
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers ’ 1,&

PaasbestLimburgs Dagblad
ümsdag2l april 1992 74e jaargang nr. 94.

Intern conflict in partij dreigt na uitspraken minister Kok

PvdA-fractie steunt
verzet van Ritzen

Van onze parlementaire redactie

j-EN HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer steunt~ derwij sministerRitzen 'van harte' in diens verzet tegen ka-
'netsvoorstellen om 650 miljoen te bezuinigen op onderwijsn bovendien geen geld vrij te maken voor verbetering van de
Garissen in het onderwijs. Dat heeft PvdA-fractieleider Wölt-
*ens kenbaar gemaakt. De PvdA keert zich hiermee tegen de
1gen leider Wim Kok, die voluit achter de bezuinigingen op
Un-derwijs staat.
___.

Volgens Wöltgens is het terecht dat
Ritzen al in deze kabinetsperiode
een begin wil maken met het verbe-
teren van de salarissen in het onder-
wijs en tegelijkerijd bezwaar maakt
tegen bezuinigingen die de kwali-
teit van het onderwijs aantasten.
Wöltgens heeft er weliswaar begrip
voor dat het kabinet door middel
van lastenverlichting de prijsstij-
gingen in toom wil houden, maar
voor de PvdA heeft verbetering van
de kwaliteit van het onderwijsen de
gezondheidszorg en verbetering
van de lonen in die sectoren priori-
teit.
Ook het openbaar vervoer mag niet
de dupe worden van een eventuele
lastenverlichting, stelt de PvdA-
fractieleider. „Als lastenverlichting
ten koste gaat van het onderwijs, de
gezondheidszorg en het openbaar
vervoer, dan is dat een te hoge
prijs." Lastenverlichting moet in
dat geval maar worden uitgesteld,
aldus Wöltgens.
Minister Ritzen en zijn staatssecre-
taris Wallage hebben inmiddels in-
tern laten weten dat ze zullen aftre-
den, als het kabinet zijn plannen
handhaaft. Volgens vice-premier
Kok zijn deze berichten in de media
'wat zwaar aangezet.
Vice-premier Kok zei tevens dat hij
akkoord gaat met uitstel van verde-
re uitvoering van de stelselherzie-
ning gezondheidszorg, het plan-
Simons. Premier Lubbers heeft er
al eerder op aangedrongen kalmp-
jes aan te doen met de overheveling
van de huisartsenhulp en de gehan-
dicaptenzorg naar de algemene wet
bijzondere ziektekosten (awbz).
Volgens het plan-Simons zouden
deze stappen met ingang van ko-
mend jaargezet moeten worden.
Kok verbindt aan uitstel wel de
voorwaarde dat het CDA afziet van
verdere vertragingsacties. Hij vindt
uitstel aanvaardbaar, omdat zo de
tijd genomen kan worden voor een
goede afweging van de volgende
stappen. Kok zei een jaar verlies
niet als gezichtsverlies te beschou-
wen. Volgens Kok steunt staatsse-
cretaris Simons (Volksgezondheid)
het uitstel volop.

Nieuw record
in paasdrukte
"j-ËIDSCHENDAM - De Floria-
f*e in Zoetermeer en deKeuken-
hof zijn de 'absolute toppers' van
j*et paasweekeinde geworden.

**et buitenlands bezoek aan Ne-tland was opnieuw goed voor
record. Volgens het Neder-'Snds Bureau voor Toerisme

NBT) brachten 925.000 buiten-landers een bezoek aan ons land,
?at zijn er 25.000 meer dan vorig
«ar. In Limburg bleek het aard-
beving-gebied in Midden-Lim-purg een toeristische trekpleis-

schatting 450.000 Nederlan-ds besloten een korte vakantie
J} eigen land door te brengen.
*«et NBT spreekt dan ook van
|*n zeer goede start van het toe-?stisch seizoen.
*Je land- en tuinbouwtentoon-stelling Floriade in Zoetermeer
»erwelkomde het afgelopen
weekeinde de 150.000ste bezoe-**r- De Keukenhof kreeg alleen
41 tijdens de paasdagen 100.000Sasten te verwerken.
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" Ergernis over

het weer

A»
ki hEN TOE reGEN
.f gelopen nacht is zach-

v_p en vochtige lucht aange-
lijnd- Hierin komen plaatse-
ne ï mistbanken voor, die in
<jw.°°P van de ochtend ver-
W"en- Een koufront. dat
*or ~l ket westen nadert,

St voor veel bewolking en
da^n toe regen. In de namid-
hef en avond komen achter
VO. ""°nt enkele opklaringen
tnur- De maximum tempera-
de r wordt ongeveer 14 gra-
"»e. , elsius» terwijl vannacht
Vv?Wik. daalt tot 5 graden.
iv:., nd is matig en komt uitVorstelijke richting.
t,-efT Verdere informatie be-
ku ,ende net weer in Limburg
v "t u bellen 06-91122346.

tHa °P: 06.29 onder: 20.48
"a,»op: 01.08 onder: 08.41

Heerlense
verongelukt

FSV eist kop
NS-directeur

EINDHOVEN - De 29-jarige Alic-
ja Van der Valk-Kruszel uit Heer-
len is zaterdagochtend op de auto-
snelweg bij Eindhoven door een
ongeluk om het leven gekomen. De
vrouw reed op het verkeersplein bij
Leende tegen de vangrail in de mid-
denberm, verloor de macht over het
stuur en botste met haar auto tegen
een verkeerslicht. De politie ver-
moedt dat ze te hard heeft gereden.

