaarde. Ca.
75 occasions oa.: Chevrolet
Lumina Spacewagon '91;
Mitsubhishi Colt 12V 5
maanden oud zeer hoge
korting; Nissan Sport 100
NX Targa nieuw; Escort
nieuwste type rood '91; Jeep
Nissan Patrol geel kent. '88;
Jeep Rocky zomer- en win-
terkap '88; diverse Jeeps
oa. 3x Suzuki; VW Golf GTi
16V '88; Golf Manhatten
brons '89; 4x Golf '84-'BB
vanaf ’7.750,-; Escort 3x
XR3i '84-'B9 vanaf ’ 5.750,-
Exclusief: Corvette '89 zwart
diamant rood leder interieur
nieuwstaat; Nissan 300 ZX
Targa zwart '86; Porsche
944 Turbo Targa compleet
uitgeb.; BMW 320 i Bauer
Cabrio; Golf; Kever Cabrio-
let; Mercedes 3x 190E'85-
-88; BMW 5x 316, 318i, 320
vanaf ’3.750,-; VW Passat
'90 Combi 1.8i; Peugeot 405
Break '90; Nissan Sunny
Coupé '85-'BB vanaf

’ 5.750,-; BMW 635 CSi '82
nieuwstaat; Opel Veetra '89
zwart; Opel Kadett 4x '84-
-'B9; Kadett Combi '88 5-drs.
rood ’ 11.750,-; Fiat Uno 2x
'88-'9O; Suzuki Alto 2x '85-
-'B7 vanaf ’4.750,-; ca. 20
inruilauto's aan opruimprij-
zen oa: BMW 316 '82; VW
Polo '85; VW Polo GT '86;
Peugeot 205 '85; Opel Ka-
dett; Mazda 323 '84; Subaru
Justy; Fiat Panda. Inkoop
direct è contant. Financ. di-
rekt, ook privé leasing!! Alle
keuringen, volle garantie tot
twee jaar. Lucar Kerkrade,
Holzstr.67. Tel. 045-456963
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199/
427835.
Te k. SAAB 90, bwj. '85, km.
st. 43.000. Tel. 045-460675.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Citroen BK 16 RE
'89 ; Toyota Corolla 1.8 GL
diesel '85; Eend 2CV6 '84;
Rover 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; VW
Golf Diesel 5-drs. '80; BMW
323i168 pk, zeer apart '81;
Nissan Cherry 1.3 L 12-'B2;
VW Golf GTi 5-bak sportw.
'82; VW Golf diesel 82; Por-
sche 924 i.z. g.st. '76; Volvo
343 GL autom. '80; Nissan
Sunny '83; Ford Escort 1.3 L
'81; Opel Kadett Caravan 12
S '80; Mitsubishi Colt GL '82
Mini 1000 '78; Opel Manta
CC 2.0Sautom. '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Ford Taunus
16 L '80 ’950,-. Inkoop,
verkoop financiering, div. in-
ruilers. Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-18.00 uur, zaterdag 10.00-
-17.00 uur.

Autobedr. Loek Schaepkens
OPRUIMING: Opel Kadett
13i '90 nw.st. ’ 19.900,-;
Manta A speciaal uitgeb.
’4.950,-; 3x Ascona 16S
'83 v.a. ’3.950,-; 3x Asco-
na '80 automaat en schakel
v.a. ’ 850,-; Ford Siërra au-
tomaat topconditie '84
’7.250,-; Fiesta nw. model
'84 ’6.950,-; Escort 1300
laser '83 z. mooi ’5.950,-;
Escort 1300 GL autom.

’ 1.250,-; Alfa Romeo
Sprint 1,5 Velois '82
’3.950,-; Giulietta 1,6 '81
’2.500,-; Renault 30 TX al-
le extra's '82 ’3.500,-;
Renault 9 GTS '82 ’ 4.950,-
Renault 9 Louisane '85
’8.500,-; Suzuki Jeep SJ
410, prima staat, cabrio,

’ 8.500,-; 5 x Volvo 345 GL
schakel plus autom. v.a.
’1.250,-; Plm. 75 occa-
sions tegen opruimprijzen.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
WETZELS Auto's "Gewoon
Apart". Mercedes 560 SEC
'86; Mercedes 450 SL '80;
Mercedes 230 CE 88; Mer-
cedes 500 SEC '86; Merce-
des 260 SE '88; Mercedes
190 E 2.6 '86; Mercedes 190
E A '87; Mercedes 190 E 2.3
aut. '87; Mercedes 190 E '88
Opel Kadett 1.6 Cabriolet
'87; Mercedes 200 TE A '86;
Mercedes 280 SE '84; Audi
80 LS '88; Mercedes 300 E
aut. '86; BMW 730 i aut. '87;
Opel Kadett I.Bi aut. '88;
Volvo 740 Turbo intercl. 89;
Volvo 740 GL Station '88;
Volvo 345 GL '85; Ford Es-
cort 1.4 Bravo '87 '88; Ford
Escort 1.6 Diesel '88; Ja-
guar 3.6 aut. '84; Audi 1.8 S
87; Ford Si erra XR4ix4 '87;
Golf 1.3 apart '90; Saab
9000 Turbo '85. Industrie-
straat 35, Sittard. Tel. 046-
-510655. _
Te k. Ford ESCORT L diesel
bwj. 10-'B4, 5-bak, i.z.g.st.
Tel. 046-332334.
Ford SIËRRA 2.0 CL, zwart,
bwj. 12-'BB, LPG, schuifd.,
get.gl., trekh. ’ 16.500,-.
Tel. 045-464059.
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 12S,
bwj. '81, blauwmetal., sport-
velgen, goede staat,
’2.950,-. Tel. 04450-4145.
Te k. Opel KADETT coupé,
abs. goede staat, 79.000km,
bwj. '78, ’2.450,-. Tel.
04450-2826.
Te k Toyota TERCEL coupé
bwj. '81, apart mooi APK,
f 2.650,.- Tel. 045-218925.

Te k. VOLVO 340 DL diesel,
bwj. '87, z.g.a.nw. APK '92,

’ 12.750,-. 045-751225.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te k. HONDA Jazz, 12-'B4,
nieuw staat, ’6.250,-. Tel.
045-453572.

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
sch_ade-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.

Caravans
Te k. diverse Hobby PRES-
TIGES, alle geh. compl.
6.10m, 5.10m, 5.20m,
4.80m, 4.35m. 040-621474.
KERSTCADEAUS: Voor ca-
ravan-, vouwwagen-, cam-
per- en tentkampeerders,
o.a. Lafuma relaxstoelen en
campingmeubel, caravan-
kluisje v. ’ 56,- nu v. ’ 39,-;
TV-antenne v. ’ 159,- nu v.
’89,-; toilets nu 20% voor-
deel; gas- en kolengrils v.a.

’ 105,-; slaapzakken nu
20% voordeel; caravanop-
zetspiegel v. ’49,50 nu v.
’19,50; Coleman alum.
flashlicht v. ’ 39,95 nu v.
’19,50; servies, pannen,
koelboxen 12/220 v en gas;
voortenten, wintertenten,
dak-, schuif-, terras- en
raamluifels nu extra voor-
deel. Uw cadeau vindt u al-
tijd bij De Olde Caravan, Dr.
Nolenslaan 141 md. park
nrd. Sittard. 046-513634.

(Huisdieren
Te k. Golden RETRIEVER-
PUPS met stamboom, ou-
ders HD-vrij, met garantie.
Tel. 04977-81117.

Te k. zeer mooie BOU-
VIERS, Pekineesjes en
Dobbermanpups. Tel.
04498-57096.
BOEMERS, Yorksterriers,
dwergpoedels, Perzische
katjes. Walem 11 A, Schin
op Geul. Tel. 04459-1237.

Te k. mooie YORKSHIRE-
Terriërs, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-351527.
Te koop PONY stokmaat
127. Thull 19A, Schinnen.
Tel. 04493-2888 toestel 10.
Te koop YORKSHIRE
TERRIERTJES, zeer klein
en mooi. Tel. 046-371833.

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.

<L»n

— 4\\Rijles j
Uw RIJBEWIJS op SabajJ *l
8 dagen via autorijschool ]__[ M
Antillen. Inl. 04750-324Z»«,;
Niet geslaagd geld terug- v' t>i
naar onze voorwaarden. > h
Uw RIJBEWIJS binnen! *.
dagen op de Ned. Antil»"£;
via Saba Driving Organis^..
on. Bel voor info. NL S
4761506 (betaling na o^\rijbewijs, vraag naar of*
voorwaarden). 'J I)

\Radio e.d. j \
Te koop Pioneer TAP-. J.DECK RT7O7, ’500,-. 1W"1
045-725881. _✓. .<

-ifl,
Huwelijk/Kennismaking h

ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets ou<£publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumpties»* j
nen voor ’ 16,-. : k

Tev. 1 e en 2e Kerstdag geopend
en Oud- en Nieuwjaar ::s {

vanaf 21.00 uur. ;'" \
Bar Dancing De Fontein

Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen^ ,
Café dancing WINDROSEÜ Met een PICCOLO in
Akerstr. Nrd. 150, Hoens- Limburgs Dagblad raak' |5 j I
broek. Geop. v. woensdag uw oude spulletjes 't sfle |<
t/m zondag. 1e en 2e Kerst- kwijt. Piccolo's doen va

fidag geopend vanaf 22.00 wonderen... Probeer rn 3
uur. Muziek voor elk wat wils Tel. 045-719966. Sf '

Wonen Totaal ____--'
Rotan Rentenaar

Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal

Opruiming
Rotan - Manou - Pitriet Meubelen

Korting tot 50% in de speciaalzaak <
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.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. SALONTAFEL 70x
1.45m. marmerblad met
houten onderstel, pr. ’ 150,-
Hangolielamp, zeer mooi,
pr. ’ 125,-, alles in.g.st. Tel.
045-460106.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norry
le prijs. R/J Handelson^neming, Stationstr. **Nuth. Tel. 045-242602. ✓

jfolsh. artikelen^,
IJSKAST ’ 95,-; diepvr'^
’150,-; wasautom. /J*j_'
wasdr. ’ 175,-. 045-72775^
Te k. KOELKASTEN
f 95,-; diepvrieskisten "r.
ladenk. va. ’195,-; was- °.
droogautom. va. ’ 'J**.centrifuges va. ’65,-; kO^
toest. va. ’75,-; KTVs v»;
’95,-; video's va. f ]%'.,
CD-spelers va. ’ '4^compl. geluidsinst. n
’95,- etc. Eigen teen
dienst, alles met voHe 9
rantie. Vriesko, Sittarderv^136, Heerlen. Tel. y*L
727342. Tev. verkocv
inkoop-opkoop. -*-*e?f:

Uteratuur^^,
Compl. nieuwe HONDEJJ;
ENCYCLOPEDIE van vfe.
turama, 23 delen. Tel. -~[
244517, na 18.00""!.-—

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10 ji



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.25 After school special. Thema-

tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Elk leven heeft waarde. Een wees-
jongen gaat met zijn oom in de slag
over een oude, blinde hond. De jon-
gen wil het leven van de hond graag
redden, maar de oom is onverschillig.
De jongen overtuigt zijn oom ervan
dat elk leven zijn waarde heeft en dat
praktisch rationeel denken niet altijd
de juiste manier is voor het nemen
van beslissingen.

16.15 Santa Barbara. Amerikaanse
17.00 Veronica film & video Kerst-

special. Film- en videomagazine.
Presentatie: René Mioch.

17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: Bouli
het Kerstmannetje. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.20 Hadiedieren. Dierenprogramma

met Will Luikinga.
18.40 "" Countdown. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Wessel van
Diepen.

19.20 Die 2 speciaal. Compilatie van
de hoogtepunten van het afgelopen
seizoen. Met Henk Spaan en Harry
Vermeegen.

19.50 "" Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Een-
zame Kerst (2). Al heeft geen kerst-
cadeautjes kunnen kopen, en teleur-
gesteld vertrekt het gezin zonder
hem naar het kerstdiner. Al blijft een-
zaam achter maar krijgt gezelschap
van zijn beschermengel.

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

21.55 Nieuwslijn special. Documen-
taire over een uitwisselingsproject
tussen Nederland en Kenia. Neder-
lanse jongeren trekken op met leef-
tijdgenoten uit Kenia: drie maanden
in Kenia, drie maanden in Nederland.

22.20 Bodylijn man. Lifestyle magazi-
ne voor mannen. Presentatie: Ariane
Greep.

22.50 Berg. Talkshow met Gert Berg.
23.30 "" Erotica. Erotisch magazine.
00.00-00.05 "" Journaal.

Duitsland 1
■*■■ ...■-...

"00 Heute.
03 ML - Mona Lisa.
45 "" Tele-Gym. Fitness. Afl. 13.
"00 Heute.
03 Weltspiegel.
45 Recht in Deutschland.
"00 Heute.
"03 "" Die Peter Alexander-Show[891. Herh.
*S 5Persoverzicht.
"00 ZDF-Mittagsmagazin. Met
*ute-Nachrichten.
45 Wirtschafts-Telegramm.
"00 Tagesschau.
"02 (TT) Die Sendung mit der'aus. Kinderprogramma.

Ej3o Nussknacker - Ein Fall für
T"ei. Jeugdserie. Afl.9: Das Phantomjjj»Theater.

'J-Oo Tagesschau.
'"03 "" Mem grosser Bruder Chip.
jj speelfilm uit 1987. Met:
(,^an Thicke, Joseph Bologna, Jayt, j^iderwood e.a.'■30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden

l?pfeis. Serie. Af1.28.
j,0o Punkt 5 - Landerreport.
ih'ls Tagesschau.,/25 WWF-Studio.- '35 Diplomaten küsst man nicht.
rj.^rie. Afl.: Bösecken, mon amour.
■'"05 Diplomaten küsst man nicht.
u"l.: Drei Marmer und kein Baby.
w'3o Hier und Heute.
M5Novak. Serie. Afl.: Zweikampf.
j?-S8 Programma-overzicht.
JOO (TT) Tagesschau.
Jl5 (TT) Peter Strohm. Serie. Afl.:

O^oif in der Nacht,
v'o9 Tagesthemen-Telegramm.
l-TO Sketchparade. Compilatie.
"^5 Krieg der Witwen. Reportage
rer de machtsstrijd tussen Imelda

v^arcos en Corazon Aquino.
los Aussenseiter, Spitzenreiter.
*>terhaltsamer Kundendienst für

fljugierige.
v'3o Tagesthemen. Actualiteiten.
J-00 Wie ein Schrei im Wind. En-
ïfilse speelfilm uit 1965. Met: Rita

Oliver Reed, Rex Seve-Ln°aks e.a.
145 Tagesschau.
"SO-00.55 Z.E.N. Krippen aus frem-
;6n Landern: Das schwarze Jesus-Nnd.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 Die Weihnachtsbotschaft.
Kerstverhaal. Kort voor Kerst duikt in
een Engels stadje een mysterieuze
vreemdeling op die gefascineerd
naar het kinderkoor luistert.

14.10 Querschnitte. Populair-weten-
schappelijk magazine. Vandaag: Das
magische Fenster - Geheimnisse des
Sehens. Herh.

14.55 Die Abenteuer des braven
Soldaten Schwejk. Televisiefilm.
Afl.s. Schwejks bataljon wordt gesta-
tioneerd in een Hongaars grensdorp-
je. De amoureuze avontuurtjes van
Lukasch leiden al gauw tot een
schandaal waarbij Hongaarse en Tje-
chische soldaten slaags raken en
Schwejk gearresteerd wordt. Herh.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Die Welt des Marehens: Frau

Holle. Film. Met: Giuletta Masina,
Valerie Kaplanova, Sona Valentova
e.a. Deel 1.

16.50 Guckloch. Een blik achter de
schermen van dé kerstserie Marco.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 (TT) Ein Fall für zwei. Misdaad-

serie. Afl.: Immer arger mit Ado. De
al vele malen veroordeelde Ado
Tschibula roept de hulp in van zijn
verdediger Dr. Renz. Deze heeft ooit
Ado's moeder beloofd op haar zoon
te letten, komt er al gauw achter dat
Ado weer iets van plan is. Aansl. Pro-
gramma-overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.30 Der Tod kam als Freund. Tv-
film. Met: Martin Benrath, Werner
Kreindl, Hannelore Elsner e.a.

21.00 Mit dem ZDF in die Feiertage.
21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-

gazine.
21.45 Heute-journal.
22.10 Den Gottlosen die Holle. Do-

cumentaire serie over de islam in de
Sovjet-Unie. Afl.2: Zwischen Wolga
und Ural - Aufbegehren der Tataren.

22.50 Das Madehen mit den Feuer-
zeugen. Tv-film van Ralf Huettner.
Met: Enrico Böttcher, Arnold Früh-
wald, Rupert Seidl e.a. Herh.

00.30 Heute.

TV
RTL4, 1-45The Time Machine. Rod Tay-
?r 's in deze Amerikaanse film uit
J*6o een geleerde die een tijdma-
j^ne uitvindt en vervolgens in de

K6komst in de problemen raakt.
v.6rder met Alan Young en Yvette

RTL. Plus
..4-20 The Wild North. Futloos ver-
v'a9 van Andrew Marton uit 1952v^n een Canadese Mountie die een.ar> moord verdachte man achter--o|9d.

Duitsland 3 West
A5O Appaloosa. Broeierige wes-
I rn van Sidney J. Furie met Mar-
J* Brando, Anjanette Corner en
y^6 Saxon die speelt in 1870 en
lr^arin Brando een gestolen paard

te lokaliseren.

BBC 2
J_°o Broadway Danny Rosé.
jnusante film van de meester
jL°°dy Allen, die zelfzoals wel va-
Ijl ' in de door hem geregisserde
J^s, ook de hoofdrol vertolkt.

manager (Allen), tracht het

imago van afgezakte zanger op te
vijzelen.

" Jobeth Williams in
'Poltetgeist'.

(RTL Plus - 22.00 uur).

RTL Plus
22.00 Poltergeisl. Amerikaanse
horror-klassieker uit 1982 over
dwalende geesten die via de tv
contact zoeken met de dochter van
een eerst zo vredig gezin. Regie
Bob Hooper. Acteurs: Craig T. Nel-
son, Jo Beth Williams en Beatrice

Straight

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.25 Graven voor de farao. Afl.B.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Het landsgesprek. Interactief

live-debat over het vluchtelingenbe-
leid.

20.00 "" Journaal.
20.25 Verbazing. Een pleidooi voor

de fantasie.
20.35 Het familieberijf. Serie van 4

programma over kleine, oude familie-
bedrijven. Afl.2: Ossegalzeep uit
Delft.

21.00 Yoy. Jongerenprogramma. Van-
daag: De beurtveerrace.

21.25 Van huis uit. Serie program-
ma's over de ervaring van kinderen
wier ouders een keuze met verstrek-
kende gevolgen maakten. Deel 2.

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

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen.

23.00 De maagd en het kind. Over-
denking door Jan Vis.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Gert Berg.
(Nederland 2 - 22.50 uur).

Duitsland 3 West
14.10 Landesspiegel: Sandstein aus
dem Baumbergen. Herh. 14.50 Sü-
dwest nach Sonora, Amerikaanse
speelfilm uit 1966. Met: Marion Brando,
Rafael Campos, John Saxon e.a. 16.25
West 3 aktuell. 16.30 Fürst Pücklers
Reise durch agypten. Deel 2. 17.15
Europa der Region/Euregio. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Babar, tekenfilm-
serie. Afl.: König Tuttles Stimme. 18.30
(TT) Lindenstrasse, serie. Afl.: Mütter.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde (19.45 Raamprogram-
ma's). 20.00 Leise rieselt der Schnee,
kerstliederen gezongen door Keulse
rockzanger King Size Dick. 20.30 Die
Grimaldis, portret van devofstenfamilie
van Monaco. Herh. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Fussbroichs, serie. Afl.2.
22.15 Doppel-Kopf, praatprogramma.
Politieke gast: Johannes Rau. 23.15
Klange in Bildern, muziekfilm samen-
gesteld uit fragmenten van films van de
60-jarige componist/regisseur Mauricio
Kagel. 00.15 Ogre mangeant des jeu-
nes femmes sous la lune, video-opera.
00.35 Laatste nieuws.

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 serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Snowmagazine. Herh.
11.15 Match extra: Handbal. Verslag

van het Hermes handbaltoernooi,
tweede dag.

11.45 The time machine. Amerikaan-
se film uit 1960. Met: Rod Taylor,
Alan Young, Yvette Mimieux, Sebas-
tian Cabot e.a.

13.25 Dallas. Serie. (herh.).
14.15 The Oprah Winfrey show.

Talkshow.
15.05 Sons and daughters. Serie.
15.35 The bold & the beautiful. Soap

serie.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 Klasgenoten. Marco Bakker.
22.05 Pirates. Frans/Tunesische

speelfilm uit 1985. Met: Walter Matt-
hau, Chris Campion, Damien Tho-
mas, Olu Jacobs, Ferdy Mayne e.a.

00.05 Nieuws.
00.20 Christmas in America: A love

story. Amerikaanse film. Met: Kenny
Rogers en Kenny Rogers jr.

01.10 All that jazz. Amerikaanse
speelfilm uit 1979. Met: Roy Schnei-
der, Jessica Lange, Arm Reinking,
Leiand Palmer e.a.

03.10 M.A.S.H. Comedyserie. Herh.
03.35 The Oprah Winfrey Show.

Herh.
04.20 Teletext.

RTL Plus
08.00 RTL plus - Weihnachtsclub.

Met de tekenfilmseries: Dipiodos.
Herh; Die himmlischen Teddybaren.
Herh; Yogi Bar. Herh.

09.15 Tekenfilm.
09.25 Denver - Die Entscheidung I.

Amerikaanse tv-film van Irving J.
Moore. Herh.

11.00 Beim Liserl brennts. Toneel-
stuk in 3 akten van Alfred M. Anders.
Met: Roman Riesch, Angelika Walch,
Georg Wittmann e.a.

12.35 Immer, wenn er Pillen nahm.
Serie. Afl.: Haben sic mal Feuer?
Herh.

13.00 Ein Sheriff in New Vork. Mis-
daadserie. Afl.: Jagd nach demKiller.

14.20 Gefahrten des Grauens. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1951. Met: Ste-
wart Granger, Wendell Corey, Cyd
Charisse e.a.

15.55 Chips. Serie. Afl.: Verdorbene
Weihnachten.

16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Moment mal, Musik. Kerstme-

lodieën.
17.55 Der engei kehrt zurück. Serie.
Afl.: Weihnachtsmann in Noten.

18.45 RTL aktuell.
19.15 Das A-Team. Serie. Afl.: Rou-

lette auf Radern.
20.15 Denver - Die Entscheidung 11.

Amerikaanse tv-film uit 1991. Met:
John Forsythe, Linda Evans, Joan
Collins c.a.

22.00 Poltergeist. Amerikaanse
speelfilm uit 1982. Met: Craig T. Nel-
son, Jobeth Williams, Beatrice
Straight e.a.

00.00 Maniac Cop. Amerikaanse
speelfilm uit 1987. Met: Torn Atkins,
Bruce Campbell, Laurene Landon
e.a.

01.25 Die Nacht vor der Hochzeit.
Amerikaanse speelfilm uit 1940. Met:
Katherine Hepburn, Cary Grant,
James Stewart e.a.

03.10 Blutiger Staub. Amerikaanse
speelfilm uit 1949. Met: Joel McCrea,
Arlene Dahl, Barry Sullivan e.a. Herh.

04.40 Die lustige Witwe. Amerikaan-
se speelfilm uit 1934 van Ernst Lu-
bitsch. Met: Jeanette MacDonald,
Maurice Chevalier, Edward Everett
Horton e.a.

" Herhaling van de Peter
Alexander Show van zater-
dag. (Duitsland 1/2 - 11.03).

Duitsland 3 SWF
16.45 Michaels klingender Adventska-
lender (VPS 17.25). 16.50 lm Ge-
sprach: prof. dr. Hans Bausch. 17.30
Sesamstrasse. 17.59 Der Eisenbahn-
drache, tekenfilm. Herh. 18.22 Die
Henne, tekenfilm. 18.26 Das Sand-
mannchen, kinderprogramma. 18.30
Das Südwest-Journal. 19.00 Wildwe-
ge, natuurfilmserie. Afl. 1: Der Fuchs.
19.45 Vis-a-vis spezial, actuele repor-
tages over armoede in Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Portugal en Roe-
menië. 20.30 Macher: Der Fuchs, por-
tret van de ex-apotheker dr. Michael
Fuchs die nu ondernemer in China is.
21.00 Nieuws. 21.15 MuM - extra, een
blik achter de schermen van de tv-spel-
letjes. 22.00 Ex Voto, een portret van
de geboortestreek van Erich Langjahr
in Zwitserland. 23.45 Mannsbilder, se-
rie portretten. Vandaag: Elke Heiden-
reich in gesprek met Heiner Geissler.
00.15 Laatste nieuws. 00.20 Non-Stop-
Fernsehen.

BRT 2
22.05 Clockwise. Britse komedie
van Christopher Morahan uit 1985
mef in de hoofdrol de onnavolgbare
John Cleese als het hypernerveuze
hoofd van een dorpsschool die op
een onderwijsconferentie een
speech moet houden.
RTL4
22.05 Pirates. Boeiende film van
Roman Polanski waarin een even
dramatisch als komisch beeld ge-
schetst wordt van de mythische
wereld op zijn best, maar ook op

zijn slechtst. Met Walther Matthau,
Chris Campion en Damien Tho-
mas.

Duitsland 1
23.00 The Trap. Engelse film van
Sidney Hayers uit 1966 over een
pelsjager (Oliver Reed) zonder ge-
luk in de liefde die uiteindelijk maar
genoegen neemt met de dove
wees Rita Tusningham

RTL Plus
24.00 Maniac Cop. Onhandige en
ontactische film van William Lustig
uit 1988 met een intrigerend plot
over een moordenaar binnen een
politiekorps die de schrik is van de
inwoners van New Vork City. Met
Torn Atkins en Bruce Campbell.

RTL 4
01.10 All That Jazz. Amerikaanse
produktie van Bob Fosse uit 1979
waarin grote momenten uit de
showbizz en prachtige dansen el-
kaar afwisselen, maar uiteindelijk
onder gaan in pretenties en een fi-
nale waar maar geen slot aan lijkt
te komen.

RTL Plus
01.25 The Philadelphia Story. Bril-
jante Amerikaanse film uit 1940
over een mondain meisje, Katheri-
ne Hepburn, dat smacht naar een
alledaagse romance, met James
Steward, na een suf huwelijk met
Cary Grant.

televisie en radio maandag

Nederland 1
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>0-i3.12 Nieuws voor doven en
-chthorenden.
)0 "" Journaal.tó James Herriot: drie keer.D3Winnie the Pooh. Tekenfilmse-
S- Afl.: De honingrovers.
30 Ereprijs 17. Familieprogramma.
59 Boggle. Woordspel.
28 Disney senior. Reportage over
M jubileum van Disney World in Flo-fe.
88 Elmer's kerstfeest. Amerikaan-
| tv-film van Peter McCubbin. Met:
Ückey Rooney, Simon Richards,
hantellese Kent e.a. Deel 1.OO (""+TT) Journaal.
26 Elmer's kerstfeest. 2-delige
frierikaanse tv-film. Deel 2.'8 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
59 Eer zij God in deze tijd. Kerst-
ing vanuit de Grote Kerk van Mon-
ckendam. M.m.v. diverse koren, het
etropole Orkest en organist Piet
lersma.
'S Kijk op Kerst. Twee jongekun-
-naars verbeelden hun kijk op
>rst. Vanavond: Grafiek.
J2Cheers. Comedyserie. Afl.: It's
wonderful life. Frasier is jarig en
lm organiseert een feestje. Lilith
*eft echter ook een pikante verras-
ig voorbereidt.
29-23.34 "" Journaal.

Mickey Rooney in 'El-
ir's Kerstfeest',
ederland 1 - 18.58 uur).

België/TV 1
13.55 Kinderen voor Kinderen festi-

val 1990. Alle clipliedjes. Deel 1.
14.45 ■ Bali of fire. Amerikaanse
speelfilm (1941) met Gary Cooper.