Onderbanken ziet af
van proefdierenbedrijf

ONDERBANKEN - Het proefdie-
renfokbedrijf Harlan, Sprague en
Dawley (HSD) komt niet naar On-
derbanken. Die conclusie kan wor-
den getrokken uit het voorstel van
burgemeester en wethouders aan
de gemeenteraad van Onderbanken
om af te zien van de vestiging van
het proefdierenbedrijf. Het voorstel
is tot stand gekomen na beraad met
provincie, Liof en HSD.

Volgens het college van Onderban-
ken is het niet mogelijk binnen de
door HSD gestelde termijn tot reali-
sering van een bedrijventerrein in
Schinveld-Noord te komen. HSD
wilde daar uiterlijk in 1993 met het
bedrijf starten. B en W van Onder-
banken denken dat het evenmin
haalbaar is om binnen die tijd over
een goedgekeurd bestemmingsplan

en de benodigde grond te beschik-
ken.
Het gemeentebestuur van Onder-
banken wil er nu samen met Liof en
provincie naar streven het bedrijf
elders in de Oostelijke Mijnstreek,
eventueel dichtbij Onderbanken te
vestigen.
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overleden
LOON OP ZAND - De 31-jarige
rijkspolitieman uit Loon op Zand,
die op 25 maart door een collega
van de Tilburgse gemeentepolitie
tijdens een patrouille werd neerge-
schoten, is zondag rond 17.30 uur in
het Elizabethziekenhuis in Tilburg
overleden.

Benny Hill
overleden

LONDEN - Benny Hill, de Britse
komiek die een van meest gewaar-
deerde tv-programma's ter wereld
maakte, is gisteren dood aangetrof-
fen in zijn woning. Dat is door de
politie bekend gemaakt.
De 66-jarige Hill was behandeld we-
gens hartklachten. Er bestond niet
onmiddellijk duidelijkheid over de
doodsoorzaak en het tijdstip van
overlijden.

Heerlense peuter
doodgereden

HEERLEN - De tweeëneenhalf
jaaroude Ikerma Chamlali uit Heer-
len is zaterdagnacht in die plaats
om het leven gekomen. Ze werd
door een auto overreden toen ze
met haar ouders de Nicolaas Beets-
straat overstak. De 25-jarige be-
stuurder van de auto was een fami-
lielid van het slachtoffertje.
De familie stak rond middernacht
de straat over, waarbij het meisje al-
leen midden op de weg terecht
kwam. De moeder en de drie andere
kinderen stonden nog aan de rech-
terkant van de weg, terwijl vader al
was overgestoken. Terwijl het kind
vermoedelijk wilde teruglopen,
werd ze door de auto gegrepen." Tientallen ballonnen gingen de lucht in toen de Spaanse koning

Juan Carlos I de wereldtentoonstelling Expo 92 in Sevilla, waaraan
110 landen deelnemen, officieel opende. Elders in de stad ging het er
minderfeestelijk aan toe. De politie opende het vuur op een honderd-
tal betogers, die in de stad ruiten ingooiden en auto's op hun kant
duwden. Ook voor de Nederlandse delegatie was er minder goed
nieuws. De Rijksdienst Beeldende Kunst verwijdert de 15 schilde-
rijen, die zijn opgesteld in het Nederlandse paviljoen, alser niet bin-
nen een week maatregelen worden genomen om het zonlicht tegen te
houden. Op sommige plaatsen is het zonlicht dat op de doeken schijnt
twee keer zo fel als is toegestaan. Foto: AP
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" Koerswijziging zet
coalitie onder druk(ADVERTENTIE)

Gezien op TV...
Bel nu voor adressen en korting

070-3906250

(ADVERTENTIE)

IS BETER MEUBEL
! j -:. GEOPEND. PROOST!?

m I __«1 Vandaag is het extra feestelijk bij Beter

" I |i _* Meubel. Bij uw aankoop (minimaal 200.-)

"* Jl.C I'l -I * ontvangt u t/m 25 april een gratis pakket
_r^¥^^A:l:m Belgische bieren. Proost, op uw gezondheid!
-\-^„xJr % Beter Meubel de zuinigste Belg voor

\ JJoïsS*\ 1 j yJ^^X lEDERE ZONDAG OPEN!

■EL J BETER MEUBEL
B^^^^^m Baan naar Bree 127, 3990. DEED BEI _**!__BB Tel 09-3211633805. "EtK DELV-HE

Tumultueuze opening Expo 92

(ADVERTENTIE)

Damesblouses
In 6 unikleuren en diverse dessins,

modellen en kwaliteiten.
Normaal ’ 119,-

Voordeelprijs: n%J m
(Ook verkrijgbaar in onze damesmodezaak te Geleen)

daar winkel je voor je plezier!

(ADVERTENTIE)

Gratis ZonBii
E^oraiebril.
Doe MeeAan De Pearle Prijsvraag En MaakKans Op

Negen Dagen Florida \W Twee.

Pearle IsKijkplezier.
Beek, In de Makado (ingang Oost)

Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a -
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)

r Limburgs Dagblad "'}
de duidelijkekrant

Nü twee weken gratis
j Ja, die duidelijke krant wil ik hebben! flU_ in».- .____ ji Noteer mij als abonnee. 1 p " 3^r^

Naam: ' W J I
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| De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis.

I OStuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,
| ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus

G automatisch per kwartaal ’ 82,35
D automatisch per maand ’ 27,45

O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling
D per kwartaal ’ 83,35
G per maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proef)-abonnement gehad
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: vtx I

I Antwoordnummer 46. 6400 VB Heerlen |

! ofbelgratis 06-0229912
8 710404 400017



Vreesbaar
!"Vroeger was de aarde plat' is voor
de lezers van Torn Poes, Heer Bora-
inel en andere Toonder-vertellingen
ieen feest der herkenning. De schil-
der Terpen Tijn, professor Zbyg-
hiew Prlwytzkofsky en het wonder-
lijke mannetje Pee Pastinakel; ze
blijken allemaal een levend voor-beeld te hebben gehad. Marten
Toonder legde ooit hun eige-
naardigheden vast op papier en liet
2e later weer tot leven komen.
Toonder gniffelt als de vergelijkin-
gen tussen zijn creaties en de perso-
nages uit de autobiografie worden
getrokken. „Eterman... ja, u heeft
gelijk, dat is 'm. Terpen Tijn. Wat
eardig, u bent de eerste die het
.egt."
Nee, hij vindt het niet erg als werke-
lijkheid en fictie met elkaar worden
vergeleken: „Een figuur dat je be-
denkt is toch altijd iets uit jezelf." Is
herr Kerbe van de drukkerij („Daar
hebben de herren wederom neben
der pot gepiest. Schrikkelijke zwij-
nerij! Vreesbaar!) na zoveel jaren
Prlwytzkofsky nog wel echt?
„Ja, zo praatte de man echt. Ik vond
het destijds zo bijzonder, dat ik die
uitdrukkingen direct opschreef.
Maar het is goed mogelijk, dat ik bij
het schrijven toch beïnvloed ben. Ik
heb die Prlwytzkofsky ook zo lang
gedaan..."

Therapie
Voor zijn biografie raadpleegde
Toonder oude post en aantekenin-

genboekjes vol observaties. „Ik had
ze met rust willen laten", schrijft
hij, „want woorden en gedachten
van gestorvenen zijn drukkend. Le-
ven is beweging, en alles wat leeft
verandert voortdurend - ook het
denken."
„Omdat er zonder denken geen her-
inneringen bestaan, is de mens al-
tijd bezig zichzelf te verzinnen,
want hij bestaat uit zijn geheugen.
Daarom heb ik die papieren nodig;
het staat me tegen om mezelf hele-
maal zonder houvast te verzinnen.
Ik heb wel aardiger figuren be-
dacht."
Zon anderhalf jaar geleden begon
het werk. Het zou één van de moei-
lijkste klussen van zijn leven wor-
den. Na de dood van zijn vrouw
Phiny Dick, was Toonder door een
diep dal gegaan. De biografie werd
na enkele maanden van depressies
als therapie aangegrepen. „Het be-
gin was enorm zwaar, het stond me
tegen. Wat een papier heb ik toen
weggegooid."
„M'n vrienden hadden gezegd: Je
zult steun hebben aan al die mooie
herinneringen. Ik dacht toen: Wat
'een onzin, juist de goede herinne-
ringen maken het verlies zoveel
groter. Op een gegeven moment zie
je gewoon niets meer zitten, komen
er zelfmoord-ideeën bij je op en
vraag je je af: Waar doe ik het alle-
maal nog voor. Dat gevoel in jezelf...
daar ben ik gelukkig overheen ge-
komen."

Leegte
Het schrijven sleurde Toonder door
de zwaarste tijd van zijn leven, maar
de leegte bleef. „Of ik nog een doel
heb? Nee, dat is weggevallen. De
echte vreugde, die heb je niet meer
als je alleen bent."
Hij vervolgt vlug, bijna veront-