16.30 Samson. Avonturen met de te-
kenfilms Torn en Jerry, Vrouwtje
Theelepel, Bobby en Onyx en Dom-
mel.

17.30 Mooi en meedogenloos (321).
17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak.
18.05 Alfred J. Kwak.
18.30 Duupje. Vergissing.
18.35 Baby's storytime. Tekenfilm.
19.03 Neighbours. Jane krijgt meer

dan één schok te verwerken.
19.25 Paardenkoersen, programma-

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

Af1.68. Pien heeft er genoeg van dat
iedereen zich met Pimmetje bemoeit.

20.30 Tien voor taal. Vlaamse en Ne-
derlandse tekstdichters.

21.10 Tanamera (3). Serie.
22.00 Op dekoop toe. Consumenten-

magazine.
22.30 Kunst-zaken.
22.35 Vandaag/Sport.
22.55 Programma Groene Omroep.
23.20-23.25 Coda. Erik van Ruysbeek

leest voor.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Spelen met woorden. Speelse

spelletjes met de Nederlandse taal.
19.30 Het capitool. Afl. Sugar Laine

in een talkshow.
19.53 Benny HUI. Britse kolder.
20.00 Protestantse uitzending.
21.00 Taal en kommunikatie. Driede-

lige informatieve reeks. Kennisma-
king met een zaak, de etalage, het
logo.

21.30 Nieuws, sport, Baraka-trek-
king.

22.00-23.35 Stipt op tijd. (Clockwise).- Komedie van Christopher Morahan
(GB 1985) met o.a. John Cleese.

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 Kmo News.
14.00 Thundercats. 14.25 General
Hospital. Amerikaanse serie. 15.10
Nachbarn. 15.35 Teleshop. 15.50 Da-
niel Boone, westernserie. 16.45 Cag-
ney & Lacey, misdaadserie. 17.40 Sat
1 Bliek. 17.45 ■ Addams Family, mis-
daadserie.18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Asterix, der
Galliër. Frans/Belgische tekenfilm.
21.30 Sat 1 Bliek. 21.40 Mariandls
Heimkehr. Oostenrijkse filmkomedie
(1962). 23.10 Sat 1 Bliek. 23.20 News
& Stories. 0.05 Wo ist sic, die deutsche
Komödie. Symposium. 0.30 So gese-
hen. 0.35 Cagney & Lacey (herh).
01.25 Vorschau. Aansl. Teletekst.

Radio 1

radio7.07 NCRV's Hier en nu (7.30
Nws). 8.53 Woord onderweg. 9.05
NCRV's Hier en Nu, vervolg (
12.30 Nws. en 12.55 Mededelin-
gen t.b.v. land- entuinbouw). 13 45
Kerk vandaag. 14.05 Veronica
nieuwsradio (17.30 Nws). 19.04
Veronica Sportradio 20.04 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 liste-
ning. 2.02 AVRO Nachtdienst. 5.02
Van-nacht naar morgen. 6.02-7.00
Sugar in the morning

Radio 2
7.04 Maat in de morgen (8.04-8.15
TROS aktua). 9 04 TROS gouden
uren. 11.04 Nederlandse artiesten-
parade. 13.04 TROS Aktua. 13.15
Gewoon Arme. 15.04 Kerstzang in
Groningen. 16.04 Open huis ont-
moeting. 16.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 17.04 Het leeuwen-
deel. 18.04 Tijdsein. 18.25 Hallo
Nederland. 18.50 De grabbelton.
19.04 Waar waren we ook al weer.
19.20 De besten van orkesten.
19.30In dienstvan de vrede 1991.
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... 14.04
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. 7.02 Aubade (8.00
Nws). 9.30 Daar word ik stil van.
10.00 KRO-Klassiek: Mozart in
Praag. 12.00 In antwoord op uw
schrijven. 13.02 Nws. 13.02 KRO-
Klassiek: I. Orgels in de Elzas. 11.
Kerstoratorium van Bach. 16.05
Zin in muziek. 17.00 Nielsen 18.00
Nws. 18.02 Nederlandse zangers
uit vroeger jaren (3). 18.45 Be-
roemde kamermuziek. 20.00 Nws.
20.02 De VARA matinee: Radio
Kamerorkest met cello. 22.00 Jazz
op vier - speciaal. 23.00-24.00 Het
zout in de pap.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaartberichten en
uitgebreid weerbericht. 8 30 IKON
vroeg. 9.00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief 9.25 Waterstanden. 9.30
Grens-gevallen. 10.00 Faktor 5.
12.00 Nws. 12.05Kaminsky boule-
vard. 13.00 Nws. 13.10 Faktor 5,
met om 14.30 Gesproken portret..
15.00 Faktor 5. 16.00 Andere tij-
den. 16 30 yerhaal 17.00 NOS-
taal. 17.30 Start. 17.55 Mededelin-
gen en schippersbenchten. 18.00
Nws. 18 10 Even muziek. 18.20
Uitzending van het CDA. 18.30
Overzicht. 18.40 NIK. 18.55
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Een procesvoor twee. 21.30-22.20
Scoop.

België/RTBF 1
12.35 Gourmandises. Herh. 13.00
Nws. 13.35 En avant la musique,
Frans/Italiaanse speelfilm uit 1962.
15.05 Télétourisme. Herh. 15.40 Auto-
vision. Herh. 16.00Autant savoir. Herh.
16.25 Clips a la Une. 16.35 Nouba
nouba. 17.35 21 Jump Street. 18.30Le
jeu des dictionnaires. 19.00 Ce soir.
19.30 Journal. 20.05 Bigfoot et les
Henderson, Amerikaanse speelfilm uit
1987. Aansl.: Debat. 23.20 Nws.
23.40-23.45 Bourse.

België/Tele 21
14.00 W Magazine. Herh. 14.30 Ten-
nis. 17.10 Cursus Spaans. 17.40 Nou-
ba nouba. 18.30 Spreek met ons mee.
19.00 Clips. 19.10 Le jeu des diction-
naires. 19.30 Journal. 20.00 L'emprein-
te de Staline (1). 20.55 Porte ouverte:
Calligraphe: Kwong Hing-Foon. Herh.
21.25 Nws. 22.00 Retro 21: ■ Les vei-
nards, vijfluik. 23.35-00.00 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Canadees Nws.
08.20 Nwsflits. 08.30 Selection One
world channel. 09.00 Michel Platini.
(herh.). 10.00 Minoie, tekenfilm.
(herh.). 11.30 Porte ouverte. (herh.).
11.50-12.00 Nwsflits. 16.05 Nws. 16.15
Michel Platini. (herh.). 17.15 Bonjour
bon appétit. 17.40Kim et Clip en Casi-
mir. 17.55 Cursus Frans. 18.10 Le jeu
des dictionnaires. 18.30 Nws. 18.50
Clin d'oeil. 19.00 Carré vert. 19.30
Zwitsers Nws. 20.00 Rédacteur en
chef. 20.30 Enjeux/le point. 21.00 Nws.
21.30 Tous a la une. 23.00 Nws.
23.20-00.35 Bouillon de culture.

RAI UNO
06.00 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. 20.40 Danu-
bio Blu. 22.45 TGI - Linea notte. 23.00
Emporion. 23.15 Fantasy party. 00.00
TGI notte - Che tempo fa. 00.30 Ap-
puntamento al cinema. 00.40 Film.

BBC 2
08.55 A carol from Ely. 09.00 ■ Flash
Gordon. Afl.: The purple death. (herh.).
09.20 ■ King of the Rocket Men. Afl.:
Dr Vulcan - traitor. (herh.). 09.40 She's
the sheriff. Afl.: All alone. 10.00 Devils
canyon, Amerikaanse speelfilm uit
1953. 11.30 Carols from Devon. 11.35
■ Hellzapoppin, Amerikaanse speelfilm
uit 1941. 13.00 (TT) Songs of praise.
(herh.). 13.45 Bertha. Afl.: A mouse in
the works. (herh.). 14.00 Christmas
crackers. Why is Christmas so special,
(herh.). 14.05 Showjumping from the
Grandhall, Olympia, samenv. 15.05
The Sports review of the year 1991.
(herh.). 16.55 Welcome to Canada,
speelfilm. 18.20 Tango Brasilerio, por-
tret van componist Ernesto Nazareth.
19.00 Where the river runs black, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1986. 20.30 Re-
volution for the Castle children, repor-
tage. 21.00 ("+TT) Broadway Danny
Rosé, Amerikaanse speelfilm uit 1984.
22.25 Christmas on two. 22.35 KYTV.
Afl.: It's a royal wedding. (Slot) (herh.).
23.05 Miles Davis & Friends in concert.
00.05 Stop making sense - Talking
Heads, concertfilm. 01.45-01.55 Weer.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Sneeuwsurfen.
09.00 Spaans voetbal. 10.30 Eurobics.
11.00 Powersports int. 12.00 Boksen.
13.00 Argentijns voetbal. 14.00 IHRA
Dragracen. 15.00 Eurobics. 15.30
Bowlen. 16.00 Golf. 17.30 World sport
special. 18.00 Autosport. -19.00 Go.
20.00 Int. kickboksen. 20.30 VS Pro
skiën. 21.00 Wintersportnieuws. 21.30
Boksen. 23.00 Spaans voetbal. 23.30
Rugby. 00.30 Rallysport.

Eurosport
14.00 Wereldbeker Skrën. (herh).
16.00 Skispringen, (herh). 18.00 Bok-
sen, (herh.). 19.00 Eurofun. 19.30 Bok-
sen, (herh). 21.00 Rally Parijs-Kaap-
stad. 21.30 News. Aansl.: Eurogoals.
23.00 Kickboksen. 00.00 Rally Parijs-
Kaapstad. (herh.). 00.30-01.00 News.

BBC1
07.00 Teletekst. 08.00 News. 08.15
Tottie, tekenfilm, (herh.). 08.30 Time-
less tales. Afl.: The ugly duckling.
09.00 News. 09.15 Follow that sleigh.
(herh.). 09.35 The chipmunks. Afl.:
Merry Christmas mr. Carroll. (herh.).
10.00 News. 10.05 (TT) Defenders of
the earth. Afl.: Fury of the Deep.
(herh.). 10.25 Mozart in London, gedra-
matiseerde doe. (herh.). 10.55 Touche
Turtle. Afl.: Out of the world. (herh.).
11.05 Playdays. The why bird stop.
11.25 Poddington peas. Afl.: Creep
Pea's Christmas surprise, (herh.).
11.35 (TT) Doctor Doolittle, speelfilm
uit 1967. 14.00 News. 14.15 (TT)
Neighbours, serie. 14.40 Hellfighters,
Amerikaanse speelfilm uit 1969. 16.35
Torn and Jerry. Vandaag: Flying cat;
Fraidy Cat. 16.50 Santa's pocket
watch, animatiefilm, (herh.). 17.10 (TT)
The chronicles of Narnia. Afl.: The lion,
the witch and the wardrobe. (herh.).
18.05 (TT) Blue Peter. 18.35 (TT)
Neighbours, serie. (herh;). 19.00 News.
19.30 (TT) Wogan, talkshow, (herh.).
20.10 (TT) Only fools and horses. Afl.:
Three men, a woman and a baby.
21.00 (TT) Bernard and the genie.
Kerstverhaal. 22.10 News. 22.35 (TT)
Ram man, Amerikaanse speelfilm uit
1988. 00.45 Big Jake, Amerikaanse
speelfilm uit 1971. 02.30-02.35 Weer.

MTV Europe
07.00 Best videos of the year. 10.00
Best videos of the year. 13.00 The
Doors. 13.30 Saturday night live. 14.00
Best of hotseat. 15.00 Famous last
words. 15.30 Unplugged: Sting. 16.00
Greatest hits. 17.00 Report. 17.15 At
the movies. 17.30 News. 17.45 3 from
1. Ib.oo Prime. 19.00 Yo! Raps today.
19.30 Dial. 20.00 AC/DC. 20.30 Fa-
mous last words. 21.00 Best of boot-
leg. 21.30 The Doors. 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News. 23.45 3 from 1.
00.00 Unplugged: Tesla & the black
Crowes. 00.30 Rock block. 02.00 Best
videos of the year. 03.00-07.00 Night
videos.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00World 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.

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

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 De Gouden
Geeuw. (6.30, 7 00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws en Lotto-uitslagen.
8 10 Het vliegend tapijt: rond taal
en verhaal. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 Regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
16.00 Vooruit achteruit. 17.00 Ra-
dio 2 Regionaal. 1800 Nieuws.
18.10 Hitrevue. 20.00 Slowtime.
21.00 Kriebels: met liedjes en ver-
halen die de luisteraars zijn bijge-
bleven. 22.00 Nieuws 22.05 Zaal
twee: magazine rond film en video.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofruhstück. 6.45 Wun

schkasten. (7.45 Agenda; 8.30
Besinnliche Worte) 9.10 Musikex-
press. 10.00 Gut aufgelegt. 12.00
Musik bei Tisch (om 12.00 en
12.15 agenda). 13.00 Frischauf,
Volksmuziek. 14.05 Musikzeit heu-
te: Operette & Musical 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light: US-charts. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF Aktuell. 18.40-20.05
Jazz.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00 RTL-Mittag.
14.00RTL-Radio Café. 16.00 Feie-

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

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen). 14 00 Nachrichten.
14.05 Sachwort Wirtschatt. 14.07
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 1605 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 2000 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
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.
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Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Uw KOELKAST, diepvries
bedrijfskoeling, wasauto-
maat KTV, video of geluid-
inst. defect? Bel direct 045-
-726206. Geen voorrijtijden,
korting op onderdelen,
garantie op reparatie.
DAKCENTRALE ümburg,
voor alle soorten dakwerk-
zaamheden en reparaties.
Vraag vrijblijvend advies en
prijsopgave. Gratis dakin-
spectie. Speciale winterkor-
ting. Tel. 045-465285.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Te koop div. electro heaters
met 30% KORTING, nieuw;
electra bekkum afkortzaag,
nieuw ’850,-. Tel. 046-
-525156.

Gas-hout-inzet-KACHELS.
Einde-jaarsaanbiedingen.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.

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.

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

Muziek

||r» MUSIC HOUSE üsh* I
MW Daan smit bv "iiïïï"

—-_-_-___-__-».__-_-------—--■ Rijksweg Z. 124j_J_LTJ 1200 meter2 muzlekplezler !!! °46 " 754665

Meer dan 75 keyboards op voorraad!!,1 vraag om een vak-
kundige demonstratie, ook voor een goede occassion heb-

ben wij een goede keus.
Geen problemen met de nieuwste midi/synthesizer/key-
board technieken, vakkundige product-specialisten staan u

met raad en daad terzijde.
Met meer dan 200 electr. gitaren vindt u in iedere prijsklas-
se wel uw instrument, desgewenst aan uw wensen aange-

past, gitaar enWersterker vanaf ’ 495,-.
Ruime sortering orgels (vanaf ’ 1.495,-) en electr. piano's,
occassions electr. orgels vind u bij ons al vanaf ’ 150,-ü!

zolang de voorraad strekt.
VOOR AL UW MUZIEKINSTRUMENTEN, WIJ ZIJN DEA-
LER VAN O.A. YAMAHA, ROLAND, KORG, AKAI, ELKA,
TANNOY, ENSONIQ, HOHNER, CASIO, SONOR, IBA-
NEZ, GEM FARFISA, LEM, ORLA, ELVOICE, HILL, D&R,

TAMA, PEURL.
Geopend van half tien tot zes, maandag gesloten.

PIANO'S huur met koop- PIANO'S te koop en te huur.
recht van ’ 65,- tot ’ 200,- J. Somers & Zn. Pianohan-
p.m. Gratis transport. Alle del, Akerstr. 82, Heerlen.
merken gebruikte piano's Tel. 045-713751.
’450,- per jaar. Van Urk, Te k GITAAR ac. staalsna-Westersmgel 42, Rdam. ren Washburn DlO N, 2V2 jrTel. 010-4363500. oud zgarl| /350,-. St.
NOTEN leren lezen, nu ge- Leonardüsstr. 12, Kerkrade.
garandeerd binnen 8 weken, Tel. 045-454688.
speciaal voor volwassenen. Te k KLARINET merk Sil-Bel nu 045-227834. versound, mcl. koffer en
Wat VERKOPEN? Adver- standaard slechts Vi. jr.
teer via: 045-719966. §£21^5

Diversen

super
feestmaandaanbieding

Nu 10 % extra korting op alle
Karcher 595 hogedrukreinigersü

Profiteer nu, want deze aanbieding is geldig t/m 24 dcc.!! ,
|4_isP-.v.

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

Gebit gebroken? Tandtech- A's u ons voor 12 uur
r^sche 9

praktijk Hoonhout *"&cA^eJL^aJ -Ji"voor nieuwe gebitprothese p C
n
C°L°£I?°^^^en reparaties. Akerstr. Nrd f»" "het Lmburgs Dagblad.

328, Hoensbroek. 045- Tel. 045-719966.
228211. Kom eens langs Een PICCOLO in het Lim-
voor een GRATIS controle burgs Dagblad helpt u op
aan uw gebitprothese. Ook weg naar snel succes. Bel:
tijdens de feestdagen. 045-719966.

06-ilJnen
Live Sex

Onweerstaanbare
vrijpartijen of SM.
Kies wat je wilt

06-320.330.65 - 50 et p/m
24 uur per dag
Live Sex

op de aparte lijn. De heetste
meisjes voor jou alleen

06-320.370.55 - 50 et p/m
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
SSSSSS Sex meisjes

22222 2 handen vol! 50 cpm
06-320.320.22

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
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten 50 cpm

06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm
06-9618

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm
06-320.327.55

Sexlijn 10
Mixjes 06-320.320.50
Sexbox 06-320.325.30
Call-me 06-9639 ??

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
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)

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 damesvertellen

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).

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 et p/m)

*SM Box*
Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 12.00u's morgens

en 17.00u's middags
06-320.320.65 - 50 et p/m

Telerotica
'n bordeel vol rijpe vrouwen
waar je live mee kunt sexen

06.96.36 - 50 Ct p/m

Rijpe
Vrouwen

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

Denk gewoon dat je de
handen van
Monica

voelt.
06-320.331.07 - 50 et p/m

Ik ben Romy
bel mij alleen als niemand je

kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 50 et D/m

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste

Homo Live
06-320.330.12 (50 et. p/m)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek de vriend of vriendin
van je dromen. Bel snel
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een

Sexafspraak
06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexkontakt
Sex afspreeklijn

06-320.320.55 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek

Porno dating
06-320.321.44- 50 et p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!

Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 Ct p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
Vrijpartij

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,

vrouwtjes en stoere
hete knullen.

06-320.330.90 - 50 Ct p/m
Mannen en hitsige vrouwen
willen samen met jou apart,

voor een heerlijk heet...
Sexgesprek

Doe mee 06-9570 - 50 c 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

Sexadressen
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
Gezocht onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

SM voor twee
06-320.329.99 - 50 et p/m

Versier
'n afspraakje? De Flirtbox
06-320.330.01 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m
Luister naar hete meisjes

die een jongenzoeken voor
Sexkontakten

06-320.330.66 - 50 et p/m

Homo jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320.330.88 - 50 Ct p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes willen "Sexkontakt
06-320.330.42 - 50 et p/m

SOEB— POSTBANK

Op 24december
zijn ditonze openingstijden. I

Op dinsdag 24 december zijn de postkantoren beschikking. Hebt u vragen, bel dan gratis PTT Post L
in het algemeen open tot 15.00 uur. Postkantoren die Klantenservice (Tel: 06-0417, op 24 december bereik-
normaal gesproken tussen de middag sluiten, blijven baar tot 15.00 uur). '

_
na de lunchpauze gesloten. Of bel de klantenservice van de Postbank

Op vrijdag 27 decemberkunt u weer tijdens de (U vindt het telefoonnummer op uw giro-afrekening,
normale openingstijden bij ons terecht. De Postbank op 24 december bereikbaar tot 16.00 uur.)
giromaten blijven op ieder moment van de dag, We wensen u H|H-BHnpi-HMPHB|Ij
ook gedurende de kerstdagen, dag .en nacht tot uw prettige kerstdagen. |j^^£j^2É_|fla_i_a__É__k__l_fl

-d

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt
06-320.320.36 - 50 et p/m

Bi-Sex Privé
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 - 50 et p/m
Zoek jij een lekkere boy?

Homo dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil!

Sex aan huis
Bel voor privé of escort

06-320.33Q.60 - 50 et p/m

SM Privé
Apart met mannen en boys
06-320.322.17-50 et p/m
Het is wel slikken voor die

Knullen
Bel nu 06-9668 - 50 et p/m

Buurvrouw
en haar hete buurjongens.
06-320.328.01 - 50 et p/m

Sexkontakt
Duik in bed met zon hete

meid. Bel 06-9511 -50 cpm

Hoge nood?
06-320.320.89 - 50 et p/m

Een vlotte meid
belt

De Wiplijn
06-95.55 - 50 et p/m

De Wipkrant
06-95.59 (50 et. p/m)

Bisex voor twee
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere boy. 06-320.322.75

Samen direkt apart 50 et p/m

Kleed me uit!
Speel een heet stripspel met

Suzanne
06-350.211.14-50 Ct p/m

Kontakten/Klubs

Club Merci
Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,

ook het volgend jaar zijn we weer voor U daar.
Omstreeks de feestdagen voor iedere gast 'n leuke attentie

Tel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen.
O denneboom O denneboom, wat is je takje wonderschoon

Privéhuis Brigitte
Tel. 045 - 232069 - 212570

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

PRETTIGE FEESTDAGEN!!
Vandaag groot Kerstfeest in

Sex O Theek Liberta SUSTEREN
Kom op Heren! Alles kan, niets moet va. 12.00 uur.

tot? Onbepaald genieten van alle vormen van sex en
ontsp. massages. Maaseikerweg 24, 300m. va. A2, afslag
Susteren. Tel. 04499-4346. Dinsd. 24 dcc. open tot 18 uur

1e en 2e Kerstdag gesloten.
"""""Prettige Feestdagen wenst u ""**"*♦

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in Nylonkousjes.

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,-all-in

Tel. 06-52980255.

Love Escort
S 045-320905 -Nieuw Salmanita.

SM Anita
Tel. 04455-2596.
Tev. meisje gevr.

Relax bij:

Vanessa
Tel. 045-459992.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598. "Privé Daisy

Wenst u prettige kerstdagen
2e kerstdag zijn wij ook
open. Tel. 045-229091

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257 .
Buro Yvonne
g 046-523203

LYDIA'S
Kom maar
046-749662

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

Privé-club Amorosso
Wij wensen U een zalig Kerstfeest en een voorspoedig

Nieuwjaar!!! Rijksweg Zuid 105, Geleen, tel. 046-756335.
Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale

Ontspanningsmassage
Eens geweest, u blijft komen!!!! 045-353489.

S.M. Rachel.
Slavin aanwezig. \r
Tel. 045-274810^ ";

Dave '-Voor Heren!! 045-428jjj 'ij
UNIEKE MASSAGE IU

tel. 045-22848;°
Ramona Jaf 10 uur, ook zat. en z° <"045-721759, meisje jjg'e

Nieuw Escort ie
Priscilla en snel bij )E
u thuis of in hotel

g 045-42884 Jx
Buro GeleeiH

Bern. in adr. 046-745/ J|«: ,lPeggy/Privé o|*
Escort 't

Ma-vr. 11.00-22.30 uurH
tot 19.00 uur. 046-3743» .

Tevens meisje gev[>l(
Privé en escort J

Anita
tel. 045-352543^

Contactburo *Limburg j
Bemidd. privéadr. en f*j

ties. Inschr. gevr. Kam^ 4huur. Barmeisje/Dame 9* (
(18-45 jr.)voor 2 dgn. P\

v. 14-22 uur. Intern rr*JErv. niet noodz. MaasfA
joen a/d Maasbrug RoO*«

ren. 04499-3003. . 'tSauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9-

Tel. 045-412762. Ma. V$
11-24 uur. Tev. damesj;

II

ROTE FABRIEKSPARTIJ
TEKENTAFELS

________t^^-___l w"¥*^^ ..'^^^^^^■ kantoorkasten tekeninckasteHI Bruin/beige ot geheel gri|S ■ BIVBniIIVIMW ■ -»■I met 4 verstelbare legborden Stalen ladenkast 6 laden met slot
I 2-deurs. afsluitbaar AO-formaat Ai-formaat

____¥ 180x83»40cm 140x95x57 scm M 113x83x58cmI ?""**. 250,- p.st. 695,- 675,-
-■_____ Directiemeubelen, kantinetafels en stoelen, Kasten enz

IS MlKantoormeubelen
I vCJ Van Dooren bv -.maff
H 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 Jjur

I 2000 m2SHOWROOM

Bedrag in terug Ie mnd.bedrag ettektieve mnd bedrag volgens eftektieve HUÏSbeZitterS, eXtTS 13g6 laStC1

handen betalen in volgens minimum jaarreme wettelijk maximum jaarreme 7nnripr tflYfltiPkOSten
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% krediet looptijd in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 360 x 240 x ISOx
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% — — -—
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% I 933,79 14.8% 10000>- "" 117'- wf «fl

' [ ; ■ ' 15.000,- 125,- 181,- 195,- , fiiJ»>T«_ -\ {"] jj 11] J[4;j_|i]| _| j j 2 25.000,- 209,- 302,- 325,- ,;__^______H___b É-Il- - ■ "■ "— " ' 11 -____________^______ 40000. 334 . 4M . 52 0,.
Krediet U betaalt rente volgens min. tariel Theor. I renie volgrens max. tanel Theor. 75000- 625- 908- 976,-
-limiet ' per maand per maand eff. jaarreme Jooplijd |per maand elf jaarrente looptijd innooo'- 833'- 121o- 1301,-
-6.000- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 11.477% 19.2% 91 mnd Enz. i3 s*

11.000,- 220,- 1.145% 14.6%, 75 mnd : 1.379% 17.9% 85 mnd Ett. jaarreme 1ehyp in voorbeeld 9,2 %, 2ecntef^£^^15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd ____________________BA\\l\\U\A.\WJtA*iA .L_»!«I._B
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd ■ 1.310% 16.9% 82 mnd I ■^^u^^U^yjU
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I IflT/l^ llvl BIVI
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd | 1.283% 16.5% 81 mnd I [|A#l I INI 1-vINI
WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG. en bezorgen het geld óókkosteloos bij u thuis. I KfilllJ^fci^fc^^JLjUg
Hebt val leningen lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. KL t*P'^* " Vl'IV-J-B
Hierbovenvindt u enkele voorbeeldenvan min. en max. tanevenvoor pers. leningen en BEffllffiÊßÉÖ
doorlopendekredieten. Andere bedragen en tooptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ookmogelijk. 391
Leningen vanal /. 1000,- tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand ol borg. _-___■
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. M U|Ë| Éftflloï?^_sS___l

Dat tikkeltje meer
vindt u natuurlijk alleen

in het buitenland.
Geld beleggen. Een ernstigeaangelegen- vormen worden afgewogen. Duidelijk, door-

heid. Wij van de Kredietbank, de grootste zichtig, efficiënt en met de grootste dis-
Vlaamse bank, kunnen u daarbij helpen. cretie.

Net over de grens krijgt u van v^jflH_fefej» En om u nO9 meer van dienst te
ons in uw eigen taal deskundig ;. Ék zijn, hebben wij, speciaal voor u,
en professioneel advies. Over **% een brochure hierover klaarlig-
rendabel beleggen, op korte of || W*s, wJk 9en- Kom sne' eens 'an9s en u
lange termijn, vastrentend of zult begrijpen waarom u dattik-
risicodragend. Alle beleggings- keltje meer alleen bij ons vindt.