schuldigend: „Maar ik heb nog
steeds niets te mopperen of te kla-
gen, hoor. Je hebt gewoon iemand
nodig om je plezier mee te dele/i.
Alleen opvakantie is ook maar half
op reis."
Phiny miste hij al toen de jonge
Marten Toonder in de zomer van
1931 na het behalen van zijn HBS-
diploma enkele maanden op zeereis
mocht. Tijdens de reis op het schip
van kapitein Marten Toonder se-
nior, besefte junior voor het eerst
hoe hij naar zijn buurmeisje ver-
langde. „Maar dat was toch anders.
Toen was ik nog jong."
De vloek van het oud zijn, zo noemt
hij zijn eenzaamheid. Generatiege-
noten zijn weggevallen. „Ik heb ze
bijna allemaal overleefd. Alleen met
mijn broer Jan Gerhard kan ik nog
over de tijd van vroeger praten. Als
je dat met anderen zou doen, ben je
dan al gauw een sauriër."
Opnieuw de hartelijke lach. Toon-
der straalt weer levensvreugde uit,
ondanks de diepe wonden. Hij
prijst zich een gelukkig mens, die
veel artistieke dromen werkelijk-
heid zag worden. „Ik ben een ge-
luksvogel, kennelijk onder een
gunstig gesternte geboren."
Steeds ontmoette hij op het juiste
moment de juiste mensen. Een ge-
luk dat zijn moeder ook had. „Ze
v/as ontzettend passief ingesteld,
maar als het er op aan kwam, stond
ze klaar om de juiste maatregelen te
nemen."
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Kaboutertjes
Toonder woont al meer dan een
kwart eeuw in het lerse Greystones.
De Keltische hang naar mystiek
heeft hij zich helemaal eigen ge-
maakt. „Ik geloof niet in toeval,
maar ik moet een beetje oppassen
met dat soort uitspraken. Voor je

het weet ben jeeen man van kabou-
tertjes."
Schaamte voor kaboutertjes;
spreekt hier echt de geestelijke va-
der van mysterieuze types als Kwe-
tal en de magiër Hocus Pas? Een
bulderende lach. „Dat is ook zo, dat
is ook zo."
Hij spreekt met diepe bewondering
over het geloof van de leren. Onder
een laagje katholicisme, voelen de
Kelten een sterke oerverbonden-
heid met de natuur.
„Vader had dat ook. Hij kwam van
Rotumerplaat, waar nu zoveel om te
doen is. God was daar voor hem de
zee, de wind, de natuur. God was
ook de storm, op zee. De toorn
Gods, dat was voor mijn vader een
begrip."
Terugblikkend op een lang en
werkzaam leven, is het geluk vaak
aan zijn kant geweest. Niet het gro-
te geluk, daar gelooft Toonder niet
in. „De momenten van klein geluk,
samen aan mooie dingen werken.
Thuis of het teamwork in de studio.
Dat soort geluk besef je alleen op
het moment zelfniet."
Maar er zijn ook mensen die op de
een of andere manier- het ongeluk
aantrekken. Heel triest, één van on-
ze studio-medewerkers had dat.
Werd altijd achtervolgd door pech.
Wanneer hij ook op zomervakantie
ging; altijd regen.
De man kon geweldig inkleuren,
met aquarel. Toen zijn produktie af
was, vloog het kasteel Nederhorst
(met daarin de Toonder-studio's-
MR) in brand. Een ramp. De man
heeft daar jarenlang zware depres-
sies van gehad. Ik geloof niet dat
een mens zijn lot kan ontlopen."
Lijkt verdacht veel op dat ongeluk-
kige Bommel-personage met het
eeuwige regenwolkje boven zich.
Toonder veert op: „Precies, de

Zwarte Zwadderneel. Dat is zon
type."

kunst

Sauriër Marten Toonder maakt autobiografisch debuut

'Echte vreugde heb je niet
meer als je alleen bent'

DOOR MARTIN RUESINK
Niets is toevallig, alles heeft
met alles te maken. Kort nadat
Marten Toonder (79) deze
week op Schiphol uit het
vliegtuig stapte, trilde Neder-
land op zijn grondvesten.
„Vrienden van mij in lerland
wisten absoluut zeker, dat het
met mijn bezoek te maken
had. Ha, ha, ha. Nee, ik geloof
niet dat ik aardbevingen ver-
oorzaak." Maar toch... Was het
niet de schrijver Toonder zelf
die professor Prlwytzkofsky
na een aardschok liet zeggen:
„Onwetenschappelijke waan-
zin. Zo een domme jongen als
dezer Urg persoon kan gene
supersonische trillings ten ge-
hore brengen. Uit!" Achteraf
bleek het blaagje Urg toch de
boosdoener. In de Toonder-
filosofie is niets onmogelijk.
~De geest bepaalt de materie,
inderdaad. Toeval bestaat naar
mijn idee niet, de waarheid
evenmin. Die wordt door
iedereen zelf ingevuld."
Marten Toonder, de grootvader van
Öe Nederlandse strip en tekenfilm,
wordt 2 mei tachtig jaar. Ter gele-
genheid van dit feit is het eerste
deel van zijn autobiografie versche-
nen. Zes jaar na de laatste Bommel-
iiitgave eindelijk weer een aanvul-
ling voor de literatuurlijstjes van
havo en vwo.
Jn 'Vroeger was de aarde plat', be-
schrijft Toonder zijn leven vanaf
geboorte (1912) tot vlak voor de op-
richting van zijn eigen tekenstu-
dio's (1939). De titel verwast naar
Veranderende opvattingen over de
werkelijkheid. De aarde bleef plat,
'totdat geleerden anders beweerden.
De waarheid blijft rekkelijk.
Het boek is het biografiedebuut van
ieen man die al sinds zijn vijfde jaar
verhaaltjes vertelt en miljoenen op-
lettende lezertjes heeft geboeid met
beeldverhalen en ballon-strips.