KREDIETBANK
"3500 HASSELT, Gouverneur Verwilghensingel 100 tel. 09 - 3211 240601 " 3620 VELDWEZELT, Tweede Carabinierslaan 122
tel. 09 - 3211 712131 " 3680 MAASEIK, Markt 34 tel. 09 - 3211 565361 »3620 SMEERMAAS, Maaseikersteenweg 27
tel. 09 - 3211 714636 " 3770 VROENHOVEN, Maastrichtersteenweg 220 tel. 09 - 3212 451849 " 3620 LANAKEN,
Stationsstraat 12 tel. 09 - 3211 714957 " 3630 MAASMECHELEN, Deken Bernardstraat 2 tel. 09 - 3211 764330
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Besluiteloos
jWV bleek tenminste in de 39stedoelpunt Hans Visser na terugkop-en van Erik Meijer) en de 55ste
Minuut (doelpunt Ivo Joordens na*n schot van Raymond Libregts)
"agvaardig te zijn. De besluiteloos-

van Sparta, toch bezig aan een
loed seizoen, stak daar schril tegen

'" Teken aan de wand was het feit
JJt de Rotterdammers Reginald
rhal nodig hadden om weer in de

Sparta-MW 1-2 (0-D- 39. Visser 0-1,
55. Joordens 0-2, 57. Thai 1-2 (eigen
doel). Scheidsrechter: Kloeg. Toe-
schouwers: 2500. Gele kaarten: Vu-
rens (Sparta), Verhoeven, Thai en

(Hofman (allen MW).
Sparta: Metgod; Faber, Van der Gaag,
Veldman, Gerard de Nooijer (58.
Snoei); Sandel, Valke en Van den
Berg (46. De Getrouwe); Vurens, Den-
nis de Nooijer en Helder.
MVV: Agu; Verhoeven, Joordens,
Thai en Benneker; Bucan (90. Lanc-
kohr). Visser en Libregts; Reijners,
Hofman en Meijer.

Wedstrijd te komen. Het eigen doel-
PUnt van de gelegenheidsaanvoer-
"er Rob Delahaye bleef met een

rug in Maastricht achter-nacht de spanning terug in een
'edstrijd die MVV zo snel na del^eede treffer, welgeteld twee mi-Juten later, nooit meer uit handenJad mogen geven. Nu nam SpartaJet initiatief weer over en ontketen-de een offensief dat MVV tot in deMatste minuut bezig hield. Aan de

hadden Visser en Bv-J^n een einde kunnen maken, als ze''eide hun twee riante counterkan-
*en hadden benut,
"e Kroaat Bucan realiseerde zich
*at hij naast twee goede assist ook
n>or twee treffers had kunnen en

moeten zorgen. „In beide situaties
ga ik alleen naar de keeper met een
verdediger in mijn nek. Misschien
dat ik daardoor te zenuwachtig was
om naar de keeper te kijken. Ik
schoot, terwijl ik had moeten lob-
ben."

De ploegmakkers van de aan zijn
linkerbeen geblesseerde keeper Al-
loy Agu -de Nigeriaan speelde het
duel foutloos uit- konden niet voor
duidelijheid zorgen en haalden
daarmee ongewild de problemen
naar het strafschopgebied van de
geplaagde Agu. In de chaos voor
het MVV-doel moesten de Maas-
trichtse verdedigers daarom her-
haaldelijk naar de noodrem grijpen,
wat hen prompt op gele kaarten
kwam te staan.

Mark Verhoeven werd in de eerste
helft al geboekt na een overtreding
op de snelle Glenn Helder, waarna
scheidsrechter Kloeg in de slotfase
Thai en Hofman nog op de bon slin-
gerde. De lange stopper zal het
eerstvolgende duel van MVV, op 10
januari thuis tegen Ajax, moeten
missen. De Maastrichtenaren zullen
in het verdere verloop van de twee-
de competitiehelft wat zuiniger met
de overtredingen moeten gaan om-
springen, anders zal de kaartenlast
nog een hoge tol eisen.

" Opvallende pose
van Thai (links) en
Sandel tijdens de
wedstrijd
Sparta-MVV

Engelbewaarder
waakt over VCH
teERLEN - De volleybalsters vanVCH zijn zaterdagavond met de
°chrik vrijgekomen na een ernstigy^rkeersongeval op de E314 in deJjüurt vah Maasmechelen. Tijdens

terugreis van de, met 0-3 gewon-en, topper in Roosendaal tegenjtymmachia, raakte het personen-
?usje met een groot deel van de"eerlense ploeg aan boord, tijdens

forse regenbui ondanks de aan-gepaste snelheid stuurloos als ge-
olg van aquaplaning. Het voertuigJt'inde en klapte vervolgens zo hard

i^gen de bermbeveiliging dat het
!r s total-loss afgeschreven kon wor-gen. Voor de inzittenden liep het
P^geval wonderwel beduidend be-
j^r af. Alleen aanvalster Jacqueline
j'illemsen liep wat lichte snijwond-
rs en beurse plekken op. Met: „We
Rebben een attente engelbewaarder
jkhad", vatte coach Ger Spijkers na

de gevoelens van schrik
11 opluchting samen.

Schaakdutje
MAASTRICHT - Niet iedereen
hield het vol tijdens de Maas-
trichtse Schaaknacht. Zaterdag-morgen even na zevenen viel
Nico Hourgardy voor de ver-
baasde ogen van zijn Ethiopi-
sche tegenstander Girma Ma-
"-onnen in slaap. Nadat de 54-ja-
rige Maastrichtenaar door een

clubgenoot met enkele
ferme tikken op de schouder uit
dromenland werd gewekt, ver-
loor hij toch nog de wedstrijd.
Utrechtenaar Eric Knoppert won
overigens voor Limburgs kam-
pioen Gaston Dörenberg (Bruns-
sum) de marathon. Hougardy
eindigde als 41ste.

Duimschroeven
Onder aanvoering van de opnieuw
uitblinkende Gaston Taument - ook
een aanstaande Oranjeklant - de on-
vermoeibare Peter Bosz, de uitste-
kende John Metgod en de onverzet-
telijke John de Wolf, kreeg Ajax de
duimschroeven stevig aangedraaid.
Maar doelpunten bleven achterwe-

ge. „We hebben," analyseerde Wim
Jansen, „goed gespeeld. We waren
ook niet minder dan Ajax, we heb-
ben alleen te weinig doelpunten
gemaakt." Het was Jansens laatste
wedstrijd als coach van Feyenoord,
dat gisteren zijn tweede nederlaag
van dit seizoen leed. Vanaf 28 de-
cember zwaait de van een hart-ope-
ratie herstelde Hans Dorjee weer de
technische scepter.

Met Alfons Groenendijk voor de
grieperige Danny Blind en John
van Loen voor de geblesseerd ge-
raakte Aron Winter leek Ajax aan.
een loodzware tweede helft te gaan
beginnen. Maar een individuele ac-
tie van Dennis Bergkamp loodste
de Amsterdamse ploeg zeven minu-

ten na de pauze al in veilige haven.
John de Wolf kon de gedemarreer-
de Ajacied alleen nog met een over-
treding een halt toeroepen. Omdat
hij dat binnen het strafschopgebied
deed, kon scheidsrechter Hans
Reygwart niets anders dan een
strafschop toekennen. Stefan Pet-
tersson wist daar wel raad mee, 2-0.

De wedstrijd ontaardde daarna net
niet in een ordinaire gooi- en smijt-
partij, maar dat was allerminst de
verdienste van Reygwart, nog aller-
minst rijp voor de voetbalkraker.
„Wij hebben met Van der Ende en
Blankenstein prima scheidsrechter,
ik snap niet dat ze één van die twee
zon wedstrijd niet geven," bekriti-
seerde Wim Jansen met recht het

aanstellingsbeleid van de scheids-
rechterscommissie. „Reygwart,"
veroordeelde Jansen de falende ar-
biter, „voelde de wedstrijd niet aan.
De spelers raakten door hem geïrri-
teerd. De rode kaart van Van 't

Schip was daar een uitvloeisel van."
De sierlijke Amsterdamse rechts-
buiten, bepaald niet het prototype
van een voetbalbooswicht, moest
vertrekken na een ongelukkige en
ook wat onbeholpen actie tegen
Bosz. Maar ook met een numerieke
minderheid bleef Ajax op de been.
Sterker, na een uitval via Berg-
kamp, die precies op het goede
moment Van Loen in stelling
bracht, voerden deAmsterdammers
de score zelfs nog verder op.

Feyenoord wordt gestuit door kandidaat-doelman Oranje

Menzo wint wedstrijd voor Ajax
DOOR JAN MENNEGA

AMSTERDAM - In de laatste mi-
nuut werd hij dan toch nog gepas-
seerd. En ook al leidde Ajax op
dat moment soeverein met 3-0,
die tegentreffer deed Stanley
Menzo in toorn ontsteken. Frank
deBoer en MichelKreek moesten
het ontgelden, want zij hadden
JoszefKiprich vrije doortocht ge-
geven, waardoor de Hongaarse
Feyenoorder eenvoudig kon sco-
ren. En dat ene schrammetje, hoe
klein ook, zat Menzo flink dwars.
Want Ajax-Feyenoord, bijzonder
boeiend en een tikje geflatteerd
met 3-1 door Ajax gewonnen, was
ook de strijd tussen Stanley Men-
zo en Ed de Goey, met als inzet dé
nalatenschap van Joop Hiele bij
het Nederlands elftal.

Ajax - Feyenoord 3-1 (1-0). 7. Jonk 1-0,
54. Pettersson 2-0 (strafschop), 75. Van
Loen 3-0, 89.Kiprich 3-1. Scheidsrech-
ter: Reygwart. Toeschouwers: 48.000.
Rode kaart: 60. Van 't Schip (Ajax).
Gele kaart: De Wolf en Bosz (beiden
Feyenoord).
Ajax: Menzo; Blind (46. Van Loen),
De Boer, Jonk en Silooy; Winter (46.
Groenendijk), Bergkamp en Kreek;
Van 't Schip, Pettersson en Roy.
Feyenoord: De Goey; Van Gobbel, De
Wolf, Metgod en Heus (70. Kiprich);
Scholten, Bosz en Witschge; Sabau,
Taument en Blinker.

Zou Rinus Michels zich bij zijn keu-
ze alleen laten leiden door hetgeen
hij heeft gezien in deenig echte Ne-
derlandse voetbalklassieker, dan
zou Stanley Menzo zich nu al verze-
kerd weten van een uitnodiging
voor de eerstvolgende interland. De
acrobaat tussen de palen bij Ajax
keepte een foutloze partij. „Ik denk
dat Menzo de wedstrijd voor Ajax
heeft gewonnen," oordeelde Wim
Jansen zelfs. De gedreven keeperhad gistermiddag de aantrekkings-
kracht van een magneet en zag zijn
prachtige optreden beloond met de
volkomen terechte uitverkiezing
van 'man of the match. „Ik denk,"
stelde Louis van Gaal, de triomfe-
rende coach van Ajax vast, „dat
Menzo vandaag wel bewezen heeft
wie de nummer één of de nummer
twee van Nederland is."

Ed de Goey zat veel minder lekker
in zijn vel. De lange Rotterdammer
maakte althans geen bijster zelfver-
zekerde indruk, zonder dat hij ove-
rigens schuld droeg aan één van de
Ajax-treffers. In het afgeladen volle
Olympisch Stadion nam de thuis-
club al na zeven minuten de leiding

door Wim Jonk die van een meter
of dertig onbedaarlijk hard en zui-
ver uithaalde, 1-0. Dopr de veelvul-
dige positiewisselingen bij Ajax
was het in de openingsfase chaos
troef bij Feyenoord. Maar naarmate
de eerste helft vorderde, kwamen
de Rotterdammers beter in hun
spel.

# Stefan Pettersson scoort voor Ajax uit een strafschop 2-0

sport

Maastrichtenaren door 1-2 zege bij Sparta voorlopig uit gevarenzone

MVV klampt weer aan
DOOR HANS STRAUS

'OTTERDAM - De laatste weken dreigde MVV weer af te
ïkken naar de bijna traditionele plaats in de kelder van de
TT-telecompetitie. De Maastrichtenaren ontwaakten gisteren'ij Sparta echter uit een ontijdige winterslaap en behaalden'Un eerste competitiezege sinds drie maanden, 1-2.Een brood-'odige overwinning voor MW, want de ploeg zag de gerust-
tellende kloof tussen degradatiezone en middenmoot als
Jieeuw voor de zon verdwijnen. Door de verliesbeurten tegen
'C Utrecht en FC Twente verspeelde het team van MVV-trai->er Sef Vergoossen de puntenwinst die de ploeg eerder bij
SV en FC Groningen boekte. Vergoossen gaf na afloop dan
"ok opgelucht toe 'dat het tijd werd dat we weer eens won-
fen.'

| h oefenmeester in Maastrichtse
l]?er>st verzuimde niet toe te voegen
«t er behalve de twee punten ver-jPr geen positieve kanten aan het

I hel zaten. Daar was slechts ten de-

'' de bijna onbespeelbare grasmat
1 Het Kasteel debet aan. „De eer-Je helft was niet best. Daarna hiel-en we Sparta goed in bedwang,
Jaar wisten we ons geen raad met
* kansen die we kregen. Die twee[tonten schrijven we echter on-
«nks het slechte spel toch maar

Arbiters komen
in het geweer

HEERLEN - Het districtsbestuur
Zuid II van de Centrale Organisatie
van Voetbalscheidsrechters (COVS)
is in de toekomst van plan om hard
te gaan optreden tegen het moleste-
ren van arbiters. In een brief aan de
KNVB afdeling Limburg heeft de
organisatie laten weten 'bij een
eerstvolgende molestatie onmiddel-
lijk tot actie over te gaan. In de
loop van deze week 2:ullen dan de
verenigingen door de COVS van de
plannen op de hoogte worden ge-
steld.

In Zuid II is het aantal molestaties
de laatste tijd schrikbarend toege-
nomen. „Van dezijde van deKNVB
zijn strengere maatregelen aange-
kondigd tegen personen die zich
aan molestatie hebben schuldig ge-
maakt. Desondanks zien wij eerder
een verslechtering dan een verbete-
ring in de situatie. Een belangrijke
taak van onze organisatie is de be-
langen van scheidsrechters te be-
hartigen en dus ook te zorgen voor
hun veiligheid," aldus het schrijven
van de COVS.

„Zie het als een laatste waarschu-
wing," aldus arbiter Smits, lid van
het districtsbestuur van de COVS.
„De tuchtcommissie treedt wel op,
net als de KNVB. Desondanks wor-
den nog te veel scheidsrechters
slachtoffer van molestatie. Daarom
benaderen we de clubs nu eens
rechtstreeks." Volgens Smits heeft
de COVS een heel scala van moge-
lijkheden om de problematiek on-
der de aandacht te brengen. „Dat
kan variëren van een boycot van de
vereniging tot een ludieke actie
door bijvoorbeeld pas om 14.30 uur
op het veld te verschijnen. „Dan be-
gint de wedstrijd toch gewoon een
kwartier later. Daar heeft toch nie-
mand nadeel van," aldus Smits.

Smits meent verder dat clubbestu-
ren de taak hebben om de arbiter
niet alleen na een duel, maar ook al
tijdens de wedstrijd te beschermen.
„Als je als bestuurslid ziet, dat je in
de ogen van bepaalde 'supporters'
niets goed kan doen, agressie be-
speurt, ga er dan op dat moment
tussen staan. Begin dan al met de
bescherming van de scheidsrechter.)
Dan kun je een hoop problemen
voorkomen." De COVS hoopt dan
ook, dat deKNVB en de tuchtcom-
missie adequaat op deze signalen
wil inspelen. Smits: „Dan hoeven
wij als scheidsrechters immers
niets te doen en daar is alleen het
voetbal mee gediend."

Been weg bij
Heerenveen

HEERENVEEN - SC Heerenveen
ziet af van de aankoop van Mario
Been. De 27-jarige Rotterdammer is
eigendomvan Roda JC.De midden-
velder werd dit najaar door de Lim-
burgse eredivisieclub voor de rest
van het seizoen uitgeleend aan de
Friese eerste divisieclub.
Bovendien verwierf Heerenveen
het eerste recht op koop. Roda ver-
bond daaraan de voorwaarde dat
Heerenveen voor 1 januari 1992 een
definitieve beslissing zou nemen.
Het bestuur van de Friese club
heeft Roda JC laten weten niet van
het recht van koop gebruik te ma-
ken, omdat om de nek van de mid-
denvelder een te duur prijskaartje
hangt.

Papin opvolger
van Matthaus

PARIJS - Jean-Pierre Papin is in
Parijs gekozen tot Europees voet-
baller van het jaar. De spits van
Olympique Marseille werd met 141
punten de opvolger van de Duitser
Lothar Matthaus. De winnaar van
vorig seizoen eindigde met 42 pun-
ten op de gedeelde tweede plaats.
De Joegoslaaf Darko Pancev van
Rode Ster Belgrado en diens ploeg-
genoot Bejan Savicevic haalden
hetzelfde aantal voorkeurstemmen.
Bij de eerste tien kwamen geen na-
men van Nederlandse voetballers
voor.

Oekraïne start
eigen competitie
KIEV - De landskampioen van Oe-
kraine moet in het seizoen 1992/93
aan het Europese bekertoernooi
deelnemen. Dat is de wens van de
voetbalbond in Kiev.
Daartoe start de bond in 1992 met
een eigen voetbalcompetitie in de
Oekraine. Het lidmaatschap van de
overkoepelende bond in Moskou
werd opgezegd. De bond in de Oe-
kraine wil beginnen met een ver-
korte competitie, die voor 1 juli
1992 moet zijn afgelopen. Voor die
datum moet de landskampioen bij
de Europese Voetbal Unie (UEFA)
ingeschreven worden voor deelne-
ming aan het bekertoernooi.
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eerste divisie
Cambuur L. - RBC 3-3
TOP - Zwolle 3-1

Cambuur L 23 12 6 530 42-31
Heerenveen 22 13 3 6 29 52-31
Telstar 22 11 6 528 57-36
RBC 23 10 7 627 42-33
NEC 22 10 6 626 38-26
Haarlem 22 11 4 726 35-34
Den Bosch 22 10 5 72538 -30
Wageningen 22 10 5 725 28-22
AZ 22 9 6 7 24 43-28
GA Eagles 22 9 5 823 37-34
Heracles 22 8 7 72337 - 34
NAC 21 7 8 622 34-29
Veendam 22 8 5 9 2127-32
Eindhoven 21 6 8 720 26-31
FC Zwolle 23 6 7 10 19 30-38
Excelsior 22 8 2 12 18 41-53
Emmen 22 5 8 9 18 23-38
TOP 22 4 6 12 14 28-47
Helmond Sp 21 4 5 12 13 27-48
Zeeland 22 3 3 16 9 23-53
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

RBC 5 3 2 0 8 11-8
AZ 4 3 1 0 7 13- 2
Heerenveen 4 3 0 1 6 16-6
Telstar 4 2 2 0 6 9-2
Eindhoven 422065-2
NEC 4 2 1 15 8-5
Veendam 4 13 0 5 3-1
Cambuur L 5 1 3 1 5 10-11
Den Bosch 4 12 14 8-7
Emmen . 4 12 14 7-6
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
TOP 5 1 1 3 3 8-13
FC Zwolle 5 1 1 3 3 4-10
Wageningen 4 10325-6
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

KNVB-BEKER
Zondag, 5 januari
Ajax - Den Haag (derde ronde)
Vierde ronde
RBC - Feyenoord
Utrecht - Emmen
"Sparta - Vitesse
Rheden - VW
Roda JC - Groningen (Woensdag, 8 jan.,
20.00 uur)

scoreverloop
EREDIVISIE
Ajax - Feyenoord 3-1 (1-0). 7. Jonk 1-0; 54.
Pettersson 2-0 (strafschop); 75. Van Loen
3-0; 89. Kiprich 3-1. Scheidsrechter: Reyg-
wart. Toeschouwers: 48.000.
Ajax: Menzo; Blind (46. Van Loen), De
Boer, Jonk en Silooy; Winter (46. Groenen-
dijk), Bergkamp en Kreek; Van 't Schip,
Pettersson en Roy.
Feyenoord: De Goey; Van Gobbel, De Wolf,
Metgod en Heus (70. Kiprich); Scholten,
Bosz en Witschge; Sabau, Taument en Blin-
ker.
Den Haag - Volendam 5-0 (3-0). 3. Van der
Laan 1-0; 4. Van der Laan 2-0; 13. Van der
Laan 3-0; 55. Van Eykeren 4-0; 88. Van der
Laan 5-0. Scheidsrechter: Luinge. Toe-
schouwers: 2500.
Den Haag: Stam; Purvis, Gentile, Otto en
Van Oosten; Van Eykeren, Danen, Torken
(74. Abbenhuis), Van der Laan en Schelle-
vis; Houtman.
Volendam: Zoetebier; Van Loon (58. Da-
man), Kromheer, Binken en Stuyt; Peters,
Steur, Pastoor en Berghuis; Clayton (46.
Kooistra) en De Freitas.
Utrecht - Groningen 0-2 (0-1). 8. Roossien
0-1; 58. Van Duren 0-2. Scheidsrechter:
Bakker. Toeschouwers: 7250.
Utrecht: Van Ede; Verrips, Liesdek, De
Koek en Plugboer; Van der Net, Roest, Bijl
(56. Oosterhuis) en Cooke; De Kruyff (73.
Dekker) en Smolarek.
Groningen: Lodewijks; Bos, Holband, Zyg-
mantovitsj en Veenhof; Van Duren, Olde
Riekerink, Drent en Roossien (68. Van Buu-
ren); Meijer en Zuurman.
Twente - PSV 0-4 (9-1). 20. Popescu 0-1; 49.
Kieft 0-2; 56. Kalusha 0-3; 67. Zwijnenberg
0-4 (eigen doel). Scheidsrechter: Wegereef.
Toeschouwers: 9000.
Twente: Boschker; Zwijnenberg, Van
Halst, Paus en Kool; Gaasbeek, Mulder en
Numan; Neijenhuis, De Boer (78. Van Ra-
benswaay) en Mrkela (35. Leurink). PSV:
Van Breukelen; Gerets, Valckx, Popescu en
Prommayon; Linskens, Van Aerle (24. Van
Mol) en Koeman; Ellerman, Kieft en Kalus-
ha.
Willem II - De Graafschap 4-1 (1-1). 13. Hof
stede 0-1; 31. Vincent 1-1; 68. Werdekker
2-1; 83. Van Geel 3-1 (strafschop); 89. Over-
mars 4-1. Scheidsrechter: Van der Ende.
Toeschouwers: 4.500.
Willem II: Jansen; Meijs, Werdekker, Hof-
stede en Mallien; Feskens, Van Gastel (80.
Wolffs) en Van Geel; Overmars (89. Latupei-
rissa), Stewart en Vincent.
De Graafschap: Olyslager; Lucassen,
Brandts, Vreman en Van Kessel; De Wijs
(80. Redeker), Kraay, Godee en Smit; Kool-
hof en Hofstede.

EERSTE DIVISIE
Cambuur Leeuwarden- RBC 3-3 (1-1). 6.
Kooistra 1-0; 19. Mutsaers 1-1; 52. Voets 1-2;
63. Mutsaers 1-3; 75. Kooistra 2-3; 87. De
Gier 3-3. Scheidsrechter: Jol. Toeschou-
wers: 4.100.
TOP - Zwolle 3-1 (1-0). 40. Waterink 1-0; 49.
Wubben 2-0; 75. Reynders 2-1; 88. Wubben
3-1. Scheidsrechter: Herman van Dijk. Toe-
schouwers: 975.

topscorers
EREDIVISIE
1. Bergkamp (Ajax) 16; 2. Decheiver (RKC)
14; 3. Mulder (Twente) 11; 4. Kieft (PSV) 10;
5. De Boer (Twente), Kalusha (PSV) 9; 7.
Loeffen (Vitesse). Wouden (SW/Dordrecht
'90), Van derLaan (Den Haag) 8; lO.Clayton
(Volendam), Boogers (Fortuna Sittard),
Smolarek (Utrecht), Ellerman (PSV), Vu-
rens (Sparta), Damaschin (Feyenoord) 7;
16.Koolhof(De Graafschap), Brands (RKC),
Meijer (Groningen), Meyer (MVV), Arnold
(Roda JC), D. de Nooyer (Sparta), Winter
(Ajax), Van den Brom (Vitesse) 6.

EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 23; 2. Van Roon (AZ)

scorebord
19; 3. Hoop (Telstar) 16; 4. Velten (Heracles),
Mutsaers (RBC), Wubben (TOP) 15; 7. Van
Hooijdonk (NAC), De Roode (Telstar), Ca-
mataru (Heerenveen) 13; 10. Roelofsen
(Heerenveen) 12; 11. De Gier (Cambuur L.),
Lammers (NAC) 11; 13. Regtop (Telstar),
Keur (Haarlem), De Jonge (Emmen) 10; 16.
Oostrom (Telstar), Van Schijndel (BW Den
Bosch) 9.

kaarten
Rood: Van 't Schip (Ajax) en Van Oeveren
(RBC).
Geel: Steur (Volendam), De. Wolf en Bosz
(Feyenoord), Drent, Zygmantovitsj, Meijer
en Bos (Groningen), Vurens (Sparta), Thai,
Verhoeven en Hofman (MW), Zwijnenberg
(Twente), Brandts (De Graafschap); Helle-
mons (RBC).

buitenland
ENGELAND
Arsenal - Everton 4-2
Chelsea - Oldham 4-2
Liverpool - Manchester City 2-2
Norwich - Queens Park Rangers 0-1
Sheffield Wednesday - Wimbledon 2-0
West Ham - Sheffield United 1-1
Luton - Coventry 1-0
Southampton - Notts County 1-1
Crystal Palace - Tottenham 1-2
Nottingham Forest - Leeds 0-0
Stand: Manchester United 19-44; Leeds
21-44; Sheffield United 20-35; Liverpool
20-33; Manchester City 21-33; Arsenal 19-32;
Aston Villa 20-30; Everton 21-29; Crystal
Palace 19-28; Chelsea 21-28; Tottenham
Hotspur 19-27; Norwich 20-27; Nottingham
Forest 20-27; Queens Park Rangers 21-25;
Oldham 20-23; Wimbledon 20-23; Coventry
20-23; West Ham 20-20; Sheffield United
21-20; Notts County 20-19; Southampton
20-18; Luton 20-15.

FRANKRIJK
Olympique Marseille - Caen 5-0
Monaco - Paris St. Germain 1-0
Le Havre - Toulon 3-0
Montpellier - Lille 0-0
Auxerre - Sochaux 4-0
Nantes - Nimes 3-2
St. Etienne - Metz 2-0
Lens - Toulouse 4-0
Cannes - Lyon 0-0
Nancy - Rennes 1-1
Stand: Olympique Marseille 23-35; Monaco
24-31; Le Havre 24-30; Paris St. Germain
24-28; Caen 24-28; Auxerre 24-27; Montpel-
lier 24-27; Nantes 24-27; Lille 24-25; St.
Etienne 23-24; Metz 23-24; Lens 24-24; Tou-
louse 24-23; Nimes 24-21; Toulon 24-20;
Lyon 24-20; Cannes 24-18; Rennes 24-18;
Sochaux 24-15; Nancy 21-11.

BELGIË
Beker, achtste finales
Beveren - Geel (2) 3-0
Gent - SintTruiden (2) 1-0
Club Luik - KV Mechelen 1-2n.v.
Beerschot (3) - Eendracht Aalst 0-2
Lommei (2) - Waregem 2-0
Sint Niklaas(2) - RWDMolenbeek 3-1 n.v.
Tienen (2) - Antwerp uitg.

SPANJE
Barcelona - Cadiz 4-1
Athletic Bilbao - Valencia 2-3
Burgos - Mallorca 0-0
Albacete - Espanol 3-2
La Coruna -Real Sociedad 0-0
JLogrones - Zaragoza 0-2
Real Madrid - Oviedo 0-0
Sevilla - Osasuna 1-0
Valladolid - Tenerife 2-2
Sporting Gijon - Atletico Madrid 0-1
Stand: Real Madrid 15-27; Atletico Madrid
15-21; Barcelona 15-20; Zaragoza 15-19; Se-
villa 15-18; Burgos 15-18; Valencia 15-18;
Grjon 15-17; Oviedo 15-16; Albacete 15-16;
Real Sociedad 15-14; Osasuna 15-13;La Co-
runa 15-13; Logrones 14-12; Athletic Bilbao
15-12; Tenerife 15-11; Cadiz 15-10; Vallado-
lid 15-10; Espanol 15-7; Mallorca 14-6.