# Marten
Toonder: „Ik ben
een geluksvogel,
kennelijk onder
een gunstig
gesternte geboren.'

Herhaling
Toonder stopte in 1986 met zijn
Torn Poes/Heer Bommel-reeks.
„Het was een logisch einde, net
zoals na de zesde klas de lagere
school is afgelopen. Na 45 jaar was
het verhaal uitverteld. Er is maar
een beperkt aantal gegevens op de
wereld en die heb ik zon beetje ge-
bruikt. Je moet oppassen voor her-
haling, dat je niet hetzelfde verhaal
in een nieuw jasje stopt."
De herhaling in andere strips en
geïllustreerde verhalen stoort hem.
„Dat vind ik tragisch. Asterix bij
voorbeeld, daar was ik een groot
liefhebber van. De laatste albums
waren een afknapper."
Frankrijk en België blijven voor
Toonder dé landen van het beeld-
verhaal. „Maar ook iemand als Dick
Matena maakt heel mooi werk.
Jammer alleen, dat-ie zelf geen ver-
halen heeft."
Deel twee van de autobiografie
staat al in de steigers. Het schrijven
zal 'm dit keer nog moeilijker af-
gaan, voorspelt Toonder: „Ik kom
nu in een periode waarover al erg
veel is geschreven. Je haalt boven-
dien eerder wonden open."
De beschrijving van de oorlogspe-
riode, waarin de steeds groter wor-
dende Toonderstudio's legaal én
verzetswerk maakten, zal niet volle-
dig zijn. „Ik ga niet over de oorlog
schrijven, maar over mijn persoon-
lijke belevenissen in die tijd."
„Met namen moet je voorzichtig
zijn. Behalve van enkele notoire
schurken, die komen er in. Vrij Ne-
derland heeft geschreven: ledereen
die de oorlog heeft meegemaakt is
dood of debiel. Aangezien ik nog
niet dood ben...". Weer gelach.

Roodgekookte peertjes
DOOR HUUB MEIJER

Deze roodkokertjes smaken
voortreffelijk bij griesmeelpud-
ding maar smaken minstens zo
goed met een bolletje ijs of een
flinke toef slagroom of crème
fraiche, waardoor een fijngewre-
ven anijsblokje is geschept.
Benodigdheden voor 4-6 perso-
nen: 1 kg stoofperen, IV_ dl bes-
sesap (flesje), '/_ dl (ruim 3 el)
rode port, 75-100 g witte basterd-
suiker, kaneelstokje, kruidnagel-
tje, aardappelmeel.

Schil peren, maar laat steeltjes
aan de vruchten. Schenk besse-
sap en port in een pan, voeg sui-
ker en kruiderijen toe en breng
het geheel aan de kook. Roer tot
de suiker helemaal is opgelost.
Zet de peren rechtop in het
kookvocht en kook ze, in 1-1Vi
uur gaar. Bedruip de peren re-
gelmatig met het sap.
Neem ze daarna voorzichtig uit
het kookvocht en verwijder het
kaneelstokje en de kruidnagel.
Bind met allesbinder het stoof-
vocht tot de gewenste dikte.
Laat peren en stoofvocht goed
afkoelen alvorens te serveren.

Leeflang en
Van Dam in

Salon Literaire
MAASTRICHT - Chantal van
Dam en Ed Leeflang zijn de gas-
ten in Salon Literaire 4, dat dins-
dag 28 april wordt gehouden in
podium-café Satirycon, Bernar-
dusstraat 16-18 te Maastricht.
Aanvang 20.00 uur.

Het thema van dit literair evene-
ment is: Het dier als metafoor. In
het werk van beide schrijvers
speelt het dier een centrale rol.
In Chantal van Dams laatste pu-
blicatie 'Het Maggischip' roept
het verdwijnen van de kater Otto
herinneringen op aan de dood
van de vader en het broertje van
de hoofdpersoon. Ook in meer-
dere gedichtenbundels van Ed
Leeflang spelen dieren een be-
langrijke tol. Een recent voor-
beeld is zijn laatste bundel 'Be-
groeyt met pluimen', die eind
1991 verscheen.

Hans Op de Coul zal met beide
auteurs hierover in gesprek
gaan.

verder...
... is er in galerie Hanenhof, Groe"'
straat 44 in Geleen, tot en met'
mei een expositie te zien van sch"'
dersclub 'Licht en kleur. Ope
dinsdag tot en met zondag van tw#
tot vijf.

... loopt er in de exlibrisgalerie V3Jkasteel Limbricht tot en met 19 ju*
een expositie van erotische exlibO
Open dagelijks van 17-23 uur, zo»
dag van 14-23 uur, maandag geS
ten.