Kwalificatie EK-voetbal
Groep 6
Malta - Griekenland 1-1 (1-0). 42. Sultana
1-0; 67. Marikanis 1-1.Toeschouwers: 8.000.
Eindstand
Nederland 8 6 1 1 13 17- 2
Portugal 8 5 12 1111-4
Griekenland 8 3 2 3 8 11-9
Finland 8 14 3 6 5-8
Malta 8 0 2 6 2 2-23

Groep 3
Italië - Cyprus 2-0 (1-0). 27. Vialli 1-0; 55.
Baggio 2-0. Toeschouwers: 25.000.
Eindstand
Sovjetunie 8 5 3 0 13 13- 2
Italië 8 3 4 1 10 12- 5
Noorwegen 8 3 3 2 9 9-5
Hongarije 8 2 4 2 8 10- 9
Cyprus 8 0 0 8 0 2-25

toto/lotto
Lotto 51
Winnende getallen: 4-9-30-35-37-39.
Reservegetal: 31. Prijzengeld: f1.1.080.866.
Cijferspel 51
81 98 25. Vaste prijzen.
Toto 51
Juiste kolom: 1-2-1-2-2-1-3-1-3-2-
-1 - 2. Prijzengeld: f_.56.125.
Toto-gelijk 51
Winnende wedstrijden: 1 - 6 - 16 - 20 - 27.
Toegevoegd: 12. Prijzengeld: f 1.6.593.
Duitse lotto
Winnende getallen: 8 - 12 - 30 - 32 - 45 - 49.
Reservegetal: 4.
Superzahl
9.
Spiel 77
16 05 023.
Belgische lotto
Winnende getallen: 1-8-16-36-40-41.
Reservegetal: 17. Eerste prijzen: 19 maal
Bfr. 2.217.000.
Joker
54 68 899.
(Onder voorbehoud).

sport kort

" FORMULE 1 - Twee Italiaanse
renstallen gaan het nieuwe formule
I seizoen in met rookies, eerstejaars.
Minardi uit Imola legde Christian
Fittipaldi voor een jaar vast. Fond-
metal uit Bergamo contracteerde
Andrea Chiesa.

" ATLETIEK - Christian Tam-
minga heeft tijdens indoor-atletiek-
wedstrijden in Dortmund het Ne-
derlands juniorenrecord polsstok-
hoogspringen verbeterd. Tamminga
kwam met een sprong van 5,00 me-
ter liefst veertig centimeter hoger
danooit. Het oude record stond met
4,60 meter ook al op zijn naam.

" HOCKEY - De Franse hockey-
bond heeft Obe Postma, de Neder-
landse coach van de nationale
mannenploeg, ontslagen. Frankrijk
kwam in oktober tijdens het Olym-
pische kwalificatietoernooi in Auc-
kland niet verder dan de achtste
plaats. Opvolger wordt vermoede-
lijk de oud-manager van Oranje,
JoostBellaart.

Weber neemt
leiding in

Parijs-Kaapstad
ROUEN - De karavaan in de mon-
sterrally Parijs - Kaapstad is onder-
weg. In de Franse stad Roven werd
de proloog gewonnen door de Duit-
se autocoureur Weber en de Franse
motorrijder Charbonnel.

De eerste vier van de in totaal
12.427 kilometer tussen Parijs en
Kaapstad leverden nog geen grote
tijdsverschillen op. Weber werd op
één seconde gevolgd door het Fins/
Zweedse duo Vatanen/Berglund.

De Fransen Saby/Maimon legden
twee tellen toe. In totaal verschenen
zondag 133 auto's, 101 vrachtwa-
gens en 98 motoren aan de start.

Weber, lid van het Mitsubishi-team
en terzijde gestaan door navigator
Hiemer, waagt zich voor de vijfde
keer in deSahara-woestijn. Vatanen
is (opnieuw) de grote favoriet voor
de eindzege. De laatste twee jaar
ging hij in het nu door Kaapstad
vervangen eindstation Dakar als
winnaar over de finish. Bij vijf
starts was hij viermaal de snelste in
de rally die in dertien jaar tijd 26
slachtoffers eiste.

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

Dressuurtop op weg naar Barcelona

Anky van Grunsven
wint opnieuw in Weert

WEERT - Na een tegenvallende In-
termediaire 2 en Grand Prix revanc-
heerde Anky van Grunsven zich
tijdens de Special van de dressuur-
wedstrijden in Weert op schitteren-
de wijze. De Nederlandse kampioe-
Ne prolongeerde daarmee haar zege
van vorig jaar. Het verschil met El-
len Bontje, die tweede werd, was
echter minimaal. Slechts twee pun-
ten scheidden de genomineerden
voor Barcelona. De 23 jarige Anky:
„Tijdens de Grand Prix van zater-
dag vond ik dat het beter ging. Mijn
paard was toen scherper. Blijkbaar
zag de jury dat niet graag en won
Ellen. Vandaar dat ik het vandaag
watrustiger aan deed."

Voor Ellen Bontje die tweede werd
in de Special, kon de wedstrijd niet
meer stuk. De amazone die in het
Duitse Dreiech (bij Frankfurt) voor
een pensionstal rijdt, maar officieel
nog in dienst is van dr. Josef Nec-
kermann, reed tijdens de Special
met haar paard Larius 2 vol vertrou-
wen de dressuurhal binnen. In feite
reed ze nog beter dan tijdens de
Grand Prix. Haar score van 68%
was dan ook zonder meer verdiend,

maar in vergelijking met haar score
tijdens de Grand Prix eigenlijk te
laag.

Bontje: „Ik moetvan de sport leven.
Daarom ben ik blij dat er mensen
zijn als dr. Erich Lange uit Heidel-
berg, de eigenaarvan Larius 2. Door
het NOP- contract hoef ik niet bang
te zijn dat het paard voor Barcelona
wordt verkocht. Wat er daarna ge-
beurt, weet ik niet."

Ook zeker van haar paarden is d?'
butante in de zware toer, Gonnelie'(
Gordijn. Zij gaf op de eerste dag $\
de Intermediaire 2 met Olyi
Ambush reeds haar visitekaart)!
voor Barcelona af. Dat deed zij <m
zaterdag tijdens Grand Prix me'
haar nieuwste troef Ideaal nog eefs
dunnetjes over door meteen tweed*
te worden achter Ellen Bontje, ma^
opnieuw vóór Anky van Grunsvefr
Jammer dat zij tijdens de Specie
niet meer startte. „Mijn trainer Col1'
rad Schumacher vond het na mijll
tweede plaats beter dat ik niet mee'
startte. Ik rijd het paard pas ander'
halve week. De Grand Prix telt vod
de selectie en daarin heb ik goe<>
gepresteerd."

Zie verder pagina 1 7

" Hetweekeinde van
de pirouette

sport

eredivisie
Willem II - De Graafschap 4-1
Ajax - Feyenoord 3-1
Den Haag - Volendam 5-0
Sparta - MW 1-2
Twente - PSV 0-4
Utrecht - Groningen 0-2

PSV 19 13 6 032 44-18
Feyenoord 20 12 6 2 30 29-13
Ajax 19 12 3 427 43-14
Vitesse 19 9 6 4 24 28-15
FC Twente 20 9 5 6 23 36-26
Groningen 18 8 6 4 22 27-17
Roda JC 19 8 5 6 21 26-25
Sparta 19 7 7 5 21 30-31
FC Utrecht 20 5 10 520 21-21
RKC 19 5 8 6 18 34-32
SVVDordr 18 7 3 8 17 28-38
Willem II 19 6 5 8 17 23-26
MW 19 5 7 7 17 18-25
Volendam 20 5 5 10 15 18-29
Den Haag 20 3 7 10 13 18-39
Fortuna S 18 1 8 9 10 16-29
Graafschap 20 3 4 13 10 18-37
VW 18 1 5 12 7 17-39

Enkel uitgebluste Finse jeugdprooi voor Oranje

IJshockyteam nog ver
verwijderd van topvorm

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

ZOETERMEER - De Poolse
ijshockeyers hebben het vier-
de internationale Agpo vier-
landentoernooi gewonnen.
Het team bleef ongeslagen.
Nederland werd door een 5-2
zege op de uitgebluste Finse
A-jeugd tweede. Een prestatie
waaraan men evenwel niet al
te veel waarde mag hechten.

Oranje verloor met 2-3 van Dene-
marken, gleed onderuit tegen Polen
(5-8) en klopte tenslotte de Finse
jeugd. Voor 'positivo' Van Wieren
toch reden om met vertrouwen naar
de komende wereldtitelstrijd voor
B-landen in Oostenrijk (begin april)
uit te kijken. „Als we zestig minu-
ten geconcentreerd spelen, kunnen
we op internationaal niveau met de
beste B-landen mee", meende de
blijmoedige Nederlandse Canadees.

„De nederlaag tegen Polen was voor
ons een goede les", liet Van Wieren
monter weten. „In de Nederlandse
competitie kunnen de internatio-
nals zich soms even verstoppen.
Tegen een ploeg als Polen mag je
echter geen seconde verslappen.
Voordat je het weet, ben je versla-
gen."

Polen was genadeloos. Het strafte
de gemakzucht binnen Oranje
moeiteloos af. Polen, dat met 4-1
achterkwam, schakelde een ver-
snelling hoger en gaf de Nederlan-
ders geen kans meer.

De ploeg van Van Wieren stelde op
alle fronten teleur. De winst op de
Finnen, was slechts een pleister op
de wonde. Het nationale ijshockey-
team dat het vorige WK als zevende
afsloot, is nog ver weg van een WK-
vorm. Laks verdedigen en het mis-
sen van een koele afmaker zijn pro-
blemen waaraan nog flink gesleu-
teld zal moeten worden.

Alleen Leo van de Thillart kan te-
rugkijken op een redelijk toernooi,
hoewel hij in het eerste duel tegen
Denemarken niet op het ijs kwam.

Dient wel te worden aangetekend
dat Van Wieren niet kon beschik-
ken over door blessures geplaagde
Oranje-klanten als Risto Mollen
(Meetpoint/Eaters) Henri Stoer (Nij-
megen) en Gerard Hunen (Utrecht).

Eatersverdediger Rob van Steen
was maar een duel beschikbaar. To-
ny Collard liet het afweten tegen de
Polen.

" Andy Tenbult, die bij Bakker
Bart Nijmegen in ongenade is ge-
vallen, wil naar Meetpoint/Eaters.
Tenbult: „Myn eerste keus is uiter-
aard Geleen. Ik heb met manager
Harry Loos contact gehad. Deze
week praat ik met Geleen en Nijme-
gen verder."

" Door detegenvallende prestaties
van het nationale ijshockeyteam in
het vierlandentoernooi, zal de Ea-
tersaanvaller Marcel Houben aan de
selectie worden toegevoegd.

" Doelman Martin Trommelen redt spectaculair bij deze actie van de Fin Tuomainen (in zweefvlucht)

Wil Pepels beste 'afdaler'
Van onze correspondent

MESCH - De Kerstloop van AV
Maasrunners werd van start tot
finish beheerst door het Caesar-
duo Wil Pepels en Huub Kur-
vers. Pepels wist in de laatste
afdaling, op een kilometer van
de aankomst in Mesch afstand te
riemen van zijn trainings- en
vluchtmakker en had aan de
meet een voorsprong van 12 tel-
len. De winnaar van vorig jaar,
Kimbriaan Roger Jaspers, ein-.
digde op 48 seconden van Pepels
als derde.

Het 13 km lange parcours was

qua moeilijkheid te vergelijken
met dat van de halve marathon
van Margraten van een maand
geleden. Al na twee kilometer
doemde er een 'col van de eerste
categorie' op. Kurvers en Jas-
pers namen het iniatiatief, op
korte afstand gevolgd door Pe-
pels en Lou Maas van AV'34, die
in de afdaling moest lossen.

Op de tweede helling, na zes ki-
lometer, probeerde Kurvers het
opnieuw, maar nu kreeg hij Pe-
pels mee en moest Jaspers het
tweetal laten gaan. De pupillen
van Louis Delahaye werkten
goed samen. De Maastrichtenaar
was gisteren nog niet in top-

vorm, maar door zijn vechtlust
en zijn messcherpe eindschot al-
tijd gevaarlijk. Na de laatste klim
kon de spurt van Jaspers de bei-
de koplopers niet meer deren, en
konden ze het onder elkaar uit-
vechten.
Voor Pepels was het de derde
triomf in een Limburgse najaars-
klassieker. Eerder won hij in de
Inter-Limburgloop van Maaseik
naar Sittard en de halve marat-
hon van Echt. Door de zege van
Pepels, de tweede plaats van
Kurvers, deachtstevan Peter Ja-
cobs, de elfde van Delahaye, en
de vijftiende van Bert Verboort
won Caesar Beek ook het ploe-
genklassement.

" Deelnemers aan de bergloop in Mesch bezig aan een van de vele klimmetjes.
Foto: WIDDERSHOVEN

Kronberger weer ouderwets op dreef
SERRE CHEVALIER - Petra
Kronberger heeft haar eerste over-
winning in dit seizoen behaald. De
Oostenrijkse was zaterdag de snel-
ste in de afdaling van Serre Cheva-
lier in de Franse Alpen. Ze legde
het 2120 meter lange traject op de
Chantemerle piste afin 1.25,97.
Het was de eerste zege van Kron-
berger in tien maanden. Sinds haar

val tijdens de wereldtitelstrijd in fe-
bruari had ze geen wedstrijd meer
gewonnen. Voor de val was ze al ze-
ker van de wereldbeker. In Serre
Chevalier was Kronberger ouder-
wets op dreef. Door het slechte
zicht door de hevige sneeuwval
suisde ze op gevoel naar beneden.
Ze was 0,14 seconden sneller dan
Heidi Zurbriggen, het zusje van

viervoudig wereldbeker-winnaar
Pirmin Zurbriggen. De Duitse Vogt
werd derde. Door haar overwinning
nam Kronberger de leiding in het
klassement om de wereldbeker
over van Vreni Schneider.
De wereldbekerwedstrijdenvoor de
skiërs in St. Anton en Serre Cheva-
lier zijn gisteren afgelast wegens de
slechte weersomstandigheden.

Veldslag
INNSBRUCK - Het ijshockeyIi
duel in de Oostenrijkse competitiei
tussen GEV Innsbruck en EC Gr3E
is compleet uit de hand gelopen

_
Na een massale vechtpartij op he

_
ijs mochten tien spelers derest val

_
het duel van de tribune bekijken |
In totaal werden zeventien speler
na de veldslag voor korte of lange,
re tijd naar de strafbank gestuurd.
Het wedstrijdformulier vermeldd*.
na afloop 140 strafminuten vod'
Inssbruck, Graz kwam op 131 uj
De wedstrijd duurde door allerle
vechtpartijen ruim drie uur. Hé
dueleindigdein een gelijkspel: 6-6

Zeiltweeling
tweede bij WK
BRISBANE - Benny en JaHi
Kouwenhoven zijn op dewereld'
titelstrijd zeilen in de 470-klasS*|
als tweede geëindigd. De Friese
tweeling werd zaterdag voor de
kust van Brisbane in Australië ill
de zesde en laatste race vijfde-
De wereldtitel werd geproloJfl'!
geerd door het Duitse koppe'
Hunger/Schmidt. Bij de vroU'i
wen eindigde het tweetal Kr3'l
mer/Stavenuiter op de veertien-1
deplaats. In de slotracewerd he»j
duo negentiende. De wereldtitel)
was voor de Amerikanen Isler'i
Healey.

Ruiter Krijnen
geschorst
WARENDORF - De tuchtcorO'
missie van de Duitse Ruiter Ver'
eniging (FN) heeft springruiter
Gerardus Krijnen, die in dienS1
is van de oud-Europese kart 1'
pioen Paul Schockemöhle, cc*1

voorlopige schorsing van J_eS
maanden opgelegd. Krijnefl
wordt ervan beschuldigd kof 1
voor de jaarlijkse paardeveilirte
van zijn baas in Ankurn op 2"
november een paard op niet toe-
gestane wijze gebarreerd te heb-
ben. Daarbij wordt het dier met
een stok tegen de benen getikt-

Couples eerste
wereldkampioen
MONTEGO BAY - Fred Cou-
ples is de eerste wereldkarrt'
pioen der profgolfers. De Ameri-
kaan veroverde de titel op de
baan van Montego Bay op Ja-
maica. Op de laatste dag passeer-
de hij de Duitser Bernhard
Langer en zijn landgenoot Paui
Azinger. Couples had voor de
vier ronden, in soms stormach-
tige omstandigheden, 281 slagen
nodig. Hij had vier slagen voor-
sprong op Langer en vijf °P
Azinger. De eerste prijs was
goed voor 525.000 dollar, eert
slordige miljoen gulden.
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Counters van Eindhovenaren fataal voor FC Twente

PSV overwintert met
grote voorsprong

-JNSCHEDE - Met vijf punten voor-
prong opAjax heeftPSV het competitie-
loetbal in 1991 afgesloten. FC Twentefcerd gisteren in Enschede met 4-0 door

eyöe koploper verslagen, ofschoon PSV
iüjich vooral als perfecte counterploeg ma-nifesteerde. Meer kansen dan de viercC daaruit ook gescoord werd kregen de

ïindhovenaren in het Diekmanstadion
liet. Coach Theo Vonk van Twente was

ook boos op zijn ploeg.

!Jj.Pwente heeft het wel geprobeerd, zowel
_K[óór als na de schitterende openingstref-
,oi 'er van Popescu, indirect uit een vrije trap
dt^an dik twintig meter. Numan en Mulder
leieden het niet slecht op het middenveld,
[é Neijenhuis was een dreigende aanvaller,
-61e verdediging had Kieft, Ellerman en
-ICalusha behoorlijk in de greep. Twente

lad moeten scoren in de eerste helft maar
>e Boer en Mulder troffen de beste man
an het veld, Hans van Breukelen op hun
'eg.

Een blessure van Van Aerle, diezich al tij-
dens de warming-up aankondigde, dwong
Robson, kort na de treffer van Popescu,
Van Mol in te zetten voor Van Aerle. Hij
gebruikte de wissel tevens om wat wijzi-
gingen in de posities aan te brengen. Koe-
man naar de gevaarlijke Neijenhuis,
Prommayon in het centrum tegenoverDe
Boer, Valckx veel dichter op de onbere-
kenbare Mulder en Linskens werd heel

nadrukkelijk gekoppeld aan Numan.
De tweede helft was nauwelijks begon-
nen, toen Popescu, Gerets en Ellerman
aan de rechterkant van het veld de weg
vrij maakten voor Kieft, 0-2. De wedstrijd
was voorbij. De laatste speeldag van dit
jaar was er één waar PSV, in al zijn verde-
digende degelijkheid, aanvallend zeer
spits was. Kalusha zorgde voor 3-0 nadat
Van Mol een goede actie net niet had kun-

nen voltooien. Zwijnenberg werkte de
vierde bal achter Bosker om PSV een
mooi einde van een weinig sprekend na-
jaar te bezorgen.

Aan de onderste kant van de ranglijst le-
verde FC Den Haag een opvallende pres-
tatie. In het Zuiderpark werd met maar
liefst 5-0 gewonnen van Volendam, dat
bezig is degradatie-kandidaat te worden.

Van der Laan maakte vier doelpunten,
waaronder drie in de eerste dertien minu-
ten. De Graafschap stond bij Willem II tij-
delijk met 1-0 voor, maar verloor uiteinde-
lijk kansloos, 1-4.

Utrecht verloor voor de eerste keer na 26
wedstrijden in het eigen stadion. Gronin-
gen behaalde pas zijn tweede overwin-
ning van dit seizoen in een uitwedstrijd
<2-0). De ploeg van Westerhof, gehandi-
capt door het ontbreken van vijfbasisspe-
lers, scoorde via Roossien en Van Duren.

Amateur Thomas Frischknecht domineert profs in cyclocross Overijse

Slijkduivel in zijn element
DOOR WIEL VERHEESEN

■ERIJSE - Thomas Frisch-B-cht voelde zich gisteren in
I modder en het slijk van
ferijse een gelukkig man. In■er geval, de zesde cyclo-
Pss in de reeks van elf voor
ft Superprestige-klassement
frd door de Zwitser gedomi-
prd. Als regerend wereld-Jfnpioen in het veldrijden bij
lamateurs is hij uiteraard al-
p een favoriet, maar dat de
#>fs temidden van de circa
jfrtig deelnemers practisch

■"'laf de start tot achtervolgen
dwongen werden lag deson-

«*|riks niet direct in de lijn der
#''wachtingen. Frischknecht

zich echter een ware
j( 'ivelskunstenaar.

-p 'erijse, zon twintig kilometer oos-
,gl*jk van Brussel, had trouwens
jM een andere verrassing in petto.
j#Or het eerst sinds jaren stond

al en Belg op het erepodium. Danie-
.(i. Pontoni, een Italiaan, alsmede
al 'dovan Fort, een Tsjechoslowaak,
(f fikeerden de winnaar. Oud-
jU 'feldkampioenDanny de Bic, die
ef^rdag nog zegevierde in Kalmt-
■r 'W, was de bestgeklasseerde
jl 'üsrijder. Hij werd vierde. „Ener-
■d^s een teleurstelling, anderzijds

ch ook geen klassering die niets
>^rstelt", luidde het commentaar

*i de Belg, die na zijn ontslag bij
1 SEFB-ploeg weer over een nieu-, J sponsor beschikt: Bankunie.J *n verbintenis voor de duur van

' Wt jaar", verduidelijkte hij.
' huidige wereldkampioen bij de
°fs én leider van het Superpres-

15e-klassement,Radomir Simunek,
'-elde gisteren een ondergeschik-

I tpl. Voor de Tsjech was niet meer
I*ggelegd dan de tiende plaats,
ijtgeen inhield dat hij in het eer-
stgenoemde regelmatigheidsklas-
'j^ient de voorsprong op zijn land-
j'ftoot Radovan Fort tot twaalf

zag slinken.

Van Bakel.|' J 1 de verslagenen behoorde ook. J^nk van Bakel. De wielerprof uit
j ne kwam niet verder dan de
1.'Uende plaats. Het was voor de, fabander een schrale troost, dat
I 'H de Nederlandse afvaardiging al-
(^n PDM-renner Martin Hendriks■'*i beter resultaat (zevende) neer-, j'te. „Petje af voor Frischknecht",

'«Us Van Bakel, „ofschoon ik zijn; /^Ponerend optreden alleen maar
!^i de hand van de uitslag kan be-
iden. Ik heb hem onderweg name-

;p amper gezien."
't laatste was niet zó verwonder-,F*. Nauwelijks had het startschot

IP-tanken of Van Bakel lag in de'^dder. Het zou allemaal wellicht, v§ niet erg geweest zijn als hij kort
niet opnieuw onderuit ge-

■fan zou zijn. „De eerste ronde (van
j/"0 meter, red.) was toen nog niet
yl* einde. Probeer dan maar eens
u?luit twintigste positie of daarom-..etU nog in de spits terug te ko-

gemaal ontgoocheld hoefde de
desondanks niet teJl. Nadat hij de blubber van zijn

[ *icht had geveegd kreeg hij van
(j^dscoach Hennie Stamsnijder te
v r̂en, dat hij de eerste en tot dus-
dj 1- enige Nederlandse veldrijder is,
k? ('mits vormbehoud, uiteraard')
M^er is van een plaats in de WK-
(^eg. Op de eerste zondag van fe-
H uari zal in het EngelseLeeds door
d Profs om de regenboogtrui wor--n gestreden, één dag nadat de

in deze discipline hier-
°r slag geleverd hebben.

I anzelfsprekend is de vroege uit-
rkiezing een opsteker", aldus Van

f^el. „Anderzijds zeg ik, dat mijn
jjültaten in de voorbije weken zon
Vk°t'e rechtvaardigen."
L het kader hiervan noemt hij zijn
s assering in de Superprestige. Hij

vierde. Allicht, dat hij ook het
flat 1en ander verwacht van het NK,

"" over drie weken in Valkens-
waard wordt gehouden. „De jaar-
|^'s seling maak ik mee in Zwitser-
(J^d, alwaar ik zowel op 31 decenn-
iar als op 1 en 2 januari contractue-

verplichtingen heb. Voordat het
§ Ver is start ik komende week in'
|0 estduinen en Loenhout, als aan-
C(,°P naar de eerstvolgende Super-
a °ss, die komende zondag in Die-

plaatsvindt. Voor ons, de. °ssers, is het hoogseizoen. Daar
randeren feestdagen niks aan."

Organisaties bundelen krachtenOVERIJSE - Organisatoren van
internationale veldritten gaan de
krachten bundelen. Daartoe be-
sloten twintig van de 37 organi-
saties uit zes landen in Overijse.

Tijdens de bijeenkomst, bijge-
woond door zes Nederlandse

organisaties (Gieten, Valkens-
waard, Westerbeek, Schijndel,
St. Michielsgestel en Soestdui-
nen) werd een werkgroep ge-
vormd, die als hoofddoel heeft

erkend te worden door de UCI.
Onder de naam „AlOCcross"
dient de club begin volgende
maand een prioriteitenlijst in bij
de Internationale wielrenunie

die tijdens het congres in Leeds
besproken dienen te worden. De
organisatoren wensen meer in-
spraak in de reglementering, wil-
len uniformiteit in het prijzen-
geld, vragen de internationale
kalender op te schonen en ande-
re selectienormen voor het WK.

" Thomas Frischknecht kwam, zag en overwon.

België
België krijgt een nieuwe bekerwinnaar. Beker-
houder Club Brugge verdween vrijdag uit het
toernooi. Een eigen treffer van Staelens bracht
Standard Luik bij de laatste acht. Zaterdag wer-
den nog drie eersteklassers uitgeschakeld.
Lommei - met Heerlenaar Nico Hansen onder
de lat - ontpopte zich tegen Waregem voor het
tweede opeenvolgende jaar als cupiighter. De
koploper in de tweede klasse bereikte de laatste
acht via een zege van 2-0. Sint-Niklaas (tweede
klasse) krijgt een bekervervolg door in de ver-
lenging tegen het hoger spelende RWDM toe te
slaan: 3-1. Club Luik ging in de extra speeltijd
onderuit tegenKV Mechelen: 1-2.
Ook Beveren bleef in de race. Tweedeklasser
Geel werd met 3-0 verslagen door onder meer
treffers van de Nederlanders Van Ham en Van
Vossen. Beerschot, afgezakt naar de derde klas-
se, hield lang stand tegen Eendracht Aalst, dat
uitkomt in de hoogste divisie. Treffers van Zak-
kas en Krohn in de tweede helft leverden Aalst
toch succes op. FC Antwerp en KV Tienen (der-
de klasse) maken op 8 januari uit welke ploeg
het achttal in de kwartfinales completeert.

" Spelmoment uit het duel Arsenal-Everton. Paul Merson (rechts) is sneller dan Dea
ve Watson van Everton en brengt topscorer lan Wright in stelling.

Afseheid
Olympique Marseille heeft zaterdag op gepaste
wijze afscheid genomenvan het succesvolle jaar
1991. De club van geldschieter Bernard Tapie,
die tot de finale van het toernooi om de Europa-
cup der landskampioenen reikte, won op eigen

veld met 5-0 van Caen, toch nummer vijf op de
ranglijst.
In de Engelse competitie heeft lan Wright bij
Arsenal een prachtige rentree gemaakt. De aan-
valler, die wegens een blessure vijf duels aan de
kant stond, maakte zaterdag tegen Everton vier
doelpunten. De landskampioen won met 4-2.

sport

Handbalploeg imponeert bij European Trophy

Guus Cantelberg zet
kritikasters te kijk

DOOR IVO OP DEN CAMP

BRASSCHAAT - Guus Can-
telberg heeft de kritikasters,
die in zijn fanatieke aanpak
weinig heil zien en zijn opti-
misme over dekansen van het
Nederlands team bij de WK-
kwalificatie over drie maan-
den in Oostenrijk volledig
misplaatst vinden, voorlopig
de mond gesnoerd. Bij de Eu-
ropean Trophy in het Belgi-
sche Brasschaat, een qua
samenstelling en spelniveau
beduidend aansprekender
evenement dan de Haarlemse
Handbalweek vorige maand,
speelden de Nederlandse
handballers voor het eerst drie
keer op rij zeer verdienstelijk
tegen mondiaal respectabele
tegenstanders. „De grootste
winst voor mij", wees de
bondscoach de twijfelaars
over zijn selectiebeleid te-
recht, „is dat ik er goed aan
heb gedaan in deze ploeg te
blijven geloven".

Na de klinkende 26-19 overwinning
tegen Polen op donderdag, volgde
zaterdag een nipte nederlaag (17-16)
tegen een Duitse selectie en boog
Oranje gisteren pas na verlenging
(25-24, 20-20 na zestig minuten) het
hoofd voor Roemenië. Dat leverde
de Cantelberg-brigade een vierde
plaats op, achter toernooiwinnaar
Duitsland, Hongarije en Roemenië,
maar voor Polen en het gastland.

De smalendereacties vooraf over de
deelname van een Duitse B-ploeg
bleken achteraf volledig ongegrond.
Weliswaar was de A-ploeg voor een
dubbelinterland tegen de Sovjet-
Unie in eigen land gebleven; de zo-
genaamde tweede garnituur bleek
sterk genoeg om Polen kansloos
met 23-13 af te drogen en de toer-
nooizege te grijpen na een enerve-
rend duel tegen Hongarije, dat extra
voor de finale zijn twee sterspelers
Laszlo Marosi en Janos Hyurka had
laten overkomen.

Real Madrid verspeelt opnieuw punt
MADRID - Na een grandioze seizoenstart ha-
pert bij Real Madrid de motor een beetje. De
Koninklijke is weliswaar nog ongeslagen, maar
moest zondag in eigen huis tegen Real Oviedo
met 0-0 genoegen nemen. Vijf scoringskansen,
de één nog mooier dan de ander, waren aan
Emilio Butragueno en Gheorghe Hagi niet be-
steed. Het Barcelona van Cruyff verkleinde met
een zege van 4-1 op Cadiz de achterstand tot ze-
ven punten. Eén punt minder dan Atletico, dat
bij Sporting Gijon met 1-0 won.

Ronald Koeman gaf in de 38ste minuut een de-
monstratie van zijn traptechniek. Hij scoorde
uit een vrije trap, moest het van de scheidsrech-
ter overdoen ... en mikte de bal opnieuw achter
doelman Bermell. Laudrup, Bakero en Goicoe-
chea maakten de andere doelpunten. Richard
Witschge speelde de hele wedstrijd mee.
Ook Guus Hiddink verzekerde zich van een
goede kerst. Valencia won in Bilbao met 3-2
dankzij treffers van Eloy, Penev (strafschop) en
Fernando. Tijdens de busreis tracteerde Hid-
dink op „turron". De journalisten hadden na de
slechte seizoenstart geschreven, dat de Neder-
landse trainer met kerstmis wel niet zou kun-
nen proeven van deze zoete Spaanse lekkernij.
Hiddink liet op deze manier zien dat hun voor-
spelling niet was uitgekomen.

Slotfase
Tegen de fysiek sterke en in de zwa-
re Bundesliga gelouterde Duitsers,
toch nog altijd goed voor een totaal
van meer dan 150 interlands, liet
Oranje zien niet meer geïmponeerd
te raken van puur krachthandbal.
Na tien minuten, bij 5-1 voor de;
Duitsers, wisten de Nederlanders
wat hun te doen stond: niet over-
haast afsluiten en de harde acties
met gelijke munt terugbetalen.
Oranje bleek in staat het spelletje
mee te spelen en kwam in de slotfa-
se zelfs akelig dicht in de buurt van
de Duitse score.

De Nederlandse bondsdirecteur
Cornelissens op de tribune vond het
maar niets, maar hij hoeft gelukkig
niet op de trainersbank plaats te ne-
men. „Tegen Duitsland hoefje geen
mooie wedstrijd te verwachten",
wilde Cantelberg nog wel even ver-
duidelijken. „Polen werd helemaal
door ze onder de voet gelopen. Wij
hebben laten zien fysiek een stuk
sterker te zijn geworden en ons tac-
tisch concept aan te kunnen passen
aan de tegenstander. Hadden we
dat niet gedaan dan waren we afge-
schoten door deze Duitsers".

Ook tegen de Roemenen, in de
strijd om het brons, moesten de Ne-
derlandsse handballers alles uit de
kast halen, en deden dat ook, om
niet voor schut te staan. De veel be-
kritiseerde Martin Vlijm, twee jaar
geleden uit de goot gehaald en nu
weer international, bewees het ge-
lijk van het selectiebeleid van Can-
telberg met een puike prestatie in
de defensie. De Roemenen waren
naar België gekomen met een jeug-
dige ploeg, zonder de in het 'buiten-
land' spelende cracks, maar wel
bulkend van het talent. Twintig uur
na de keiharde confrontatie met de
Duitsers, bleek Oranje ook het op
techniek geschoeide Roemeense
spel te kunnen imiteren.
Cantelberg kan in de laatste maan-

den voor de WK-kwalificatie de
puntjes op de i gaan zetten. Op Jos-
ten in het doelkan de Gelener blind
varen. Jacobs verdedigend, Groe-
ner aanvallend en Schuurs zijn ook
vaste waarden. Als Hagreize en
Veerman hun jeugdige gretigheid
op de juiste momenten etaleren,-
staat ook hun plaats niet ter discus-
sie. In de linkerhoektoonde Porten-
gen progressie. De problemen zit-!
ten in de andere hoek, waar Ruiven-
kamp en Nijdam het internationale
niveau niet aankunnen. In de slot-
wedstrijd experimenteerde Cantel-
berg, redelijk succesvol, met Groe-
ner op de rechterhoek en twee
cirkellopers. De bondscoach wacht
intussen met smacht op het mo-
ment dat Wil Jacobs, wegens een
schouderblessure nu alleen verde-'
digend actief, als spelverdeler de
aanval kan leiden. „Dan krijgen we
nog meer power en tactische moge-
lijkheden".

Italië liever
niet naar EK

FOGGIA - Italië neemt liever
niet deel aan het EK voetbal. De
nummer 3 van het afgelopen we-
reldkampioenschap is door de
UEFA benaderd om eventueel in
te vallen wanneer de USSR ook
sportief uiteenvalt. De nationale
ploeg moet volgens de normen
van de UEFA in de rug gedekt
iworden door een internationaal
erkend land en dat is het nieuwe
land als opvolger van de USSR
niet.
Voor Italië komt de uitnodiging
niet als geroepen. „We zijn op
het veld uitgeschakeld en gaan
liever niet alsnog naar Zweden",
meent bondsvoorzitter Matarre-
se. De spelers delen deze me-
ning. Italië maakt in juni een
tournee door de Verenigde Sta-
ten. De nieuwe bondscoach Arri-
go Sacchi boekte zaterdag zijn
eerste zege: een sobere 2-0 op
Cyprus. Voor de doelpunten
zorgden Baggio (46ste minuut)
en Vialli (70).

Malta houdt
Grieken op
gelijkspel

LA VALETTA - Malta heeft zon-
dag in La Valetta aan de laatste
kwalificatiewedstrijd voor groep
zes van het EK voetbal tegen Grie-
kenland een punt overgehouden"
Het duel, dat niet meer van belang
was omdat Nederland zich al vooï
de eindronde in Zweden had ge-
kwalificeerd, eindigde in 1-1.
In de 42ste minuut nam Malta voor
8.000 toeschouwers de leiding door
Stefan Sultana. In de 67ste minuut
bespaarde Georgis Marikanis de
Grieken, die veel basisspelers thuis
hadden gelaten, de schande van een
nederlaag. Het was het tweede punt
voor Malta in acht wedstrijden.
Griekenland eindigde als derde in
de groep met acht uit acht.

Fortuna en
VVV afgelast

HEERLEN- De eredivisiewedstrij-
den Fortuna Sittard-RKC en VW-
SW/Dordrecht werden wegens de
slechte gesteldheid van de terreinen
afgelast. Er wordt naarstig gezocht
naar een datum waarop de duels
kunnen worden ingehaald.

Van Himst blijft
bondscoach

BRUSSEL - Paul van Himst heeft
zijn contract als bondscoach van
het Belgische voetbaleltal verlengd.
De oud-international blijft tenmin-
ste tot en met de wereldtitelstrijd,
die in 1994 in de Verenigde Staten
wordt gehouden. Van Himst volgde
in mei van dit jaarGuy Thijs op.
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ATLETIEK sport in cijfersMolGrand Prix-veldloop Mannen, 9,25
km: 1. Osoro 28.15, 2. Karori 28.28, 3. Ki-
rui 28.36, 4. Bitok 28.37, 5. Khattabi 28.46,
6. Panetta 28.50, 7. Burger 28.52, 8. Han-
neck 28.53, 9. Ngugi 28.55, 10. Sigei 20.00.
Stand na 2 wedstrijden: 1. Osoro 50. 2..Karori 44, 3. Dirks 24, 4. Essaid, Kirui 19,.

" 6. Bitok, Downes, Brehmer, Masya 17, 10.
Khattabi 16.

'Vrouwen, 4,75 km: 1.McKiernan 16.05, 2.
Collard 16.09, 3. Mukamurenzi 16.12, 4.
Bondarenko 16.13, 5. Ngotho 16.14. Stand
na 2 wedstrijden: 1. McKiernan 50, 2. Col-
lard 41, 3. Mukamurenzi 31

AUTO/MOTORSPORT
Rouenßally Parijs - Kaapstad, proloog.
'Auto's: 1. Weber/Hiemer (Mitsubishi) 4
minuten, 2. Vatanen/Berglund (Citroen)
op 1 seconde, 3. Saby/Maimon (Mitsubis-
hi) 2,00, 4. Waldegard/Gallagher (Citroen)
5,00, 5. Ickx/Lemoyne (Citroen) 9,00, 6.
Servia/Puig (Lada) 15,00, 7. Schlesser
(Proto) 24,00, 8. Shinosuka/Magne (Mitsu-
bishi) 26,00, 9. Auriol/Monnet(Mitsubishi)
26,00, 10. Torra/Selga (Nissan) 26,00. Mo-
toren: 1. Charbonnel (Suzuki) 4.05,00, 2.
Kinigardner (Yamaha) op 0,00, 3. Trolli
(Suzuki) 12,00, 4. Wagner (Suzuki) 13,00,
5. Cavandoli (Yamaha) 21,00, 6. Medardo
(Gilera) 22,00, 7. Sotelo (Gilera) 24,00, 8.
Arcarons (Cagiva) 24,00, 9. Lalay (Yama-
ha) 25,00, 10. Morales (Cagiva) 32,00.

BILJARTEN
TokioFinale wereldbeker driebanden,
achtste finales: Japsers - Ceulemans 3-1
(15-3 11-15 15-4 15-11/1,866-1,137), Blom-
dahl - Hida 3-0 (15-6 15-4 15-8/1,551-0,642),
Zanetti - Theriaga 3-0 (15-3 15-8 15-5/

> 1,956-0,761), Carlssen - Arai 3-2 (9-15 15-1
8-15 15-8 15-7/1,675-1,243), Bitalis - Ko-
bayashi 3-1 8-15 15-8 15-10 15-7/
1,514-1,176), Dielis - Kitatani 3-0 (15-4 15-8
15-5/1,285-0,515), Comori - Mano 3-1 (15-8

! 15-7 14-15 15-10/1,282-0,888), Pilss - Sang
i Lee 3-0 (15-12 15-14 15-14/1,184-1,081).

kwartfinales: Jaspers - Pilss 3-0 (15-6
■ 15-13 15-8/1,551-1,000), Zanetti - Blomdahl

3-2 (8-15 15-8 15-8 8-15 15-3/1,297-1,065),
Bit-dis - Carlssen 3-2 (15-9 6-15 12-15 15-13
15-7/1,312-1,255), Dielis - Comori 3-0 (15-14
15-10 15-14/0,882-0,775/0,882-0,775). Pro-
gramma halve finales: Jaspers - Dielis,
Bitalis - Zanetti.

RotterdamGrand Prix driebanden,
kwartfinales: Arnouts - Broeders 50-42 in'37 beurten; Van Kuyk - Habraken 50-18
(27); Anno de Kleine - Van Bracht 50-46
(38); Van der Smissen - Raymond Burg-
man 50-39 (32). Halve finales: De Kleine -
Arnouts 50-47 (34), Van Kuijk - Van der
Smissen 50-34 (43). Finale: Van Kuijk - De
Kleine 50-19 (20).

DAMMEN
BrusselWK junioren: Eerste ronde: Del-
motte - Merceron 0-2, Van Berkel - Thijs-
sen 1-1, Glaude - Paquot 0-2, Marini -
Fourman 0-2, Vipulis - Paegle 2-0, Lu-
barski - Feldman 0-2, Milanese - Bubbi
1-1, Kartotaroeno - Orie 1-1, Orzesia -Chmiel 1-1, Sharunas Mardosa - Zoliwi-
nas Mardosa 1-1, Maximtsjoek - Prosman
0-2. Tweede ronde: Merceron - Paquot
1-1, Fourman- Maximtsjoek 1-1, Feldman
- Vipulis 1-1, Prosman - Van Berkel 1-1,
Orie - Milanese 0-2, Bubbi - Kartotaroeno
1-1, Chmiel - Sharunas Mardosa 1-1,
Thijssen - Delmotte 2-0, Zeliwinas Mardo-
sa - Grzesia 1-1, Glaude - Marini 2-0,Paeg-'
le - Lubarski 2-0. Stand aankop: 1. Four-
man, Vipulis, Van Berkel, Thijssen,
Feldman, Milanese, Merceron,Paquot en
Prosman 3 punten.

GOLF
Montego Bay , WK profs: Eindstand: 1.
Couples 281 slagen (71 72 72 66), 2. Langer
285 (67 77 70 71), 3. Azinger 286 (69 72 73
72), 4. Norman 287 (68 76 73 70) en Parry
287 (68 77 71 71), 6. Faldo 289 (75 69 73 72),
Ballesteros 289 (70 75 73 71) en Purtzer
289 (71 76 71 71), 9. Elkington 291 (71 73
77 70), Mediate 291 (71 78 74 68) en Nelson
72 78 72 69).

HANDBAL
BrasschaatEuropean Trophy, mannen

Duitsland - Nederland 17-16 (10-7). om de
vijfde paats: België- Polen 24-25 (10-11).
om de derde plaats: Nederland - Roeme-
nië 24-25 na verlenging (10-8, 20-20, 22-22).
Finale: Duitsland - Hongarije 33-32, na
strafworpen. (14-12, 25-25, 26-27, 29-29).
Eindstand: 1. Duitsland, 2. Hongarije, 3.
Roemenië, 4. Nederland, 5. Polen, 6. Bel-
gië.

Den Haaginternationaal gala, mannen,
groep A: Quintus - St. Otmar 14-23 (6-11).
groep B: Granitas Kaoenas - Aalsmeer
24-18 (13-6), Aalsmeer - Milbertshofen
9-25 (6-13). Kruisfinales: St. Otmar - Mil-
bertshofen 16-23 (7-15), Granitas Kaoenas- Hermes 25-19 (13-10). Om de derde
plaats: Hermes - St. Otmar 17-16(8-6). Fi-
nale: Granitas Kaoenas - Milbertshofen
23-15 (11-9). Eindstand: 1. Granitas Kaoe-
nas, 2. Milbertshofen, 3. Hermes, 4. St.
Otmar, 5. Aalsmeer, 6. Quintus.
DierenVrouwen, vriendschappelijk: Ne-
derland - Sovjetunie 22-16 (10-8). Doel-
punten Nederland: De Kok 5, Mouton 5,
Kleintjens 4-, Van lersel 3, Wouters 3, Van
Velzen 2. Topscorers Sovjetunie: Tsveti-
kova 4, Makoetova 3.

HOCKEY
TerrassaKwalificatie EK onder 21, vrou-
wen. Nederland - Wales 7-0 (4-0), Spanje -
Frankrijk 1-0 (0-0). Frankrijk - Wales 2-1,
Spanje - Nederland 1-3. Eindstand: 1. Ne-
derland 3-6 2. Spanje 3-4, 3. Frankrijk 3-2,
4. Wales 3-0. Eerste drie landen naar fina-
letoernooi.

PAARDESPORT
LondenCSl. Springconcours, tellend
voor strijd om wereldbeker, tabel A, met
barrage: 1. Veronique Whitaker, Flare
Path 0-49,20, 2. Michael Whitaker, Mon

Santa 0-49,58, 3. Hafemeister, Bonito
4-42,50, 4. Macken, Welfenkrone 8-43,90,
5. Martinez de Irujo, 8-45,73, 6. Nicolas,
opgave in barrage. Zonder barrage: 7.
Frühmann, Grandeur 3,75, 18 o.a. Jenny
Zoer, Olympic Wendela 8.

Stand wereldbeker (Europees circuit): 1.
Nicolas 43 punten, 2. Sloothaak 40, 3.
Markus Fuchs 39, 4. Navet 36, 5. Früh-
mann 35, 6. Veronique Whitaker 32, 7.
Thomas Fuchs 28, 8. Becker 28, 9. Van-
geenberghe 27, 10. Schröder 26, 15. o.a.
Willemsz Geeroms 22.

DRESSUURSPORT
Weert, nationaal concours; ZZ-L: 1. Ron-
nie Roeks met Blacky, 2. Birgit van der
Eyken met Gijp, 3. Tine Hofman met Ca-
dence. ZZ-Z: 1.Astrid van Driel met Celi-
ton, 2. Hennan sWientjes met Arma^d, 3.
Pascal Werdens met Zanyo. DS-3: 1.
Willem Jan Schotte met Walegro, 2. Atie
Spijker met Amoro, 3. Arme Franssen
met Bijou. Intermediaire 1: 1. Anky van
Grunsven met Olympic Cocktail, 2. Hans
Bernoski met Olympic Corrado, 3. Anouk
Honselaar met Cyrano. Z2: 1. Leida
Streyk met Darwin, 2. Leida Streyk met
Disconto, 3. Sandra Steenman met Zeus.
Grand Prix: 1. Ellen Bontje met Olympic
Larius 2, 2. Gonnelien Gordijn met
Ideaal, 3. Anky van Grunsven met Olym-
pic Bonfire. Kür op muziek: 1. Bernadet-
te Gelissen met Urlandie, 2. Jeanette
Haazen met Barichta, 3. Anky van Gruns-
ven met Olympic Cocktail. Zondag; Z2:
1. Leida Streyk met Darwin, 2. Leida
Streyk met Disconto, 3. Dianne van der
Spek met Deister. ZZ-L: 1. Inge van der
Schaft met Diva, 2. Barbara Koot met
Controversy, 3. Tine Hofman met Caden-
ce. ZZ-Z: 1. Astrid van Driel met Celiton,
2. Bernadette Gelissen met Aswin G, 3.
Els Jansen met Casanova. Prix St. Geor-

ge: 1. Hans Bernoski met Olympic Corra-
do, 2. Bernadette Gelissen met Urlandi,
3. Gonnelien Gordijn met Conquistador.

SKIEN
Serre-ChevalierWereldbeker afdaling
vrouwen. 1. Kronberger 1.25,97, 2. Zur-
briggen 1.26,11, 3. Vogt 1.26,23, 4. Lee-
Gartner 1.26,45, 5. Wallinger 1.26,58, 6.
Dedler 1.26,71, 7. Seizinger 1.26,73, 8.
Haas 1.26,76, 9. Zelenskaja 1.26,85, 10.
Sadleber 1.26,93.

CourchevelWereldbeker Noordse combi-
natie. Eindstand na springen en 15 km
skilopen: 1. Guy, 2. Sulzenbacher op 39,9
seconden, 3. Apeland 57,8, 4. Levandi
1.31,9, 5. Lundberg 1.59,3,6. Elden 2.19,5,
7. Kempf 2.29,6, 8. Maka 2.30,0, 9. Abc
2.51,1, 10. Abratis 3.05,3. Stand WB na
twee wedstrijden: 1. Guy 50 punten, 2.
Lundberg 31, 3. Sulzenbacher 28, 4. Le-
vandi 24, 5. Elden 20.

TENNIS
Miami.Orange Bowl. Meisjes t/m 16 jaar,
halve finales: Bitter - Feber 6-7 7-6 6-4,
Glass - Sangiorgi 6-4 6-4. Finale: Glass -Bitter 6-1 7-5. Meisjes t/m 18 jaar, halve fi-
nales: Gaidano - Malkova 6-3 6-3, Lits-
jovtsjeva - Hummel 7-5 4-6 6-0. Finale:
Litsjovtsjeva - Gaidano 7-6 6-1.

Melbournelnvitatietoernooi, mannen:
enkel, finale: Prpic - Fromberg 6-4 6-7 6-3.
Dubbel, finale: Fitzgerald/Masur - Prpic/
Novaeek 6-4 6-3.

Hulsberg, Hans Schaefer wintercompeti-
tie: 2e klasse afd. A Nieuwenhagen 2 -Blerick 2 1,5-6,5; Brunssum 3 - GTR 3-5;
stand: 1 Blerick 2 18,5; 2 GTR 14; 3
Brunssum 3 10,5; 4 Nieuwenhagen 2 6;
afd B Kimbria 2 - SLTC 2 0-8; Voerendaal- Kerkrade 2,5-5,5; stand: 1 SLTC 2 18; 2

Kerkrade 2 16; 3 Voerendaal 7,5; 4 Kim-
bria 2 6,5.

Hoensbroek.Cadac Brey Consten toer-
nooi; HE Bl: Arets - Meuwissen 11-6; D.
Sistermans- Ra.Boesten w.0.; HE B2:
Snijders- Santman 7-5; Schaepkens - Bet-
tray 8-7; Poulissen - Cox 6-4; Horsmans -v.Hattum 11-3; D.Sistermans - Kennes
11-6; Jongen - Rulands 10-4; Merry - Pal-
men 9-7; Melchers - Werker 10-5.

bulletin

’ volleybal ]
Heren le divisie B
Vocasa-BCS Comp.S. 3-0
Delta Odulphus 3-1
Geevers-Nokia 3-0
Vrevok-Gevamy 3-0
Rijnmond-Sliedr.Sp. 1-3
Peelp.-Leython 1-3
Stand
Vrevok 10-24
Sliedrecht Sport 10-23
Gevamy 10-20
Delta 10-19
Geevers 10-19
.Nokia 10-19
Rijnmond 10-15
Odulphus 10-llx
.Peelpush . 10-9
Leython 10-8
Vocasa 10-7
BCS Comp.Serv. 10-3
x=3 punten in mindering.

Heren 2e divisie D
Morres-Flamingo's 2-3
Velden-Jola 0-3
Somas-Polaris 0-3
Facopa-Gevamy 2 3-0
Hajraa-VCH 3-2
Hypotheker-Autodrop 2 3-0
Stand
Facopa Weert 10-23
JolaOlympus 10-23
'Polaris 10-21
Hajraa 10-20
Flamingo's 10-18
Hypotheker 10-17
VCH 10-16
Somas/Activia 10-12
Gevamy 2 10-10
Autodrop2 10-8
-Velden 10-7
Morres 10-5

Heren 3e divisie H
'Interkontakt-Sittardia 0-3
Rapid-Ledub 3-0
Maasbr.-Revoc 2-3
Janssen-Vocas 3-0
Kompro-Nuvoc 3-0
Wevoc-Rooyse 2-3
Stand
Janssen/Jong/VCH 10-28
Kom pro 10-24
>tapid 10-19
Nuvoc 10-17
Revoc 10-15
IRooyse 10-14
Vocas 10-14
Sittardia 10-13
Wevoc 10-13
Ledub 10-12
Maasbracht 10-11
Interkontakt " 10-0

Dames le divisie B
Dos-Flamingo's 3-0
Gevamy 2-Odulphus 3-0
EAVV-Somas 2-3
Rentokil-Henzo 2-3
Symmachia-VCH 0-3
Sarto-Tonegido 3-2
Stand
VCH 10-27
Dos 10-20
Gevamy/WC 2 10-20
Henzo/Oikos 10-19
Symmachia 10-17
Rentokil 10-15
Tonegido 10-13
Qdulphus 10-12
SartoP. 10-12
EAW 10-10
Somas/Avtivia 10-10
Flamingo's 10-5

parnes 2e divisie D
Vocasa-Facopa W. 2-3
Rapid-Peelpush 3-1
Normis-Henzo 2 3-1
Switch-VCH 2 3-0
Trivos-Autodrop 1-3
Stand
Switch 11-27
Vocasa 10-26
Normis/Onon 10-23
Facopa Weert 10-18
Peelpush 10-18
Rapid 10-18
Autodrop 10-17
TYwos 11-17
Moonen Pap. 9-5
Henzo/Oikos 2 10-5
Civitas 9-3
VCH 2 10-3
Dames 3e divisie H
Set Up-Sittardia 3-0
Rapid 2-Voerend. 2-3
Hovoc-Geevers 3-0
Jokers 2-3
Dynamic-VCH 3 2-3
Sonderm.-Rooyse 2-3
Stand
VCH 3 10-25
Rooyse 10-22
Voerendaal 10-22
Dynamic 10-18
Hovoc 10-17
Velden 10-17
Sonderm. 10-14
Jokers 10-12
Rapid 2 10-12
SetUp 10-11
Geevers 10-10
Sittardia 10-0

District Z.Limburg
Dames Promotieklasse
Furos-Volharding 0-3
Muvoc-Dovoc 3-1
BSV-Elsloo 2-3
Fiscus-Geevers 2 3-0
Jokers 2-Avoc 3-1
Öynamic 2-VCH 4 0-3

Dames le klasse A
Furos 2-Sittardia 2 1-3
Spartak-de Heeg 3-2
BSV 2-Voerend.2 3-0
Jokers 3-Sjoahn 3-0

Dames le klasse B
Nac-Sittardia 3 3-2
Helpoort-Avanti 3-1

Grovoc-Geevers4 3-0
Rapid 3-SEC 3-2
Jokers 4-Fiscus 2 1-3

Dames 2e klasse A
AMVJ-de Heeg 2 3-1
Muvoc 2-Dovoc 2 3-0
Grovoc 3-Sp+Sp. 3-1
Dames 2e klasse B
Grovoc 2-de Heeg 3 1-3
Rapid 4-SEC 2 1-3
Jokers 5-Avoc 2 1-3

Heren Promotieklasse
Furos-Sittardia 2 3-0
Muvoc-Avanti 3-2
Help-Voerend. 0-3
Geevers 2-SEC 3-0
Jokers-VCH3 2-3
Vluco-VCH 2 1-3

Heren le klasse A
Geevers 3-Fiscus 2 3-1
Sp+Sp-Sjoahn 3-0
Vluco 2-VCH 4 0-3

Heren le klasse B
AMVJ 2-de Heeg 3-0
Elsloo-Avanti 2 3-2
Rapid 2-Helpoort 2 0-3
Geevers 4-SEC 3 3-1
Jokers 2-Fiscus 3-2
Heren 2e klasse A
Furos 2-Volharding 3-0
Elsloo 2-Dovoc 2 3-0
BSV-Spartak 3-1
Sp+Sp.2-Sjoahn 2 3-0
Vluco 3-VCH 5 3-1

Heren 2e klasse B
Nivoc-Sittardia 3 3-1
Muvoc 2-Avanti3 3-0
WS^Spartak 2 3-0
Jokers 3-Fiscus 4 3-0
Mavoc-Furos 3 3-0

Heren 2e klasse C
Heipoort 3-Bastion 3-0
Jokers 4-Avoc 2 1-3
Phoenix-VCH 6 2-3

Heren 3e klasse A
Sp+Sp.3-Sittardia4 3-0
WS 2-Spartak 3 3-0
Geevers 7-SEC 5 3-0

Heren 3e klasse B
Nac-de Heeg 2 2-3
Rapid 4-Elsloo 3 3-0
Rapid 3-Avoc 4 3-1
Jokers 5-Avoc 3 1-3

Jeugdcompetitie.
Meisjes A
BSV-Rapid 3-1
de Heeg-Sittardia 0-3
Blok-Geevers 0-3
Sittardia 2-SEC 3-1
Dynamic-VCH 0-3
Meisjes B
Rapid 2-Vluco 3-0
Grovoc-Sittardia 4 1-3
Jokers-Avanti 2 3-1
Sittardia3-Furos 0-3
Vluco-VCH2 0-3

Jongens A
Vluco-Volharding 3-0
Elan-Avanti 3-0

Jeugd C
Geevers-Elan 0-3
de Heeg-Avanti 3-0
Jokers-VCV 0-3

Standen
Dames Promotieklas
Furos 10-27
VCH 4 10-24
Geevers 2 10-19
Muvoc 10-18
Elsloo 10-17
BSV 10-14
Fiscus 10-14
Volharding 10-14
Dynamic 2 9-13
Jokers 2 10-11
Avoc 9-5
Dovoc 10-1

Dames lA.
Sittardia 2 9-22
BSV 2 9-20
Furos 2 9-20
Vluco 9-18
de Heeg 9-17
Spartak 9-12
Geevers 3 8-10
Jokers 3 10-10
Sjoahn 9-9
Elan 8-8
VCV 2 9-2x
Dames 1B
Heipoort 9-24
Grovoc 9-21
NAC 9-20
SEC 9-19
Sittardia 3 , 9-18
Avanti 9-14
Rapid 3 9-13
Geevers 4 9-9
Fiscus 2 9-9
Jokers 4 10-3
Dynamic 3 9-0

Dames 2A
Mutiara Maluku 9-27
Muvoc 2 8-21
Avoc 3 8-19
AMVJ 8-14
Geevers 5 7-9
de Heeg 2 8-9
Elan 2 8-8
Dovoc 2 8-7
Grovoc 3 8-6
Sp+Sp 8-0

Dames 2B
SEC 2 8-24
Avoc 2 9-24
Rapid 4 9-20
Jokers 5 9-18

NAC 2 8-11
de Heeg 3 , 8-5
Nivoc 9-3
Grovoc 2 10-0
x=3 punten in mindering.