Rietveld-project
in Museum Utrecht
UTRECHT - Het grootste
kunsthistorische project ooit
gewijd aan de ontwerper/
architect Gerrit Rietveld
(1888-1964), krijgt in november
van dit jaar gestalte in
Utrecht. Een tentoonstelling
met 60 originele meubels, 55
maquettes van woning-ont-
werpen, 350 tekeningen en 200
foto's is van 28 november t/m
21 februari te zien in het Cen-
traal Museum. Daarna reist de
expositie o.m. naar Parijs
(Centre Pompidou) en New
Vork (Guggenheim). Gelijktij-
dig verschijnt een volledige
oeuvrecatalogus (600 pagi-
na's), waarin 700 ontwerpen
geïllustreerd zijn opgenomen,
evenals een literatuurover-
zicht en een aantal beschou-
wingen over zijn werkterrei-
nen.
Het enorme project - behalve ten-
toonstelling en publikatie komt er
ook een wetenschappelijk sympo-
sium, zijn er educatieve projecten
en zal de derde Rietveld-lezing wor-
den ingepast - komt eigenlijk een
aantal jaren 'te laat. Al in 1983 ont-
stond het idee om bij gelegenheid
van de honderdste geboortedag van
de Utrechtse ontwerper in 1988 een
grote overzichtstentoonstelling te
organiseren.

Maar het materiaal, dat onderzo^1
moest worden (onder meer 7523 bB
den archiefmateriaal bij het NedeJlands Architectuur Instituut ef
even zoveel in het archief van mf
vrouw Schröder, voor wie Rietve' 11

zijn beroemdste huis heeft fbouwd) was zo omvangrijk, dat ot
ze datum bij lange na niet we.
gehaald. Al het archiefmateriaal v
thans wél onderzocht; het resulW*
daarvan zal een wezenlijk bestal" 1
deel van depublikatie uitmaken.

Centraal Museum, waarvan het’geheten Rietveld-Schröderhuis (Nf
derlands enige project op de
reldmonumentenlijst) deel uj|
maakt, en Ned. ArchitectuurinsJtuut werken nauw samen in *realisering van de tentoonstelli"»
De collecties van beide instellingen
aangevuld met die van het Stedelir
Museum (onder meer de beken*
slaapkamer) vormen de basis va
de tentoonstelling. Ze wordt uité*
breid met bruiklenen, onder me*
van particulieren. De belangstell'1*
daarvoor is opvallend: de beteke^van het evenement is kennelijk K
groot, dat men het ervoor over hee^om meubelen langer dan eenjaar 1^
missen.

De expositie werkt met een belj*
ting van 1,1 miljoen gulden. P
deelnemende musea zijn in gelij"
mate financieel verantwoordelirsHet Centraal Museum is nog in oj
derhandeling met sponsors *
stichtingen. Gemeente en provine
Utrecht hebben inmiddels sub5*
dies beschikbaar gesteld. .
Evenals het ministerie van W**;
dat 130.000 gulden bijdraagt in *kosten van het onderzoek en de P^
blikatie.

Deze wordt samengesteld door V
van Zijl, ply. directeur van het
traal Museum/conservator toe^paste kunst, en Marijke Küpe
wetenschappelijk medewerkste'
Het boek (dat behalve in het Ned*£lands ook in het Frans en Enge,
verschijnt) wordt vormgej.
door Walter Nikkels. Een 'wetejï
schappelijkraad' begeleidt het PfL
ject.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. walging, afkeer; 6. kleef-
stof bevattende zetmeelsoort; 11. ijl, niel
dik; 12. elektr. geladen deeltje; 14. mijn-
heer (Eng.); 15. rolmolentje aan hengel;
17. land in Azië; 19. teugel; 21. gemis; 22.
eertijds, voorheen; 23. merk dat in meet-
werktuigen wordt geslagen; 24. land in
Azië; 25. rechtelijke organisatie (afk.); 26.
gewicht; 28. Noorse god; 30. nog te vor-
deren; 31. streek in lerland; 33. manne-
tjesbij; 34. sterrebeeld; 35. graantje, pit;
38. werkzaamheden als ondergeschikte;
41. tennisterm; 42. voordeel opleverend;
44. oudromeinse kleine munt; 46. zout-
meer (Fr.); 48. vr. munt; 49. stuk oplo-
pende helling; 51. beverhaar; 53. op het
gevoel; 54. gelaat; 56. denkbeeld; 57. stuk
stof; 59. schildvleugelig insekt; 60. hevige,
kortstondige regenval; 61. standaardmaat;
62. net van gasbuizen.

Verticaal: 1. voorhangsel ter afsluitir.')
melkklier; 3. boogvormige gedaante;
oude lengtemaat; 5. bieden; 7. de Jfj
heil (Lat. afk.); 8. het meest verwijderd',
voederbak; 10. stichter van Babyion; J.
door en door goed; 13. peil; 16. e'Jschors; 17. trechter van netwerk; 18- o
pegaai; 20. ijzerhoudende grond; 26. v%
pese bizon; 27: genre; 28. plaats in o**
te; 29. vöör alles; 30. deel van een boo'
32. knaagdier; 36. muziekuitvoering °~L
een solist; 37. verborgen; 38. duistenL
39. pauselijke gezant; 40. balspel; '-hechtenis; 45. bevel; 46. wandversierln
47. opening; 48. huisdier; 50. rivie/j
Spanje; 52. Germaanse god; 55. familj*
58. rivier in Italië; 60. uitroep van afk#

Oplossing van zaterdag

(C) Standaard Uilgeveri| Antwerpen

Dinsdag 21 april 1992 "2Limburgs dagblad
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VS verkochten
in het geheim

wapens aan Irak

WASHINGTON - De presidenten Reagan
en Bush hebben Saoedi-Arabië in het ge-
heim toegestaan om over een periode van
tien jaar Amerikaanse wapens door te verko-
pen naar Irak. Dat meldt de Los Angeles
Times. Bovendien, aldus gisteren de New
Vork Times, zorgden hoge functionarissen
van het Amerikaanse ministerie van Energie
ervoor, dat een ernstige waarschuwing van'
lager geplaatste ambtenaren over Iraks nu-
cleaire programma in de doofpot werd ge-
stopt.