Jeugdcompetitie
Meisjes A
Avanti 9-25
BSV 10-22
Sittardia 8-21
Rapid 10-21
VCH 9-19
Geevers 9-18
Sittardia 2 10-13
de Heeg 9-12
Blok 10-8
VCV 9-6
Dynamic 8-0
SEC 9-0
Meisjes B
Furos 9-27
Furos KAMPIOEN
Sittardia 3 9-21
VCH 2 9-20
Geevers 2 9-19
Jokers 9-18
Rapid 2 9-15
Sittardia 4 9-9
Grovoc 9-7
Avanti 2 9-5
Vluco 9-4
Elan 8-2

Stand Heren Prom.klas
Furos 12-32
VCH 2 11-25
SEC 2 10-24
Geevers 2 11-21
Jokers 11-18
Vluco 11-17
Avanti 10-15
VCH 3 12-15
VCV 11-13
Muvoc 11-12
SEC 10-10
Sittardia 2 11-8
Heipoort 11-3

Heren IA
Sp+ Sp. 7-20
VCH 4 7-17
Sjoahn 7-15
Geevers 3 7-14
Fiscus 2 , 8-14
Dovoc 8-11
AMVJ 7-5
Vluco 2 8-3
Fiscus 3 7-0

Heren 1B
Heipoort 2 8-24
Avoc 9-21
Fiscus 9-19
AMVJ 2 9-16
Avanti 2 9-13
Jokers 2 8-12
Geevers 4 9-11
Elsloo 10-11
Rapid 2 9-10
de Heeg 9-5
SEC 3 9-5

Heren 2A
Elsloo 2 9-22
Spartak 8-21
Furos 2 9-19
VCH 5 9-18
Vluco 3 9-15
Sp+Sp 2 7-13
BSV 10-13
Geevers 5 9-11
Sjoahn 2 9-8
Dovoc 2 9-4
Volharding 8-0

Heren 2B
Geevers 6 9-27
WS 10-27
Nivoc 9-16
Jokers 3 9-15
Muvoc 2 9-15
Mavoc 9-14
Sittardia 3 9-12
Spartak 2 9-11
Furos 3 9-9
Avanti 3 9-4
Fiscus 4 9-0
Heren 2C
Volharding 2 8-23
Heipoort3 8-19
Bastion 8-15
VCH 6 8-15
Phoenix 8-12
Avoc 2 8-9
Jokers 4 8-7
Elan 7-5
Grovoc 8-5x
SEC 4 7-4

Heren 3A
Geevers 7 8-24
Sp.+Sp.3 7-14
WS2 7-14
PPT 7-13
SEC 5 7-9
Spartak 3 7-6
Rapid 5 8-5
Sittardia4 8-1

Heren 3B
Rapid 3 8-21
Rapid 4 8-20
VCH8 8-20
Avoc 3 8-16
Phoenix2 9-14
de Heeg 2 9-12
Elsloo 3 8-7
NAC 8-7
Avoc 4 8-6
Jokers 5 8-0
x=3 punten in mindering.

Jeugdkompetitie.
Jongens A
AMVJ 7-19
Sittardia 5-13
de Heeg 7-12
Vluco 7-12
VCV 8-4
Volharding 6-0

Jongens B
Geevers 7-21

SEC 7-18
Rapid 7-15
Furos 7-12
Elan 7-9
Elsloo 7-6
de Heeg 2 7-3
Avanti 7-0
Jeugd C
VCVj 8-21
Dovoc 7-19
Sittardia 7-17
Elan 9-14
Furos 7-13
Jokers 8-13
de Heeg 8-11
VCV m 8-6
Geevers 9-3
Avanti 7-0

] I basketbal J
Heren
Eredivisie
Basketiers-Weert 79-110
DAS-Akrides 76-93

Rayon Hoofdklasse
Ardito-Jump.Crabs 90-98
Braggarts-Den Bosch 2 90-81
Overgangsklasse B
Braggarts 2-Kupu St. 44-94

le klasse A
Bumpers-Weert 4 51-69
Kimbria 4-Kepu St.2 95-45
Braggarts 3-J.Giants 63-54

2e klasse A
Hoppers 2-Bumpers 2 2-0
Timson-Patrick 82-50

3eklasse A
Giants-Kimbria 6 67-42
BSM 2-Kimbria 5 57-56
Alley Oop-Kepu St.3 64-75
3e klasse B
Weert 6-Heroes 2 30-144
J.Giants 3-Aetern.4 48-45

Dames
le divisie B
Dragons-WSC 57-64
Flash-Deca E. 61-54
Braggarts-Agon 46-60
Voorburg 2-Black E. 74-42

leklüsse _\
Venlo Sp.-Alley Oop 48-52
Boemerang-Braggarts 3 56-25
Braggarts 2-Springf. 30-69
Archers-Dunatos 2 33-46

’ golfbiljarten ]
District Urmond
Hoofdklasse
Almania-Vöske 5-1
Papp.V.A.-Fortuna 1-5
Krietje-Pappegay 2 2-4
Brand Tav.2-Bayern 5-1
Meule-Maasv.2 3-3

le klasse
Sparta Brand Tav.3 2-4
Sitt.-Knetje 2 3-3
Fortuna 2-Brandpunt 3-3
A.Einekoeze-Almania 2 5-1
2e klasse
Hollandia 2-Meule2 5-1
Bayern 2-Brand Tav.s 2-4
Schöpke-Krietje 3 3-3
Brand Tav.4-P.Val A. 5-1
Vöske 2-Zitt.2 1-5
Br.Tav.ö-Pappegay 3 4-2

District Weert
Leike-Anker 8-4
BCB-Royal 7-5
Stamg.-Graswink. 9-3

BCB 3-Vriendenb. 7-5
Spük 2-Hook 5-7
Hoppers-Royal 2 8-4
Luchtp.-Laar 6-6
Stamg.2-Spijk 8-4

2e klasse
Laar2-BachelorCl. 8-4
Anker 3-Swing Mill 8-4
Leike 2-Hopper 2 8-4
Umbelderke-Royal 3 4-8

District Echt
Bekerfinales
Hoofdklasse
Centrum-Montfort 6-8

le klasse
Deelg.2-B.Aolders 7-8

2e/3e klasse
Zuul 3-Hingen 3-9

Standen
District Weert
Hoofdklasse
Leike 10-16
Boshoven 10-16
Stamgasten 10-11
Anker 10-11
Schuttershoeve 9-9
Royal 10-9
Boshoven 9-4
Graswinkel 10-2

le klasse
Royal 2 10-18
Hook 8-13
Hoppers 9-13
Stamgasten 2 9-11
Laar 9-9
Spijk 2 9-7
Vriendenboom 9-7
Boshoven 3 9-7
Spijk 9-6
Anker 2 9-5
Luchtpost 8-2

2e klasse
Royal 3 9-18
Laar 2 9-12

Bachelor Club 9-12
Umbelderke 9-12
Leike 2 9-10
Anker 3 9-8
Hoppers 2 9-5
Swing Mill 9-3
Hook 2 # 8-0

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
BVO 2 9-14
Hukske 9-12
Maasgolf 2 9-11
Jagerslust 9-10
BYE 2 9-9
Dennenoord 9-9
Kwartel 9-7
Inrit 8-6
OBKK 9-2

leklasse
BCW 9-14
Berg 9-14
SNA 2 9-12
Heytse 9-12
AodHael 8-10
Breer 9-7
Jagerslust 2 9-6
BCW 2 9-4
Riva 9-1

2e klasse
BVO 3 10-18
BCW 3 10-15
BYE 3 10-12
Eikske 10-10
Berg 2 10-9
Hook 10-8
Klöss 10-8
Meijel 10-7
Hukske 2 10-7
Hoove 10-6
3e klasse
Kwartel 2 10-18
OBKK 2 10-16
DenTup 10-16
Leste Bal 10-14
Zwaan 10-12
BYE 4 10-8
Dennenoord 2 10-7
Pimpern. 10-6
Eikske 2 10-3
Inrit2 10-0
District Echt
Hoofdklasse
Montfort 9-18
Centrum 9-16
Zuul 9-14
Putbr.boys 9-11
Deelgaard 9-8
Greuske 9-8
Slek 9-7
Village 9-4
Kerkzicht 9-3
Zuul 2 9-1

le klasse
Biej Aolders 9-16
Slek 2 9-16
Deelgaard 2 9-14
Heukske 2 9-11
Spee 9-10
Donck 9-8
Centrum 2 9-7
Montfort 2 9-5
Ons Genoegen 9-2
Greuske 2 9-1

2e klasse
Hingen 8-16
Stoba 9-14
Spee 3 8-9
Putbr.boys 2 8-9
Village 2 8-8
Paerdstal 8-7
Montfort 3 8-5
Zuul 3 8-4
Donck 2 8-0

3e klasse
Hingen 2 7-13
Village 3 7-7
Stoba 2 8-6
Kerkzicht 2 7-5
Spee 2 7-5

District Oude Mijnstr.
Hoofdklasse
Olympia 10-16
Berg.Balke 10-15
Pumpje 10-13
Eikske 10-11
Stern 10-9
Pint 2 10-8
BGK 10-8
Chevremont 2 10-7
OBK 10-7
Hanneman 10-6

le klasse
Groene Dal 10-16
Chevremont 3 10-13
Tolhoes 10-12
Pint 3 10-11
Berg.Balke 2 10-10
Olympia 2 10-10
Hanneman 2 10-10
G.Leeuw 10-7
Sjörk 10-6
A gen Kirk 10-5

’ atletiek
"

Parkloop Dilsen
Interlimburg Cross Cup
Heren 8.8 km
1. Scheelen 28.05, 2. Kerkhofs
28.09, 3. Decolfmaker 28.12, 4.
Swennen 28.21, 5. Wouters
28.29, 21. Unitasser, 39. Vlie-
gen (Unitas).
6.5 km 40+
1. Brusselmans 19.37, 2. Nas-
sen 19.44, 3. Visshers (Unitas)
20.22, 4. Dreesen 20.26, 5.
Truyers 20.46.
Dames 4.5 km
1. Delnoye (Haag/Un.van El
Paso) 15.13, 2. Morias 16.10, 3.
Bosmans 17.22, 4. Van Den
Broek 17.59, 5. Schreurs.
4 km 35+
l.Coenen 15.07, 2. Ketelslegers
15.11,3. Nassen 16.29

Kerstloop Maasrunners
Heren 13.6km
1. Pepels 44.05, 2. Kurvers
44.17, 3. R.Jaspers 44.53, 4.
Schuurman 45.19, 5. Maas
45.28, 6. Verhiel 45.48, 7. Wage-
mans 46.10, 8. Jacobs 46.51, 9.
Kraakman 46.59, 10. v.d Eer-
den (40+) 47.03, 11. Delahaye
47.30, 12. Ellis (USA) 47.36, 13.
Tummers (40+) 47.51, 14. v.
Wagenveld 48.08, 15. Verhoort
48.12

Heren 50+
1. Franken 54.54.
Dames
1. Hameleers 57.14, 2. Knooren
58.22, 3. Briessies 60.57, 4.
Wassenaar 62.58, 5. Bergmans
(35+) 63.44, 6. Mulder (35+)
63.48, 7. Endema 67.10, 8. Le-
maire (35+) 69.27

Uitslagen 10e Kerstcross
Heren 9.6 km
1. Peters 33.56, 2. Neijnens
35.27, 3. P.van Zantvoort 36.36,
4. Parren 36.41, 5. Steijvers
36.45

40+
1. Pollen 34.04, 2. H. van Zant-
voort 36.48, 3. W. van Zant-
voort 38.13, 4. Donders 39.02,
5. Aerts 39.48

Dames
1. Steeghs 44.53
Heren 6.4 km
1. Lenaers 21.54, 2. H. Neij-
nens 22.56, 3. B.Donders 23.01,
4. v. Lier 23.14, 5. Geraedts
23.34

40+
1. Derix 24.20, 2. Laubach
(Dld) 25.09, 3. Pfennings 25.18,
4. Vries 26.24, 5. Hensen 26.36

Dames
1. Hendrix 28.23, 2. N. Hannen
28.54, 3. Carbo 32.20, 4. Vlee-
schouwers 32.52, 5. Stroucken
37.00

Jongens t/m 14 2.1 km
1. Stünen 6.08, 2. Smeets 6.16,
3. Peters 6.24

Meisjes t/m 14
1. Frenken 6.49, 2. v. Schaijk
8.05, 3. Deneer 10.59

’ bowling ]
Stedenontmoeting NBF/afd.3
Sittard * 7619
Maastricht 7352
Heerlen 6953
Venlo 6798
Venray 6692
* naar landelijke finale in
Eindhoven.

Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Bedrijyen-league.
Transoval-Diana T. 3-1
Webibo-SSOVH II 3-1
ABP-ABPII 4^o
Nat.C.Marjol.-V.d'r Op 0-4
Genadeloos-Ultrasec 1-3
SSOVH-Un.Bears 0-4

Kwartetten-league
Spoilers-S'92 3-1
Three p.one-Chip 11 1-3
Roda-SOS 0-4
Obies-Mrastima 103

; KlimBim-Raven Pl. 4-0
Wigrut-Ladies 1-3
I
1 BVH dubbelleague
1 Hejo-Brugm.ass. 1-3
No Spare-Octopussy 1-3
Terminat.-Stap In 4-0
Teamwork-Cajo 3-1
VOG-Strike F. 2-2

BVH United Bears League
UB Koala's-UD 2-2
Americ.Cars-Kodiaks 3-1
Ub Ice 8.-UD 2 2-2
Uitstr.-UB Polar B. 0-4

Hoeve de Aar dubbelleague: Fantasie-Lablo's 3-1
Anco-Optimisten 0-4
Missers-TIK 4-0

i Blind-Lady's 0-4
! Bellef.-Kapelhof 0-4
! WC-Riefie 2-2

Trekvog.-Volhoud. 3'/_-'/_
I
I

|f / biljarten j
; District Maastricht

Cl-A
BCM-Heer 5-2
O.d.Klos-Sjaan 2-5
Ulestr.-Kot 7-0
Noorb.-Berceuse 2-5

Cl-B. Vr.kring-Heer 2 4-3
'OO Heer-Ulestr.2 5-2
'.Keizer-O.d.Klos 3 0-7

'Rheing.-O.d.Klos 2 4-3

C2-A
Bunde-Banholt 5-2, Ridder-Kot2 4-3
Hasverp.-Geertr.2 3-4
MBV-O.d.Klos 5 6-1
DAS-Ulestr.3 5-2

' C2-B;Kot3-A.Raak 5-2
Geertr.-Noorb.2 7-0
O.d.Klos 4-Eijsden 3-4. Diekske-Gerlach 5-2

' Banholt 2-Vilt 2-5

C2-C
Bam-Heer 4 5-2
Keizer 2-MBV 3 3-4
Ketsers-DAS 2 2-5
Ulestr.4-00 Itteren 2-5
Heukske-OOHeer 2 3-4

C2-D
OO Itteren 2-Heugem 5-2
Berceuse 2-MBV 2 4-3
Nazareth-Keizer 3 2-5
Rheing.2-Vr.kring 2 5-2
Sjaan 2-Wolder 7-0

C2-E
Bam 2-Keer2 5-2
A.Wolder-Ketsers 2 4-3
Voliere-Berceuse 3 4-3
Dot-Bunde 2 5-2
Sabena-Victorie 5-2

C3-A
Oost-Bookvink 2-7
d.Duuker-Eijsden 2 8-1
Eijsden-OO Itteren 3 5-4
Borgharen-B'home J. 2-7
Wolder 2-Rheing.3 9-0

C3-B
Berceuse 4-A.Wolder 3 4-5
Dot 2-Eendr.2 2-7
Rheing.4-DAS 3 3-6
MBV4-BAM 3 7-2
Nazareth 2-Voliere 2 7-2

C3-C
Eendr.-Kl.Vier 2 5-4
O.d.Klos 6-Mergell. 7-2
Banholt 3-Sjaan 3 7-2
OO Heer 3-Eijsden 2 6-3

C4-A
Kot 5-Kl.Vier 3 5-4
Rheing.s-A.Raak 2 4-5
Noorb.4-Concordia 2 4-5
Geertr.3-Diekske 2 4-5
Heugem 2-Oost 2 2-7
Haverput 2-W.v.Berg 5-4

C4-B
d.Duuker 2-Haverp.3 5-4
Victorie 2-Vr.kring 3 8-1
Sabena 2-00 Heer4 7-2
Heukske 2-Bookvink 3 7-2

'Bam 5-Nazareth 3 5-4
Das 4-Rheing.6 5-4

C4-C
Borgharen 2-Das 5 2-7
Ketsers 3-BCM 2 9-0
Nazareth 4-Dot 3 '0-9
800kv.4-Heukske 3 2-7
Bam 4-Ridder 2 4-5
A.Wolder 4-Wolder 3 2-7

C4-D
O.d.Klos 7-A.Wolder 5 9-0
Eijsden 3-d.Duuker 3 4-5
Oost 3-Heugem 3 6-3
Berceuse 5-Geertr.4 7-2
Dot 4-Noorb.3 5-4

C5-A
Eijsden 4-Diekske 3 0-9
Keizer 4-Oost 4 2-7
Volière 3-Nazareth 5 2-7
Eijsden 4-MBV 5 5-4
Kot 6-Vilt 2 7-2

C5-B
Mergell.2-Concordia 3 7-2
Ketsers 4-Eijsden 3 2-7

' Geertr.s-00 Heer 5 5-4
Noorb.s-Berceuse 6 5-4
Kl.Vier 4-Vr.kring 4 8-1

Driebanden-A
Heukske-BCM 7-0
MBV-W.v.Berg 2 5-2
Noorb.-Vr.kring 5-2
Eijsden 2-Oost 4-3

Driebanden-B
Keizer-Rheing. 2-5
Nazareth-Sjaan 0-7
W.v.Berg-MBV 2 4.3
Kot-Heukske 2 0-7
BCM 2-Voliere 7-0
Driebanden-C
Vr.kring 2-Eijsden 2-5
MBV 3-00 Heer 2 2-5
B'HomeJ.-DAS 0-7
Heer-Keizer 2 5-2
Rheing.2-Ulestr. 3-4

/ poolbiljart J
Ereklasse
Ziejspoar-Brunss.N. 9-7
Schachtw.-Spoorz. 6-10
Keizer-Koetsjh. 8-8
Tunnelb.-Coriovallum 11-5
Boeresl.-Picasso 8-8
Huizinga-Le Duc 6-10

Hoofdklasse A
Huizinga-W.Tell B. 5-11
Schachtw.-Brandw. 14-2
Landgr.-Vogelz. 10-6
Le Duc-Spoorz. 7-9
W.v.Sust.-Hermans 5-11

Hoofdklasse B
Hermans-O.Herbergh 7-9
Sport-Vink 11-5
A.Pastorie-St.Kruis 1-15
Sjtoet-Landgr. 15-1
WitteBal-Heukske 6-10
Boeresl.-Rolduc 2-14

le klasse A
Eykenb.-Gebr.Hoike 14-2
Stoufpot-W.v.Sust. 8-8
A.Dorp-Holturn 12-4
Poat-Spoorz. 13-3
Brunss.N.-Vink 10-6
Koetsjh.-Sport 8-8

le klasse B
Brunss.N.-Ruif 9-7
Gebr.Hofke-Keizer 10-6
Coriovallum-Edelw. 6-10
Mijnz.-Gildem. 7-9

Spoorz.-Hoiland 8-8
Landgr.-W.Tell B. 10-6

le klasse C
St.kruis-Landgr. 7-9
Rolduc-Voske 4-12
Boeresl.-Amstel 5-11
Draver-Palet 5-11
Bokker.-Hermans 8-8
Br.wapen-Schachtw. 7-9

.2e klasse A
Vaetje-Treffers 4-12
A.Dorp-Eykenb. 3-13
Witte 8.-Barbou 3-13
Roadhoes-Korte Keu 7-9
Koetsjh.-Kr.o.Tijd 10-6
Spoorz.-Stoufp. 9-7 ;
2e klasse B
Spoorz.-Coriovallum 13-3
Rolduc-Lout.Kab. 5-11
Picasso-Romana 10-6 'Kr.o.Tijd-Karrerad 4-12
Draver-Fox 7-9

2e klasse C
Hofland-Br.wapen 11-5
Heukske-Stalletje 11-5 'Hulsveld-Lout.Kab. 12-4 "Paddock-Picasso 5-11
Ruif-Voske 9-7 '
2eklasse D
Gildem.-Romana 9-7 ]
Hulsveld-O.Schaesb. 3-13 |
Smeets-Vogelz. 11-5
Fl.Dutchm.-Candl.l. 13-3 :

"Duikers-Paddock 6-10
Vink-Pub 7-9

2e klasse E
Moeil.H.-Spoorz. 9-7 'Bokker.-Hulsveld 12-4
Palet.B.-O.Herbergh 6-10 !
Poat-Hoiland 15-1 :
Lout.Kab.-Ziejsp. 12-4
W.Tell 8.-Schachtw. 7-9

2e klasse F
Le Duc-Duikers 9-7
Karrerad-A.Vrung 9-7
Sport-Sjtoet 4-12 'Moeil.H.-Mijnz. 5-11 ,
Brandw.-Bongerd .9-7 J
Amstel-Stoufpot 10-6

3e klasse A
Heikaatsje-Koetsjh. 11-5
Wilhelmina-Holtum 9-7 ,
Duikers-O.Herbergh 11-5 !

/ hockey J|
Dames Top klasse
OranjeZwart-EMHC 3-0 j
D.Bosch-MEP 4-4 j
Mep-d.Bosch 1-10 >
:
Dames le klasse
Tegenb.-Push 6-4

Dames 2eklasse A
Groen wit-Concordia 1-19 ]
Tegelen-Concordia 3-7 i
Dames 3e klasse A
Gemert-Geldrop 4-8
Venray-Racing 2-5
Blenck-Mierlo 15-2
i
Heren Top klasse
d.Bosch-Oranje Zw. 6-13 ;
Mep-D.Bosch 9-8
Tegenb.-Concordia 2-11'

Heren le klasse
Keep Fit-M'tricht 9-6

_
Geel Zw.-Racing 15-4 'Venlo-Push 5-7

Heren 2e klasse A 'Tegelen-Blerick 9-8 "Heren 4eklasse A
DVS-Mierlo 10-4

/ worstelen |
Hoofdklasse
Simson KDO Den Haag - Her-
cules Amsterdam 15-20
Olympia Utrecht - SSS Alk-
maar 11-19
Stand
Simson 10-5
Hercules 10-6
Simson KDO 6-6
De Halter 4-5
Olympia 2-5
SSS 2-6

Reserveklasse
Simson KDO Den Haag - Her-
cules Amsterdam Grieks-
Romeins 18-18
vrije stijl 18-18
Stand
Simson 7-4
Olympia 4-4
Hercules 3-4
De Halter 2-4
Simson KDO 2-4

/ zaalvoetbal J
Midden-Limburg:

1 D:
Homerhof-de Baog 1-3
Kesjotje-Roermond 4 2-1
ZVV Wierts 2-Peters Gel. 2 2-1
Perey 2-Gastronoom 4-0

2G:
Heel 2-Altweerterheide 3 8-1
Bremboy s-Haofke 2 1-1
Riva2-Lasco2 4-2
Kesjotje 2-ZVV Spee 2 2-3
DESM 2-Perey 3 3-2
Hercules-Roermond5 9-2

i 2H:
i Peters Gel. 3-v.Seggelen 2-6
i Amicitia 2-Kesjotje 3 3-5

Nederweert 2-DESM 4-1
Vesta-Neeritter2 5-6
Knipuigske-Tornado 1-10
Altweerterheide 2-Riva 3-2
3 P:
Altweerterheide 4-Riva 4 4-0
Peters Gel. 4-Willie Bar 2 2-6
St. O'berg-Nederweert 3 9-4

3Q:
SVH-Neeritter 4 1-4
Nederweert 4-Vesta 3 6-2
Roermond 7-St. O'berg 2 4-3

3R:
Rockwool-Willie Bar 3 1-11
FC Oda 2-Altweerterheide 65-6
Spee 3-Knipuigske 2 1-7
Roermond 8-ZVVWierts 3 3-7
DESM 3-Olympus 1-9
3 S'
WiÜie Bar 2-Heel 3 1-4
Heiputters-Homerhof 2 5-2
Roermond 6-Juliana 2-5
Tornado 2-Olympus 2 3-3

3T: Knipuigske 3-Lasco 3 3-6
Altweerterheide 7-Amicitia 3

6-4
Juliana 2-Fermonia 3 1-4

3 U:
Haelen 2-Perey 4 6-4
Olympus 3-Brevendia3 17-0
Vesta 4-Amicitia 4 6-6
ZVVD-Hornerhof3 2-4

/ zaalhandbal J
Gewijzigd programma Zaal-
handbal
Dames P.K.
Born-Loreal2 8-14
Polaris-Maasbr. 13-14

LA.
Bevo 2-Ospel 10-4

1.8
Caesar 2-Vilt 13-15

2.A
Bevo3-Rapiditas 2 7-7

2.8
Rapiditas 3-NOAV 2 11-10

2.C
Bl.Wit 2-Gemini 2 10-8
Heerlen 2-Wijnandia 13-5

2.D
Selpa MVC-BeQuick 8-16
Olympia 2-Heerlen 6-9
Margraten 2-Esra 11-6
VebicTs-Juliana 19-9
Roda-BDC 2 9-7

J.P.K.
Sittardia-ESC 14-6

Heren P.K.
Caesar 2-Gemini 17-20

LA.
Wittenh.-Breeton Sp. 16-12

1.8
Olympia-Caesar 3 10-22

2.8
V+L 3-Rapiditas 4 16-11

/ zaalvoetbal J
le klas A
Dousberg 2-Company 6-4
Gulpen-Up Quelle 2-3
Pottebr.-Kanaries 5-3
Tunnel-Erka 4-7
Delta-Brouwersw. 5-3
Flaterke-Wiegert 5-3
le klas B
Hadow-Quelle 2-5
Bouwkomp.2-Marathon 1-0
Soleil-Meetpoint 5-2
Theun.-Vissers A. 2-0
Egor 2-Cos'mos 2 1-1
Joffer-Kolonia 3-6

le klas C
Meetp.2-Postert 2 8-5
Bouwk.3-Tukcon 0-3
Soleil 2-Roermond 3 8-2
Wagter W.-Phoenix 0-0
SZV 2-PSM 3-4
Sitt.b.-Keigel 0-0

2e klas A
Filmcl.2-Flaterke 2 3-3
Gulpen 2-Pottemenneke 3-6
Delta 2-T 1874 4-5
Kaanen-Maasvog. 0-4

2e klas B
Boheme-Diekske 5-0
Pottebr.2-Up Quelle 2 5-3
Sjefke-Circolo S. 7-2
H.Anders 2-Yerna 2 6-1
B.Billy's-Maasvog.2 4-7
Kilo-Bastings 4 9-2
2e klas C
Laumen 2-Sportcl.2 3-1
Filmcl.3-Brunss.3 2-8
Rood Wit 2-Postwag. 2-3
Brikske 2-Vissers 2 3-7
Theuniss.2-Vaals 2 3-6
Marebos-Hadow 2 3-4

2e klas D
Egor 3-DWS boys 2-1
Vaals 3-Brunssum 4 5-4
Rood Wit-Hadow 3 4-3
Brikske 3-Soleil 3 1-2
Reneman 2-Cosmos 3 11-1
Eendracht-Laumen 3 1-1

2e klas E
Lacroix-Born 0-5

Makassar-AEV Int.
Zwaluw-Jabeek 2
Maxim.-Phoenix 2
Geleen 2-Bouwk.4
Zw.Schaap-Family b.