De berichten in de kranten betekenen steun
voor Democratische Congresleden, die de af-
gelopen maanden hebben gezegd dat de
Amerikaanse regering, door de Iraakse presi-
dent Saddam Hoessein langdurig te helpen,
medeverantwoordelijk moet worden gesteld

voor de Iraakse inval in Koeweit en de daar-
opvolgende Golfoorlog.
Het was al bekend dat de Amerikanen Irak
in de oorlog tegen Iran in het geheim steun-
den, onder meer in de vorm van satellietge-
gevens over Iraanse militaire stellingen. De
Amerikaanse regering deed dat uit angst
voor Iraanse hegemonie in het Golfoorlog.
Maar volgens de Los Angeles Times van za-

terdag ging de steun nog veel verder dan tot
dusver was aangenomen. Op basis van gehei-
me documenten schrijft de krant, dat Ameri-
ka Irak indirect ooktot het eind van de jaren
'80 van wapens voorzag.
Dat was tegen het officiële beleid van de re-
geringen Bush en Reagan. Het was boven-
dien tegen de wet, die voorschrijft dat de
president het Congres moet inlichten als een
buitenlandse mogendheid Amerikaanse wa-
pens doorsluist naar derde landen.

Uit de documenten waarop de Los Angeles
Times beslag heeft weten te leggen, blijkt
duidelijk dat het Witte Huis van de doorslui-
zingen van onder meer krachtige bommen
op de hoogte was, en die wellicht zelfs enta-
meerde. Maar het Congres werd niets ver-
teld.

Milities zaaien verwarring door gebruik VN-emblemen

Exodus uit Bosnië
* - Van onze redactie buitenland
f —; jJARAJEVO - Duizenden
j jagers zijn het noorden van
$ ontvlucht. aar gisteren op veel plaatsen

werd tussen etni-che groeperingen. In Bosans-
Samac aan de rivier de Sava

.$
n de Srens met Kroatië wer-

il er* minstens vier menseniisedood. Servische milities na-
en Bosanski Samac in het

in en sloten de
J J^g over de Sava. Een mede-
ij T^rker van de VN zei gisteren£a* milities in Bosnië-Herce-jtovina VN-emblemen gebrui-en op wit overgeschilderde
i agens en verwarring zaaien?°°r gebruik van de blauwe
jjy^etten en helmen van de
_ue zegsman wilde niet zeggen wel-

milities zich van de VN-dracht
i De VN-uniformen lijken
( Pde door de milities gebruikte ca-

°uflagepakken. Zowel jeeps,
<sntserwagens5ntserwagens als trucks van def m zijn wit.

< j^er dan 2.000 Kroatische en mos-> uit Bosnië staken in de nacht
Sa Zondag op maandag per boot de
Vi va over. Directeur Josip Krajno-

!v c van het opvangcentrum in Sla-, iski Brod zei berichten te heb-. vernomen dat op de wegen
lo roat'ë en Servië in Bosnië ki-

'v(!}'eterslan. e rÜen staan met auto'siJ vluchtelingen. „Wij kunnen niet
v j.ven afwachten totdat de Ser-
" e^s onze dorpen komen beschie-
ly 11 't zei de moslim Sabahudin Ibra-
t^begovic, die met zijn vrouw en; f cc zoons bij Brcko wilde probe-
ifJ de Sava over te steken naar

§ "^jsche strijdgroepen en het door
__V'èrs gedommeel"de Joegoslavi-
-k_Jeger die teSen de onafhanke-

ke .. van Bosnie zijn, zijn er
g3nelijk op uit zoveel mogelijk

ndgebied te veroveren om dit sa-
Se,?-te voegen met het naburigel^rvië. Sinds de meerderheid van
j. °aten en moslims op 29 februari
ha_un .^eferendum koos voor onaf-
(),.gelijkheid zijn volgens het pers-
b eau Tanjug bij gevechten in
gew e meer dan 200 dodenen 1.600
Sch °n<*en gevallen, terwijl naarnatting 200.000 Bosniërs hun hum-n zyn ontvlucht.

Gevolgen
Öq derale legercommandant in
he fnié- generaal Milutin Kukanjac,
keth de Bosnische president Alija
sehu gov'c in een brief gewaar-
°P r_.^ at voortdurende aanvallen
volp ,taire installaties 'ernstige ge-
{£. Sen' zullen hebben. Volgens
by anJac werd een wapenfabriek
tnjj:. ar^Jevo aangevallen, werden
brol:aire telefoonverbindingen ver-
en *^n en werden legervoertuigen
Ütviri airen geïnspecteerd en geïn-
voeri.rd ' terwiJl soldaten geen
ronri geleverd kregen. „Kom er
sPre 1.