2e klas
Hanckm.-Oberije
Adveo-SZV 3
Sitt.b.2-Neerbeek
Jabeek-Sante
Geleen-Puth
Laumen 4-Groen Wit

3e klas A
Sport 2-Vrecan
Delta 3-AVS
Sjefke 2-H.Anders 3
Pottebr.3-Brouwersw.2
Sjotter-Stap In 4
Eijsden 2-Wiegert 2

3e klas B
Sport 3-Eijsden 3 IC
Delta 4-Dousberg 3 nFilmcl.4-Circolo 2 u
Sjotter 2-Pottebr.4 a
Kilo 2-H.Anders 4 j
3e klas C 't
Sport 4-Colson ?g
Sjotter 3-Up Quelle 3
Spv.MVV-Eijsden 4
Willem 1 2-Yerna 3 e
Pottebr.s-Keer 2 fe
Company 2-DBSV L

3e klas D !l
DBSV 2-Hermsen «'Eijsden 5-Quelle 4 lc
Tunnel 2-Sjotter 4 l£
Mattini b.-H.Anders 5 .
Flaterke 3-Willem

I
3e klas E D
Stap In 2-Colson 2 "_
Maasb.-Kanaries 2 »
Tunnel 3-Boheme 2
Sjotter 5-Erka 2 gest.
Voliere-Eijsden 6
Hermsen 2-Tornado b. fl'

3e klas F
Stap In 3-Boemerang I
Kaanen 2-Sunshine

3e klas G
Kolonia 2-Quelle 2 ij
Paco 2-Varenbeuk
Vissers 3-Heerlerh.
Hadow 4-Fortuna
Reneman 3-Eendracht 2 fDiekske 2-Centraal

3e klas H
Varenb.2-Holz
Heerlerh.2-Soleil 4
Kolonia 3-Goaseway
Sportcl.3-Laumen 5

3e klas I
Theuniss.3-Cosmos 4
Soleil 5-Holz 2
Jessica b.-Driessen b.
Varenb.3-Fortuna 3
Joffer 2-Kolonia 4

3e klas J
Kolonia 5-Laumen 7
Reneman 4-Driessen b.2
Joffer 3-WDZ

3e klas K
Geleen 3-Sitt.B.3
Makassar 2-Born 2
Adveo-Likopa 2
Wierts 4-Puth 2
Tukcon 2-PSM 2
Aztecs-Oberije 2
3e klas L
Adveo 3-Born 3
Tukcon 4-Sitt.b.4
Brunss.s-Zwaluw 2
Egor 4-Bouwk.s
Gr.Wit 2-Keigel 2

3e klas M
Likopa-Bizzie Bic
Makassar 3-SZV 4
Tukcon 3-Postwag.2
AEV Int.2-Adveo 4
Zw.Schaap 2-Puth 3

3e klas N
Gr.Wit 3-Marebos 2
Puth 4-Egor5
SZV 5-Postwag.3
Beek-Meetp.3
Zw.Schaap 3-Keigel 3

3e klas O
Jabeek 3-Wagter W.2
Puth 5-Likopa 3
Beek 2-PSM 3
Zw.Schaap 4-Hanckm.2

Dames Zuid
Sport-Geleen
Hadow-Filmclub
Meetp.2-Pottebr.2
Jabeek-Pottebr.
Zw.Schaap-PSM

/ tafelvoetba
Beker 2e terugvalronde
klasse
d.Duuker-Dolomiet
Eykenb.-Mucherv.
Crazy Pie-Bl.Wit 3
Koom Erin-B.d.BissJop
Servaas-Wien 4
Oranjeb.-Smid
Heide 2-Cramignon 4
Her]i-Da Capo
Angelina 8.-Fun B.
Spoorz.-Jojo B.
Wien 3-Pr.Hendrik
Smeed-Gigi Girls
Bl.Wit 2-Connection2
DAT 8.2-Suestra
Eykenvoom en Angelina 8
2 naar volgende ronde.

-__-»

WIELRENNEN
Overijse. Superprestige-veldrit, zesde
wedstrijd: 1. Frischknecht 56.00, 2. Pon-
toni 0.12, 3. Fort 0.27, 4. De Bic 0.45, 5.
Van den Abeele 0.53, 6. Kalm 1.00,7. Hen-
driks 1.08, 8. Van Luchem 1.12, 9. Van
Riet 1.28, 10. Simunek 2.10, 11. Liboton
2.20, 12. Igartua 2.30, 13. Van Bakel 2.37,
14. De Brauwer 2.45, 15. Van Dijck 2.54,
22. Kuyper 3.58, 23. Gerritsen 4.05, 25.
Baars 4.26, 26. Kools 4.46, 33. Luppes 7.18,
35. Der Kinderen 8.10. Stand Superpres-
tige: 1. Simunek 73 punten, 2. Fort 61, 3.
De Bic 50, 4. Van Bakel 49, 5. Frisch-
knecht 48, 6. Pontoni 43, 7. Karel Camrda
39, 8. Hendriks 32, 9. Van Riet 27, 10. De
Brauwer 26, 11. HHc 24, 12. Igartua 23, 13.
Kools 22, 14. Pauwels 20, 15. Elsnic Van
Bouwel 19, 17. Baars 15, 29. Kuyper 5, 34.
De Vos 2.
NijverdalVeldrit, 50 min. + 1 ronde: 1.
Richard Groenendaal 58.27, 2. Bijnen
0.38, 3. Ariese 0.40, 4. Nieuwenhuis 0.50,
5. Nagengast 0.55.

"Veldrit Hulsberg(Gerrit Scholte-trofee),
28 deelnemers. A-amateurs: 1. P. Alleleyn
(Nyswiller), 49.58; 2. H. Schneider, 55.13;
3. O. Hermans op 1 ronde; 4. T. Cuypers
op 1 ronde; 5. R. Schreurs op 2 ronden; 6.
L. Kweens op 3 ronden. B-amateurs/vete-
ranen: 1. H. Heijnen (Landgraaf), 51.25; 2.
H. Meyers; 3. R. Duckers; 4. P. Beenkens;
5. W. Deguelle; 6. P. Timmermans; 7. J.
Bouwens; 8. M. Brookhuis; 9. T. Meijers;
10. W. Meijers; 11. I. Vineken; 12. H. Cou-

rage; 13.R. Clement. Junioren: 1. 1.Vaes-
sen (Stem), 43.04; 2. E. Hollanders op 1
ronde; 3. P. Gronenschild op 1 ronde; 4.

J.P. Dessart op 2 ronden. Nieuweling^'
1. T. Heemskerk (Brunssum), 40.03; 2. Ij-
v.d. WaU, 43.01; 3. A. Vos op 1 ronde; 4. *Linders.

Veldrit Grevenbicht.tevens Benelu*'
kampioenschap. Amateurs -35 jaar: 1- **'Brentjens (Haelen); 2. R. v. Dijck; 3. **Vaessen; 4. J. Janssen; 5. S. de Vos. Am*"
teurs, 35-plussers: 1. D. v. OosterwiP
(Aarschot); 2. G. Keijsers; 3. A. Heyens; *J. Korten; 5. L. Weijers. ATB-we*
strijd: 1. D. Dona (Veldhoven) jr.; 2. n'
Crom- ,
mentuyn (sr.); 3. T. Donders; 4. P. v.d;
Vin; 5. G. Hermans; 6. I. SpronckmanS;
12. J. Savelkoul; 17. H. Notermans (vet
18. H. Savelkoul; 21. T. v.d. Knaap.

Veldrit Baexem: 1 B. Brentjens (Ha*"
len), 50 + 1 ronde, 55.04; 2. R. Janssen of
3.07; 3. J. Jansen op 1 ronde; 4. L. Vaesefl'
5. F. v.d. Heyden; 6. J. Roumerman; 7. «■
Peeten; 8. L. Crienen; 9. L. Linssen; lU
P. Willemsen. Veteranen 40 minuten +
ronde: 1. A. Pieters (Eindhoven), 44.49; *;
H. Graat op 18 sec; 3. G. Keysers op Lij
4. M. Kessels, 2.09; 5. J. Korsten, 2.54; »■
T. Miggels, 3.37; 7. K. Peters, 3.58; 8. J
Lamber op 1 ronde; 9. F. Lamber; 10. "'Hendriks op 1 ronde. ATB-wedstrijd,
uur + 1 ronde: 1. D. Crommentuyn (Re|i'
ver), 1.04.40; 2. P. v.d. Ven op 6 sec; 3. &■
v. Heugten op 1.58; 4. G. Hermans °P
3.40; 5. L. v. Hoesel op 1 ronde; 6. W. Pc*
ters dp 1 ronde; 7. H. Notermans op
ronde; 8. F. de Vries op 1 ronde; 9. """Heijnen op 1 ronde; 10. Vaes op 1ronde-

IJSHOCKEY
ZoetermeerVierlandentoernooi Tweed
speelronde Nederland - Polen 5-8 (2-1 »',
1-5). Finland - Denemarken 7-3 (1-0 *'5-2). Polen- Denemarken 4-0 (1-0 0-0 3-»>-
Nederland - Finland 5-2 (1-0 2-1 2-1). Ein°'
stand: 1. Polen 3-6, 2. Nederland 3-2, *Finland 3-2, 4. Denemarken 3-2. Sportiv
teitsprijs: Polen. Beste aanvaller: v*

vingston (Nederland) Beste verdedigf 'De Vries (Nederland) Beste doelman: ö"
molej (Polen)
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Meijel
Een week na de sensationele winst
_p koploper Sliedrecht staat VC

weer met beide benen op
'e grond. In eigen huis ging de Mei-
-lse ploeg pijnlijk onderuit tegen
'et bescheiden geklasseerde Leyt-
ton: 1-3 (15-6, 5-15, 8-15, 12-15). Het
Urplus aan lengte bij deequipe uit
*iderdorp vormde een beslissende
Sctor. Aanvankelijk scheen de zon
>og voor Peelpush, dat zwaar leun-
'e op de power van de hoekaanval-

lers Mike Wilms en Peter Verstap-
pen. De coach van Leython bracht
na het 15-6 verlies enige omzettin-
gen in zijn team aan. Een beslissen-
de ingreep, want mede door het
zwakke serveren van Peelpush
kwam de gevreesde, boomlange
middenaanval van Leython ruim-
schoots en nagenoeg ongehinderd
aan haar trekken.

Weert
Facopa/VC Weert snakt naar de
winterstop. De debutant en verras-
sende koploper in de tweede divisie
werd door een griepvirus geteisterd
voor de ontmoeting tegen Gevamij/
WC 2. Coach Martin Verberne be-
schikte slechts over twee volledig
fitte spelers. Niettemin overbrugde
het Weerter zestal zowel in de eerste
als tweede set een ruime achter-
stand. De, ondanks alle fysieke on-
gemakken, overeind gebleven
strijdlust werd beloond met een
fraaie 3-0 (16-14, 15-12, 15-11) over-
winning. In Eindhoven moest de
herenhoofdmacht van VCH genoe-
gen nemen'met één wedstrijdpunt
in de krachtmeting tegen Hajraa:
3-2 (15-5, 12-15, 15-7, 9-15, 15-12).
Een matige ontmoeting waarin de
geslepen thuisploeg regelmatig pro-
fijt trok uit het zwakke passwerk
van de Heerlenaren. VCH coach Pe-
ter Arets typeerde het spel van zijn
ploeg treffend met de opmerking:
„Er lag vandaag een blok beton tus-
sen onze verdediging en aanval."

Alleen aanvaller Gilbert Heyenrath
haalde een ruime voldoende.

Kegelaar uit Doenrade wint Amstel Challenge Cup

Hanen kraait victorie
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

- De Amstel
-hallenge Cup, de officieuze natio-
nale titel kegelen op Duitse banen,
I gewonnen door Ben Hanen uit
jdoenrade. In de finale was hij met{'88 hout de baas over Jo Volders uit
1-ocholtz met 722 hout. Tweeënder-
tig kegelaars uit alle'windstreken

3 kamen zaterdag deel aan het evene-
-1 'fient datvoor de eerste keer gehou-
den werd in het Sociocomplex in
2Eygelshoven. Er werd gekegeld vol-gens het van de tennissport beken-
de knock-out systeem.

iHet toernooi om de Challenge Cup
'"hoet het voorlopig blijven doen
"riet de kwalificatie 'officieus. Daar

|%t een scheuring binnen de kegel-
federatie aan ten grondslag. Zuid-
en Midden-Limburg houden daar-
door gesplitste wedstrijden. De
Onderlinge frustraties lijken echter
"log bespreekbaar gezien het grote
Aantal clubs en NKF-functionaris-
sen dat aanwezig was.

Initiatiefnemer Wiegman desge-
vraagd: „Men heeft elkaar weer
&ens gezien. Hopelijk zijn de scher-
pe kantjes van de conflicten afgesle-
ten. Het toernooi is in alle opzich-
ten geslaagd, want iedereen was vol
'of. Continuering staat vast. Vol-
gend jaar, omstreeks deze tijd vindt

het vervolg plaats. Dan hoop ik dat
het evenement een defenitiefkarak-
ter krijgt en onder de vlag van het
NKF kan plaatsvinden. Dan krijgt
het kampioenschap tevens een offi-
cële status."
Spanning volop in ieder geval. De
strijd tussen Paul Rosenboom uit
Schaesberg, de plaatselijke favoriet,
en de later winnaarvan het toernooi
Ben Hanen was een regelrechte
thriller. Met minimaal verschil
plaatste Hanen zich in de finale ten
koste van de Schaesbergenaar.
Daarin stuitte hij op Jo Volders die
van Harry Coopmans (Heerlen) ge-
wonnen had. Gedeeld derde wer-
den Paul Rosenboom en Harry
Coopmans, beiden lid van Socio.

Eerste ronde
afgewerkt

in Hoensbroek
Van onze tenniscorrespondent

HOENSBROEK - Tijdens het eer-
ste weekeinde van het Cadac/Brey/
Consten-tennistoernooi in Sportpa-
leis Hendriks in Hoensbroek zijn de
eerste ronden van de lagere catego-
fieën afgewerkt. In de B-l klasse
stonden twee wedstrijden uit de
voorronde op het programma. De
Partij tussen Djalmar Sistermans en
Ralph Boesten ging niet door orn-
aat Boesten zich met een blessure
terugtrok. Elliot Arets schakelde

Meuwissen uit met 11-6, zodat
hij in de eerste ronde tegen de favo-
riet Tony Bokhorst moet spelen. In
de B-2 klasse won Mare Merry in de
eerste partij van deze categorie met
9-7 van Achim Palmen.

"Ruud Boesten uit Geleen is in het
Intra/Jeugdtoernooi, een ranglijst-
'oernooi voor zestienjarige tennis-
sers tot de halve finale doorgedron-
gen. Hij verloor van de HaarlemmerVlada Stojanovic met 6-4, 5-6, 6-3.
Saidja Drentje reikte tot de tweede
£onde, waarin hij door Raymond
Knaap werd uitgeschakeld. Bij de
jjneisjes moest Inge Smeets uit
Meerssen het in de kwartfinale op-
lemen tegen de favoriete Ülrike de
Jonge. Smeets was niet tegen haar
Opgewassen en verloor met 6-4, 6-3.

Gerrits troeft Rouwet
af in biljartfinale

SIBBE - Piet Gerrits is als win-
naar tevoorschijn gekomen uit
het internationale biharttoernooi
in Sibbe. De Hoensbroekenaar
versloeg in de finale zijn grootste
tegenstrever, Wiel Rouwet. Daar-
mee kreeg de driedaagse een
spannende ontknoping. Rouwet

won het libre in twee beurten.
Gerrits sloeg toe in de spelsoor-
ten 38/2 en 57/2. De beslissende
discipline voltooide hij vanaf ac-
quit: 125 caramboles in één
beurt. Rouwet kwam in de na-
beurt nog heel dicht bij met een
produktie van 93 punten.

Rouwet ontpopte zich met een
algemeen gemiddelde van 54.62
in het 57/2 kwalitatief als beste
speler. Gerrits arriveerde op een
moyenne van 42.45. De volgende
plaatsen in het Kersttoernooi
werden bezet door: 3. Frans van
Hoei, 4. André Peereboom, 5.
Jacques Hendriks.

In de nationale topteamcompeti-
tie was er winst en verlies voor
Willems Koeltechniek. Tegen
Dekkers Biljart werd met 4-2 ge-
wonnen, van HWA Ophof met
dezelfde cijfers verloren.

" De winnaar en de verliezer, Piet Gerrits (links) en Wiel Rouwet.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Volleyballers Peelpush met beide benen op grond

Puntgave show VCL
Van onze correspondent

PAUL DEMELINNE

ANDGRAAF - Met enig machtsvertoon heeft Geevers/VCL
ich gemeld in de hogere regionen van de ranglijst. De klop
p de deur volgde na een lichtvoetig gespeeld duel van de de
landgraafcombinatie tegen Nokia/VTC. Een ploeg met roem-tjke namen zoals Hans Krieger, André Moons en Anton De
Ruiter. De ex-internationals kregen evenwel een lesje in team-
erband en snelheid van handelen: 3-0 (15-5, 15-9, 15-9).

6 bloedvorm waarin spelverdeler
lartin Engelen en - vooral - storm-

'-n Guido Goertzen momenteel
irkeren, heeft duidelijk een posi-

-1 -ve weerslag op de rest van de
beg. Frank Benne en Tino Belle-
akers scoorden een hoog gemid-
-lde, terwijl Pierre Jonker on-
ïnks zijn slechts 1,81 meter een
Dlwaardige rol in de puntgave vol-
Vbalshow kon opeisen. Jonker
Mlastte vooral in de pass op ver-
ienstelijke wijze de nog niet geheel
tte Jan Grimberg. „We hebben van
leet af zware pressie op VTC kun-
-n uitoefenen. Die ploegwist daar-
»ee geen raad en was bovendien te
■aag aan het net", gaf de kleine
Invaller als grond voor de ruime
Sge aan. Oorzaak en gevolg lagen
Pgesloten in het feit dat Geevers/
'CL via messcherpe serves VTC
-ach Jef Partouns bij herhaling
Wong om, overigens zonder suc-
-S, te zoeken naar een ander sto-
opstelling. Daarnaast was de
luisploeg veruit superieur in rallie-
ituaties.

Volleybalreserves nemen Henzo/Oikos op sleeptouw

VCH winterkampioen
ROOSENDAAL - Ongeslagen heb-
ben de volleybalsters van VCH de
winterstop bereikt. Op de tiende
speeldag vloerde de Heerlense kop-
loper na een rommelig duel Sym-
machia, dat tot zaterdag met drie
andere concurrenten de tweede
plaats op de ranglijst deelde: 0-3
(8-15, 3-15, 13-15). Uit het kwartet
directe achtervolgers is ook voorlo-
pig Henzo/Oikos weggevallen. De
Roermondse equipe liet na een
krachtenslopend duel bij Rentokil/
ZVH één wedstrijdpunt achter: 2-3
(15-6, 11-15, 17-16, 11-15, 11-15).

In Roosendaal vormde Symmachia
weliswaar een enthousiaste, maar
over weinig vastheid beschikkende
opponent voor VCH. Na een wat af-
tastend beginfase (7-8), domineerde
het meer uitgebalanceerde en tak-
tisch uitgekookte spel van de Heer-

lense equipe : 8-15. Een spelbeeld
dat in de volgende doorgang nog
nadrukkelijker tot uiting kwam:
3-15. Met zeer fanatiek verdedigen
bleef de thuisploeg tijdens de laat-
ste periode in het spoor van VCH:
13-13. Tegen de slotakkoorden van
Esther Haremaker (soloblok) en Mi-
riam Muermang (service) had het
Brabantse zestal evenwel geen ver-
weer: 13-15. VCH coach Ger Spij-
kers concludeerde terugkijkend op
de serie van tien overwinningen:
„Niet slecht. De kompetitie is bijna
halfweg. We zijn nog niet aan onze
top en toch tot nu toe de beste
ploeg."
Het treffen tussen Rentokil/ZVH en
Henzo/Oikos in Zevenhuizen ont-
wikkelde zich tot een enerverende
affaire. Na kansloos verlies van de
openingsset (15-6), herstelden de
pupillen van coach Jac Metsema-

kers zich knap via 11-15. Tijdens de
cruciale derde periode verdedigde
Oikos hardnekkig een kleine voor-
sprong. Op de valreep (12-14), profi-
teerde ZVH evenwel attent van een
tijdelijk gebrek aan slagvaardigheid
in Roermondse gelederen: 17-16.

Het moreel van Henzo/Oikos bleek
geenszins gebroken. In de optiek
van Metsemakers waren het vooral
de wisselspeelsters Nicole Gielen
en Anita Vernie die met succes de
ploeg op sleeptouw namen: 11-15en
11-15.

" Knap vrijgespeeld geeft Geevers/VCL aanvaller Pierre Jonker de verdediging van Nokia/VTC het nakijken.
Foto: KLAUS TUMMERS

Rapid
In de tweede divisie zit NMS/Rapid
duidelijk in de lift. De Maastrichtse
formatie schreef de derde achter-
eenvolgende overwinning bij, door
Peelpush met 3-1 (11-15, 15-13, 15-8,

15-10) terug te wijzen. Opnieuw
bleek puur werkvolleybal de sleutel
tot succes voor de ploeg van coach
Theo Sillen. Beide teams bleken be-
reid om veel inzet in het strijdperk
te gooien. Zeer tot genoegen van de
toeschouwers, want de strijdlust re-
sulteerderegelmatig in spectaculai-
re rallies. NMS/Rapid was in de
tweede helft van dit treffen door
een steeds beter functionerend blok
de meest stabiele ploeg. De volley-
balsters van Facopa/VC Weert haal-
den hun sportieve revanche voor
het dramatische verlies van een
week geleden, door in Nijmegen
koploper VoCASA af te troeven: 2-3
(12-15, 15-10, 15-10, 11-15, 16-17). In
een hoogstaande krachtmeting
maakten beide teams weinig fouten
in de verdediging. De daaruit voort-
vloeiende, lange balwisselingen
werden voor het merendeel in
Weerts voordeel beslecht. In Millin-
gen aan de Rijn was VCH 2 vol-
maakt kansloos tegen de kracht en
de snelheid van Switch'B7. De Gel-
derse ploeg nestelde zich aan de
kop van de ranglijst door een afge-
tekende 3-0 (15-6, 15-4, 15-8) over-
winning op de VCH reserves, die
alleen in de openingsminuten gelijk
tred konden houden.

Lustrum
VC Furos

KERKRADE - Tussen Kerst en
Nieuwjaar viert de Kerkraadse
volleybalvereniging Furos met
een uitgebreid feestprogramma
het zevende lustrum. Op vrijdag
27 december worden de activitei-
ten ingezet met een jeugddrop-
ping en een recreatief toernooi.
Een etmaal later spelen de senio-
renteams jubileumwedstrijden
tegen sterke opponenten, waar-
van een aantal uitkomt op natio-

naai niveau. Aanvang van deze
wedstrijdenreeks in de sporthal
Rolduc is om 13.30 uur. In de
kantine vindt 's avonds een
feestavond plaats, tijdens welke
niet minder dan zes actieve le-

den worden gehuldigd in ver-
band met hun 25-jarig lidmaat-
schap. Zondag 29 december
tenslotte, staat in het teken van
de jeugd. Na een toernooi voor
de Furosjeugd wordt om 15.00
uur een vriendschappelijke in-
terland gespeeld tussen de
jeugdselectiesvan Nederland en
Duitsland. De entree bedraagt
vijf gulden voor volwassenen en
een rijksdaalder voor de jeugd.

Werklust Braggarts
ProSpecs te machtig
HEERLEN - Niet met oogstrelend
spel, maar met werkbasketbal haal-
de Braggarts in eigen huis, na ver-
lenging, het sterke ProSpecs/Den
Bosch 2 onderuit (90-81). Het da-
mesteam van de Heerlenaren ver-
loor met 46-60 van koploper Agon
terwijl de derby tussen dereserves
van Braggarts en Kepu Stars begin
tweede helft door een tussensprint
van Kepu voortijdig werd beslist:
54-94 (26-32).

Even vergaten de spelers van ProS-
pecs en Braggarts de kerstgedachte
en dreigde de wedstrijd in sporthal
De Varenbeuk uit de hand te lopen.
Door rigoreus ingrijpen van de he-
ren in het grijs bleef de hardheid
beperkt en kreeg het talrijke pu-
bliek waar het recht op had, name-
lijk een spannende wedstrijd met
zowaar een verlenging. Braggarts
opende sterk, maar viel na een aan-
tal minuten in een diep dal omdat
de ploeg uit Den Bosch de eerste
helft volledig dicteerde. Braggarts-
coach Jaap Kersjes: „We gaven in
die periode de wedstrijd volledig uit
handen. Onbegrijpelijke blunders
en missers waardoor we ProSpecs
in feite de wedstrijd bijna cadeau
deden. In de eerste minuten speel-
den we fantastisch basketbal om
daarna te vervallen in hopeloos ge-
klungel."
Braggarts kwam zelfs achttien pun-
ten achter, maar vond toch de
kracht om zich in de wedstrijd te-
rug te vechten. Vanaf de driepunts-
lijn werd tegen een zeer hoog per-
centage afgewerkt en kwamen de
Heerlenaren acht seconden voor

" ZAALVOETBAL - In de
sporthal in Nederweert houdt de
damesafdeling van de SV Leve-
roy zondag een zaalvoetbaltoer-
nooi. Om half tien spelen de
regioclubs Merefeldia, Breven-
dia, Reuver, Linne en Leveroy 2
en om 13.30 uur begint een toer-
nooi met de hoofdklassers Leve-
roy, Bavel, Woensel, SET Til-
burg en VOW Zijtaart.

tijd op een driepunts voorsprong.
Een driepunter van ProSpecs bete-
kende op de valreep een verlenging
(76-76), maar in die extra tijd open-
den de Heerlenaren met wederom
drie driepunters op rij, waarna de
reserves van eredivisionist ProS-
pecs/Den Bosch niet meer de veer-
kracht hadden de draad op te pik-
ken.

Het damesteam van-Braggarts had
eveneens de koploper op bezoek,
maarkon geen enkel moment impo-
neren. Agon Breda Breda beheerste
de borden en gafdaarmee op pijnlij-
ke wijze aan waar het bij de dames
van Braggarts aan schort. Voeg
daarbij het vele balverlies en het
feit dat veel speelsters meer met
zichzelf of met de scheidsrechter
bezig waren, dan met de wedstrijd,
dan is de nederlaag al grotendeels
verklaard.

De derby tussen de reserves van
Braggarts en Kepu Stars verdiende
jammer genoeg maar een helft het
predikaat derby. Spanning, missers
gevolgd door mooie scores en tem-
porijk basketbal waren de ingre-
diënten van de eerste helft. Begin
tweede helft speelden de Stars uit
Kerkrade de thuisploeg volledig
van het eigen parket en was de wed-
strijd al in een zeer vroeg stadium
beslist. Kepu stijgt door deze over-
winning naar de subtop en het lijkt
er op dat na de desastreuze compe-
titiestart de malaise definitief tot
het verleden behoort.

Selex twee keer
te sterk voor

Docshop
Van onze correspondent

MARCEL JOOSTEN

WEERT - Na eerder deze week al
de competitiewedstrijd te hebben
gewonnen van BV Docshop liepen
de basketballers van Sëlex/BSW za-
terdagavond wederom met ruime
cijfers (97-66) over de Doesburgse
basketbalequipe heen. Vanaf de
eerste minuten was het krachtsver-
schil al te veel te groot.

Het scenario was in handen van de
pas gearriveerde Amerikaan Andy
Kenney. Hij was met de vaak on-
waarschijnlijke assists mede veran-
toowrdelijk voor de hoge amuse-
mentswaarde voor het publiek.
HaLverwege liepen de Limburgers
uit naar 43-32. Met name na de pau-
ze ging coach Olly van Kempen alle
spelers gebruiken om ook hen vol-
ledig speelklaar te maken voor de
aanstaande Haarlemse basketbal-
week.

Bumpers
De basketballers van Bumpers heb-
ben de laatste wedstrijd van dit jaar
met verlies afgesloten. Selex/BSW 4
was duidelijk de betere ploeg: 51-69.
De eerste helft werd gedomineerd
door twee stugge zoneverdedigin-
gen. Het afstandschot haperde bij
beide ploegen. Door dit manco viel
de ruststand laag uit: 23-25. In de
tweede helft ging het tot de zevende
minuut gelijk op (37-38) en in de
drie minuten die daarop volgden,
vergat Bumpers de kansen in scores
om te zetten, terwijl de Weertse gas-
ten wel doel troffen.

Het geroutineerde Selex/BSW deed
in de slotfase dat wat van hen ver-
wacht kon worden. De bal rondspe-
lenen de vrije man opzoeken. De in
de slotfase ingezette press leverde
de thuisclub alleen nog maar meer
tegentreffers op. Door deze neder-
laag blijft Bumpers met vijfpunten
uit tien wedstrijden deel uitmaken
van de middenmoot.

trainerscarrousel

HEERLEN - Hub van Weijde
heeft een eenjarig contract gete-
kend bij derdeklasser Bekker-
veld. Hij volgt Piet Vogels op,
die de Heerlense vereniging na
vijf seizoen gaat verlaten.

MAASTRICHT - Henk Lacroix,
bezig aan het eerste seizoen bij
RKVVL, heeft zijn contract bij
de Maastrichtse tweedeklasser
met een jaar verlengd.

LINNE - Wil Meisen uit Susteren
heeft bij de zijn contract bij Lin-
ne met een jaarverlengd.

WEERT - FC Oda en trainerPiet
van Heur uit Nederweert zijn
overeengekomen het samenwer-
kingsverband tot en met het sei-
zoen '92-93 voort te zetten.

sportkort

" KEGELEN - Naast Sittard
dat zich afgelopen zondag recht-
streeks plaatste voor de finale
van het Nederlands bowling-
kampioenschap voor steden -die
op 26 januari in Eindhoven
wordt gehouden- zal ook Maa-
tricht hieraan deelnemen. Maas-
tricht, dat een aantal van 7.352pms scoorde, behoorde tot de
beste vier van die steden die zich
niet rechtstreeks wisten te plaat-
sen.

" IJSHOCKEY - In de eerste
ijshockeydivisie bij de dames is
de Limburgse derby tussen
Smoke Eaters en Falcon Girls
met 4-9 (1-4, 2-3, 1-2) gewonnen
door laatstgenoemde ploeg. Bij
het Valkenburgse team scoorde
Pepels 3, Gibbels 2, Aalders 2,
Felix en Lenoble 1 keer. Het oe-
fenduel tegen Panthers Köln
wonnen de Falcon Girls met 8-1.

" GOLFBILJART - Montfort
en 't Centrum uit Echt hebben er
twee dagen over gedaan om uit
te maken, wie de districtsbeker
in de hoofdklasse golfbiljart in
Echt zou winnen. Na de eerste
dag stond het 6-6. Montfort won
in de verlenging met 2-0. In de
eerste klasse won Biej Aolders
de trofee na verlenging met 8-6
van Deelgaard 2 en in de tweede
en derde klasse won Hingen met
9-3 de finale van De Zuul 3.

■ I I— —(ADVERTENTIE)

KERSTAANBIEDING
TENNIS: alle uren ’ 17,50 per uur per baan.
SPORTHAL: alle uren ’ 35,00 per uur. Va____23-_2--9_t/m 5-1-92.

INLICHTINGEN: g 04405-2852.

Limburgs dagblad J
Maandag 23 december 1991 " 15



Maandag 23 december 1991 " 16Limburgs Dagblad

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en tante

Maria Jacoba
Laudy-Ripping

weduwe van

Jan Renier Lambert Laudy

in de gezegende leeftijd van 95 jaar

In dankbareherinnering:
Sittard: t Nanny en Els

Laudy van de Wiel
Geleen: Jan en Lucie

Laudy Meijntz
Geleen: t Tiny en t Jan

Lotz Laudy
Geleen: MiaLotz-Schepers

De klein en achterkleinkinderen

Sittard, 21 december 1991, Schuttestraat 2
Corr.-adres: Lorentzstraat 2
6164 BH Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 24 december om 10.30 uur in de dekenale
kerk van St. Petrus te Sittard-Centrum, gevolgd
door de begrafenis op de begraafplaats aan de
Wehrerweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in het Maaslandmortua-
num Wauben, Heinseweg te Sittard.
Bezoekgelegenheid heden maandag van 17.30
-18.15 ui

Net in zijn eenentachtigste levensjaar hebben wij
plotselingen onverwachts afscheid moeten nemen,
voorzien van het h. oliesel, van onze vader, schoon-
vader, opa, schoonbroer, oom en neef, de heer

Peter JozefRinkens
echtgenootvan wijlen

Anna Arets
Wij bevelen zijn ziel in Uw gebed aan.

De bedroefde familie:
Fien Hanssen-Rinkens
Pierre Hanssen
Mia Martens-Rinkens
Peter Martens
en zijn kleinkinderen:
Frank en Manon
Monique en Edwin
Maurice
Marlou

Kerkrade, 21 december 1991
Corr.-adres: St. Hubertuslaan 55
6467 CH Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 27 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus-Maria ten Hemelopne-
ming, Nassaustraat, Chevremont, waarna crematie
in het crematorium te Heerlen zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht tijdens de eucha-
ristieviering op Tweede Kerstdag om 11.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium (gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek) St. Pietertraat 145 te Chevremont, dage-
lijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de overweldigende belangstelling en medele-
ven betoond bij de dood en debegrafenis van mijn
echtgenote, moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

Annie Horsch-Wierts
betuigen wij u onze oprechte dank.

Harrie Horsch
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 29 december om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg.

Het wordt nooit meer als vroeger,
alles is heimwee.

De eerste jaardienst voor mijn lieve man, onze lie-
ve vader, schoonvader, broer, oom en neef

Johan Evers
zal worden gehouden op donderdag 26 december
om 11.15 uur in de parochiekerk St. Laurentius te
Voerendaal.

Mevr. M.Th. Evers-Roukema
en kinderen

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
man, onze vader en opa

Jacques Krutzen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

M.Krutzen-Beckers
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
donderdag26 december a.s. om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide,
Kerkrade.

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

UttJMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)423848

<"

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijbiijvpnde prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

MENSEN MET
EEN LICHAMELIJKE

HANDICAP
MENSEN MET

MOGELIJKHEDEN.
GIRO 953

®
Nationaal Revalidatie Fonds

Ame-sloort, telefoon 033 - 75 80 50

_JÉL_
gfigH Provincie
Sn! Limburg

Kantoren provincie gesloten

De kantoren van het provinciaal bestuur zijn van 25 V
december 1991 tot en met 1 januari 1992 gesloten. I

LEKKER
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liljoen
Rj moeten naar het miljoen toe",
J-as Murphy. „De weg naar de top
feemakkelijker dan ons daar te
mdhaven. Wij moeten de gelden
|Ug stellen voor de komende ja-
ft anders vallen wij absoluut weer

terug naar ons oude niveau en is al
les voor niets geweest."

De hoofdsponsor (Ginsana) zette
vorig jaar zijn handtekening onder
een tweejarig contract, dat de ploeg
175.000 gulden per jaar garandeer-
de. De rest moet worden opgehoest
door de NeVoßo, het Olympisch
Fonds en derden. „Voor de aanvul-
ling van het beschikbare budget
denken wij aan subsponsors en een
sponsorpoule", aldus Funk. „Wij
zijn het eens met de visie van Mur-
phy dat verruiming van het budget
noodzaak is om het topsportpro-
gramma van de vrouwen voort te
zetten. Alleen is het niet zo gemak-
kelijk in een handomdraai geld op
tafel te leggen."

Grote T
„Wij hebben momenteel een top-
sportprogramma met een kleine t",
bromt Murphy. „Dat moet een kapi-
tale T worden om te overleven." De
coach wil goed voor de dag komen
op het Olympisch toernooi in Bar-
celona. „Daarvoor moet ik de garan:
tic hebben dat ik mijn voorberei-
dingsprogramma kan uitvoeren.
Hoe de bond aan het geld denkt te
komen is hun zaak, maar het moet
er welkomen. En op korte termijn."

Murphy wil vanaf 1 april dagelijks
aan de slag met de selectie. Die^ be-
staat momenteel uit de zilveren
EK-ploeg minus de gestopte Ingrid
Piersma en Femke Hoekstra en is
aangevuld met zeven speelsters uit
het keurkorps van JongOranje. Die
trainen wekelyks mee om de gaten
op te vullen die ontstaan door de
competitieverplichtingen van
Boersma en Weersing in Italië en
De Jong in Duitsland.

„De kern van de Olympische ploeg
staat vast", stelt Murphy. „Maar die
zeven jongeren heb ik toch een of
twee nodig voor Barcelona." De
voorbereiding start na de toer-
nooien in Apeldoorn en Bremen
rond de jaarwisseling in Montreux,
begin april. Daarna volgen vijfwed-
strijden tegen mannenploegen uit
de nationale tweede of derde divi-
sie. Eind april wil de coach naar
Azië, naar Zuid-Korea of Japan.

Tennistitel
naar Sittard

&LSBERG - In de tweede klasse
fl de Hans Schaefer-tenniscompe-
"e Afdeling B is SLTC 2 er alsnog
geslaagd als eerste te eindigen.

' Sittardenaren kregen in hun
'dstrijd tegen Kimbria 2 met
ferst zwakke dames te maken.
-TC 2 won met 8-0 en passeerde
'rkrade daarmee op de ranglijst.
6rkrade 2 versloeg Voerendaal
et 5,5 - 2,5.

1 Afdeüng A hield Blerick 2 de
Ppositie vast. De Noordlimbur-
*fs versloegen Nieuwenhagen met
5-1,5. De anderhalve punten wer-

fh in de herensingles behaald.
l'ck Schuurhoff won verrassend
«t 7-6 van Hans van Seters. Roy
* Wit zorgde voor het halve punt

(lor Patrick Derksen op 8-8 te hou-
l'ft. In de andere wedstrijd ver-
leg GTR Brunssum 3 met 5-3.

het weekeinde van...
de pirouette

DOOR HARRY MURÉ

WEERT - Een paard kan op drie manieren lopen: de draf,
de galop en de stap. Meestal doet het dat naargelang het
uitkomt en bovendien het liefst op de onmetelijke steppe,
maar omdat die is afgeschaft, beperkt het zich noodge-
dwongen tot de afgepaalde wei. Het ros beoefent, net als
de mens, een aantal takken van sport. Draf- en rensport,
springenen dressuur. Dat laatste is bijzonder ingewikkeld,
want de dressuur dient uitgevoerd te worden in een ring,
die vreemd genoeg geen cirkel, maar rechthoekig is. Net
als de boksring, die evenminrond en gezond is. Het paard,
dat zich qua schranderheid in positieve zin onderscheidt
van zijn tweebenige evenknie, verbaast zich daar allang
niet meer over.

Om op de Olympische Spelen te
geraken moet een paard vele ma-
len harder op de tanden bijten
dan de M/V die erop zit. Dat was
hoorbaar tijdens de nationale se-
lectiewedstrijden in De IJzeren
Man te Weert, waar bij wyze van
uitzondering de vrouwen drie
dagen de dienst uit maakten.
Volgens Gonnelien Gordijn
'komt dat misschien doordat een
amazone sensibeler is in de om-
gang met een hengst dan een
man. Ofschoon dat ook weer
een nadeel kan zijn. „In de ver-
houding met een paard moet je
heel konsekwent zijn. Mannen
zeggen eerder: dat is goed, dat is
fout." Vrouwen hebben dat min-
der. Mannen laten zich geen
knollen voor citroenen verko-
pen.

In de dressuur komen drie soor-
ten paarden aan bod. Merries,
hengsten en ruinen. Het geslacht
maakt niet uit. Als ze maar vier
dure benen hebben, een mooi
hoofd, een gewelfde hals en een
gladde romp. Een muilezel, van
wie bekend is dat hij zich geen
twee keer aan dezelfde steen
stoot, is daarentegen volstrekt
ongeschikt.

Een ruin, die een gesneden
hengst is, voldoet prima in de
dressuur. Met een zadelmakke
ruin snijd je je niet in devingers.
Kwalijk is alleen, datje met hem
later geen kant meer op kunt.

Behalve een aangeboren gevoel
voor discipline en een enorm ge-
duld heeft de beoefenaar(ster)
van de dressuursport vooral een
rijke papa nodig. Het is iets voor
de happy few. Een paard dat pas
komt kijken, kost algauw twin-
tigduizend gulden. Daarna lopen
de bedragen fors op, van een ton
voor een 'beetje' paard tot dik
een miljoen voor de ware kam-
pioen. Gonnelien Gordijn bezit
sinds kort zon crack: de 16-jari-
ge ruin Ideaal. Door zijn grote
ervaring was Ideaal vorig jaar
met tweehonderdduizend gul-
den het meest winnende paard
van de wereld. Kom, laat ik iets
doen voor dochterlief, dacht pa-
pa Adri.

Naar de Olympische Spelen,
leuk idee. Al heeft het verhaal,
net zoals een paard, een voor- en
een achterhand. Adri Gordijn is
de 'big boss' van bouwgigant
Jongen BV. Wie het breed heeft,
laat het breed hangen. „Maar,"
wijzend op zijn hart, „het zit toch
vooral hier. Altijd gek geweest
van paarden." Omdat de ruiter-
sport een goede mogelijkheid is
om de naamsbekendheid te ver-
breden, manifesteert hij zich de
laatste jaren nadrukkelijk als op-
perstalmeester van de beroemde
africhtingsmanege De IJzeren
Man. „Ze moeten je kennen."
Met 'ze' bedoelt hij de relaties in
de Vip-room. Tijdens een con-
cours lopen 'ze' in en uit.

Een paard als statussymbool
speelt 'slechts een rol terzijde',
vindt Gordijn. „Er gaan ver-
schrikkelijk veel lulverhalen,
een hoop poeha." Vijf ton voor
een paard alsof het niks is. „Je
kunt beter een dure autokopen."
Als geldbelegging is een paard
een riskante zaak. Bij het minste
geringste misstapje of griepje,
centen wég. Een paard verzeke-
ren tegen nieuwwaardekan niet.

Adri Gordijn is de Nol Hendriks
van de ruitersport, al klopt die
vergelijking niet helemaal. Hij
wil vooral 'de mogelijkheden
creëren, dat inderdaad de besten
van een land' naar de grote toer-
nooien gaan. Terwijl de toppaar-
den, als ze ook maar even een
scheet laten, spoorslags naar het
buitenland verdwijnen, haalt
Gordijn ze juist terug.

Ideaal, een Nederlands gefokte
zoon van de dominante en dres-
suurgerichte hengst Doruto,
stond de laatste jaren op de 'hit-
parade' van Sven Rothenberger
in Frankfurt. Omdat Gonnelien
'toevallig' de vriendin is van de
wereld- en Europese kampioen,
verliep de transactie zonder veel
gehinnik. Anderhalve ton. Om
het exacte bedrag aan de weet te
komen, moet je de staart van
Ideaal heel hoog optillen.

Henk van Bergen benadert de
dressuur als een soort Arie Selin-
ger. Een vakfanaat met psycho-
logische trekjes. „Dressuur is het
gymnastiseren van de drie na-
tuurlijke bewegingen. Je kunt
ook zeggen: de harmonische ont-
wikkeling van de eigenschappen
van het paard." En van de berijd-
(st)er, die het dier dwingt dingen
te doen die het liever niet doet.
De 'piaffe' of 'pirouette', ga er
maar eens aan staan als paard.

De piaffe - niet afgeleid van de
bijna gelijknamige chansonniè-
re, maar van 'piaffer', het Franse
woord voor 'trappelen' - is een
draf op de plaats. Maar dan wel
op een 'verheven wijze. Bij de
pirouette, een in de stapbewe-
ging uitgevoerde galopoefening,
gaat het om de kortst mogelijke
wending op de achterhand met

De zelfbewuste ruin is net niet te
oud om nog één keer te pieken.
„Een paard mag je niet af laten
gaan. Dat verdient het niet." Tot
nu toe staan drieamazones geno-
mineerd voor Barcelona, Ellen
Bontje, Tineke Bartels en Anky
van Grunsven. Zij danken hun
uitverkiezing aan bondscoach
Henk van Bergen, die een goed
oog heeft voor vrouwen en voor
hetgeen eronder zit. „Een paard
moet mooi gespierd zijn op het
lichaahi." Of Gonnelien Gordijn
met Ideaal de Spelen haalt?
Breek hem de mond niet open.
De nieuwe combinatie zal de ko-
mende maanden nog driftig
moeten scoren bij de jury's.

behoud van evenwicht. Krijg je
als paard grijze haren van.

Daarin zit 'cm nou net de pijn.
Van Bergen: „Als de uitvoering
een dergelijk hoge moeilijk-
heidsgraad bereikt, denk ik niet
dat een paard het graag doet. Ik
zeg altijd: het paard mag er geen
hekel aan krijgen." Dat is bij
hem de grens. „Elk leerproces
van mens en dier is gebaseerd op
een scala van beloning via cor-
rectie na bestraffing." Een sui-
kerklontje of een tikje. 'Barre-
ren', met een stok tegen de
benen slaan, is een ongeoorloof-
de manier van bestraffen. Kom
je geen stap verder mee, want
'prestatie en gehoorzaamheid
stoelen op onderling vertrou-
wen.
De africhting matakt een paard

mooier. „Een goede combinatie
is elegant en artistiek. Het heeft
wat weg van kunstrijden op de
schaats." Een perfecte passage,
een - wederom - 'verheven' vorm
van draven in voorwaartse rich-
ting, is volgens VanBergen puur
ballet. De suggestie dat de dres-
suur uit het circus stamt, doet
hem geenszins steigeren. „De
circusman is vaak beter bezig,
hij bezit een grotere dierenliefde.
De sporter is eerder genegen iets
te doen ten koste van het paard."

Vooral de Kür op muziek streelt
het gemoed en de blik. Amazo-
nes, wiegend in het zadel. Gon-
nelien Gordijn maakt met Ideaal
een beste beurt, al kent ze hem
pas anderhalve week. Beiden
hebben ze een paardestaart. De
ene wappert, de andere in een
knotje gebonden met daar bo-

venop de onvermijdelijke cilin-
der. Ze houdt de touwtjes strak.

Drieëntwintig is ze, serieus wer-
kend in de richting van de Spe-
len. „Een geluk dat ik zon vader
heb." Het huwelyk met het
paard moet ze zelf tot stand
brengen. Dat vergt veel inzicht
en kalmte. Ze had eerder al de
beschikkingover goedepaarden,
Olympic Ambush en Conquista-
dor, de 'veroveraar. „Maar Am-
bush was een tijd uit de running
door een longaandoening. Hij is
nu weer in orde." Met Ideaal
heeft ze twee benen om op te
staan.

Op 'The Sting' voeren ze een pu
rouette uit, een paar apart. Ideaal
heeft er kennelijk plezier in, al
doet hij tegen het einde van de
rit 'pfft'. Een paard is ook maar
een mens.

" Gonnelien Gordijn op Conquistador, de 'veroveraar' Foto: JAN-PAULKUIT

Ivantsjoek wint
schaaktweekamp

HILVERSUM - Nog voor de laat-
ste partij is gespeeld, mag Ivants-
joek zich winnaar noemen van de
KRO-tweekamp tegen Timman. Re-
mises in de vijfde partij op zaterdag
en in de afgebroken vierde partij op
zondag brachten het totaal van de
jonge grootmeester uit de Oekraine
op 3 1/2 punten tegen 1 1/2 voor
Timman. Daarmee was tevens de
verdeling van het prijzengeld vast-
gesteld: 18.000 gulden voor Ivants-
joeken 12.000 gulden voor Timman.

sport

Peter Murphy eist meer geld voor Olympische campagne

Volleybalsters op zwart zaad
I!M HAAG - Peter Murphy ziet de voorbereidingvan de vol-
balsters op het Olympisch toernooi in gevaar komen door
l gebrek aan financiële middelen. De bondscoach komt tus-
i de anderhalve en twee ton te kort om zijn programma uit
boeren. De fysiotherapeut uit Uden dreigde zaterdag voor
radio met opstappen, indienhij niet voor 1 januari de zeker-
d had dat het gat in de begroting gedekt werd.

heb me te hard uitgedrukt. Er is
11 sprakevan een conflict. Ik heb
I ' deadline willen stellen", namI fphy zondag gas terug. „Als wij
f aan de top willen handhaven,

| fien wij de begroting te structu-
*n."

'fphy wil met zijn selectie onge-

* hetzelfde programma uitvoe-
-1 als voor de Europese titelstrijd

September, waar hij het Olym-
*h ticket bemachtigde door ach--4e Sovjetunie tweede te worden.
Ü hebben ongeveer achteneen-
've ton nodig", aldus Murphy.

j 1 overschrijding van de begro-
t met bijna twee ton. In een ge-
'ek toonde NeVoßo-voorzitter
Ik eerder de intentie tegemoet te
"len aan de wensen van zijn
JUwencoach.

Vanderlijde aan winnende hand
LEVERKUSEN - Zwaargewicht Arnold Vanderlijde heeft dit sei-
zoen ook zijn tweede partij in de Duitse competitie winnend afgeslo-
ten. De Sittardse bokser, winnaar van het :_ilver bij de wereldtitel-
strijd, versloeg zaterdag in het duel Leverkusen - Frankfurt deDuitse
kampioen Teugert op punten (5-0). Vanderlijde is nog steeds ongesla-
gen in zijn Bundesliga-loopbaan. Het duel tussen beide clubs eindig-
de in een gelijkspel (15-15).

Fraaie zege
handbalsters

DIEREN - Het Nederlandse vrou-
Lvenhandbalteam heeft zaterdag-
avond in Dieren een fraaie zege
behaald op het op papier sterke
Sovjetunie. De ploeg van coach Ton
van Linder won met opmerkelijk
groot verschil: 22-16, na een rust-
stand van 10-8. Jolanda de Kok en
Diana Mouton waren met vijf tref-
fers topscorers. Doelvrouwe Laura
Robben van Swift Roermond was
ie grote uitblinkster.

Dick Jaspers
stoot raak

rOKIO - Theoretisch kan Dick
laspers de wereldbeker driebanden
binnenhalen. De Brabander bereik-
te zondag de halve finales van het
slotevenement in Tokio door fraaie
overwinningen op Weingart, beker-
houder Ceulemans en Pilss. De
nederlagen van favorieten als Ceu-
lemans en Blomdahl maakten hem
onverwacht nog een potentiële
kanshebber op de hoofdprijs. „Maar
als ik daar aan ga denken, speel ik
tegen Dielis geen bal meer", keek
hij vooruit op de belangrijke partij
in de halve finale.

Biljartprimeur
Frans van Kuijk

ROTTERDAM - Frans van Kuijk
heeft op ondubbelzinnige wijze het
eerste nationale Grand Prix-toer-
nooi driebanden in Rotterdam ge-
wonnen. De 29-jarige speler ujt

Oudenbosch rondde de finale tegen
Anno deKleine af in slechts twintig
beurten, waarmee hij het hoge par-
tijgemiddelde van 2.500 bereikte.

Günthardt nieuwe
trainer van Graf

BRUHL - De Zwitser Heinz Günt-
hardt is de nieuwetrainer van Steffi
Graf. Precies veertig dagen na de
breuk tussen de Duitse nummer
twee van de wereld in het vrouwen-
tennis en Pavel Slozil is Günthardt
de opvolger geworden van de Tsje-
choslowaak, die vijfjaar de begelei-
der was van Graf. Er is een proeftijd
van vier tot zes maanden afgespro-
ken. Daarna wordt bekeken of er
een contract van een jaar kan wor-
den afgesloten.

Nachtwerk voor schakers

de vierde ronde in remise was geëindigd,
verspeelde de regionale troef in de vijfde
ronde zijn kansen door onnodig te verliezen
van Amsterdammer Sterrenburg. Dören-
berg zette zich daarna schrap voor de
eindspurt die hem vier zeges^in evenzovele
partijen opleverde. De winnaar verdiende
350 gulden, terwijl Dörenberg het met 250
gulden moest doen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Eindstand: 1. Knoppert 8 punten; 2. Dörenberg 7,5; 3. Ber-
nink 6,5; 4. Sterrenburg 6,5; 5. Driessens 6; 6. Bunnik 6; 7.
Smorenberg 6; 8. Sonnemans 6; 9. Royakkers 5,5; 10. Menge-
rinks,s; 11. Winkels 5,5.

" De negende editie van de Maastrichtse
Schaaknacht is een succes geworden. Een
aantal van 87 deelnemers woonde de denk-
sportmarathon, die vrijdagavond half tien
startte en zaterdagmorgen halfacht eindig-
de, bij. Na negen ronden 'zwitsers met 25
minuten partijtjes was het Eric Knoppert
uit Utrecht, die met acht punten de hoogste
score had behaald. Limburgs kampioen
Gaston Dörenberg (Brunssum) sleepte met
een half punt minder een uitstekende twee-
de plaats in de wacht.

Nadat het tppduel Dörenberg-Knoppert in
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verrassingen zet? Bestaat.
Bij de SNS bank zijn we graag buitengewoon lettertjes en hun betekenis voor u duidelijk zoiets zou u Wel degelijk verrassend kunnen
duidelijk naar onze cliënten. Ook en vooral te maken. Zonder dat u ons daarom hoeft vinden.
als het om wat ingewikkelder zaken gaat, zoals te vragen. De beste manier om dat alles te toetsen is
bijvoorbeeld hypotheken. Want we zien niet Daarnaast ontwikkelen we produkten die gewoon naar een van onze kantoren te stap-
graag dat zoiets als een rentestijging voor u echt tegemoet komen aan wat u wilt. Zoals pen. Die zijn gevestigd in vrijwel het gehele
volkomen onverwachtkomt. een hypotheekvorm die renteschommelingen noorden, midden, oosten en zuiden van

Andersom geredeneerd past het ook niet opvangt. Of een spaarvorm waarin opname- Nederland, van Groningen tot Maastricht en
in onze mentaliteit om u bijvoorbeeld een vrijheid en hoge rente optimaal samengaan. van Enschede totBussurn.
fraaie rente op uw spaargeld voor te spiegelen Ook is het mogelijk dat we bestaande We geven u dan graag een indruk van het
zonder te vertellen wat daarbij uw vrijheid produkten combineren om het geheel beter brede scala diensten van de SNS bank voor
van opnemen is. te laten passen bij uw specifieke situatie. zowel zakelijke als particuliere cliënten. En

Kortom, we doen ons best om kleine "Maatconfectie" noemen we dat. Toegegeven, van datgene wat we voor ükunnen doen.

SIMSt» tosnnlc 5
We doen 't graagbeter dan goed.
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