°°r uit als u oorl°g wilt- of
t_E„e^ dlt tegen door acties die het
Van. k- i1 bewi-zen", aldus de brief«■ukarnac volgens Tanjug.

Gevangenisdirecteuren
willen privatiseren

DEN HAAG - De Vereniging van
Gevangenisdirecteuren is voor pri-
vatisering van de gevangenissen in
Nederland. Dit heeft de voorzitter
van de vereniging, mr C.M. Boey
voor de IKON-radio gezegd. Boeij
wil dat Justitie aan de gevangenis-
sen een budget ter beschikking
stelt, waarmee de strafinrichtingen
zelf mogen bepalen wat ermee ge-
daan worden.

Volgens Boey is het heel goed
denkbaar dat er in de toekomst ge-
privatiseerde gevangenissen ont-
staan, die proberen met overheids-
gelden een zo goed mogelijk
management voeren. „Daarbij zou
de directeur in beperkte mate aan-
sprakelijk zijn voor het geleverde
resultaat. Je zit dan nog wel met het
probleem van de controle op bij-

voorbeeld de kwaliteit van de de-
tentie.
Het is immers voorstelbaar dat in
zon situatie de gedetineerde in zijn
cel wordt opgesloten en er niet
meer aan hulpverlening wordt ge-
daan vanwege de economische fac-
toren. Dat moet je dus zien te voor-
komen". Boey ziet hier een taak
weggelegd voor de Commissie van
Toezicht, die zich bezighoudt met
alles wat gedetineerden aangaat en
in dit geval ook de 'kwaliteit' van de
gevangenis kan meten.
„Omdat een privativisering van de
gevangenis ook gevolgen kan heb-
ben voor het personeel - dat mis-
schien te duur is - zal ook de dien-
stencommissie eventuele scheef-
groei moeten tegengaan", aldus
Boey.

Fotojournalist
weer terecht

AMSTERDAM - De 26-jarige fo-
tojournalist Peter Valk uit Rot-
terdam, die sinds een week werd
vermist in de enclave Nagorno
Karabach, is terecht. De man zou
twaalf dagen gevangen zijn ge-
houden en vrijdag zijn vrijgela-
ten. Dat meldt het Russische
persbureau Interfax.

De ouders van Valk zijn door de
correspondent van de Gemeen-
schappelijke Persdienst (waar-
toe ook het Limburgs Dagblad
behoort) in Moskou op dehoogte
gesteld. Volgens de journalisten-
vakbond NVJ heeft niemand
Valk al gezien of gesproken. De
communicatie met het gebied
schijnt moeizaam te verlopen.
Valk, die freelance werkt, zou
vanaf de plaats waar hij gevan-
gen heeft gezeten zijn doorge-
reisd naar Jerevan en van daar
naar Moskou.

Oppositie Irak
praat over val

Saddam Hoessein
NICOSIA - Leiders van de Koerdi-
sche en sji'itische oppositie in Irak
hebben in Teheran gesproken over
een plan om de Iraakse president
Saddam Hoessein ten val te bren-
gen, zo heeft het Iraanse nieuws-
agentschap IRNA gisteren gemeld.
Jalal Talabani van de Patriottische
Unie van Koerdistan had vrijdag
een ontmoeting met Mohammad
Bakr al-Hakim, leider van de Op-
perste Assemblee van de Islamiti-
sche Revolutie van Irak. Het plan
van Hakim zou 'politieke en militai-
re inspanningen' behelzen en mobi-
lisatie van de Iraakse bevolking,
aldus IRNA.
Talabani had in Teheran ook een
ontmoeting met de Iraanse minister
van Buitenlandse Zaken Ali Akbar
Velayati.

binnen/buitenland

'Regering moet zich voor 27 april overgeven'

Afghaans verzet
stelt ultimatum

KABOEL - De fundamentalisti-
sche Afghaanse guerrillabeweging
Hezb-i-Islami heeft de autoriteiten
in Kaboel gisteren tot 27 april de
tijd gegeven zich over te geven.
„Tussen nu en 27 april kan er van
alles gebeuren. Maar als er in Ka-
boel dan nog geen regering is van
de mujaheddin (islamitische heilige
strijders), gebeurt er met het com-
munistische regime hetzelfde als
met de Sovjets," zei een woordvoer-
der van de Hezb-i-Islami in Pakis-
tan.

Rebellen van de gematigde Jamiat-
i-Islami hebben zich in een ring om
de hoofdstad opgesteld om een aan-

val van de strijders van Gulbuddin
Hekmatyar, de leider van een extre-
mistische verzetsgroep, te voorko-
men. Maandag 27 april is het veer-
tien jaar geleden dat een militaire
coup een communistische regering
aan de macht bracht.

In Kaboel geldt van negen uur 's
avonds tot negen uur 's ochtends
een uitgaansverbod. Inwoners zei-
den 's nachts bij;het presidentieel
paleis tanks te hebben gehoord.
Aan de zuidrand van Kaboel, waar
de troepen van Hekmatyar naar zijn
opgerukt, werden zondagavond ten
minste drie Scud-raketten afge-
vuurd; 's nachts waren er af en toe
schoten te horen. In het weekeinde
werd een stenen beeld van een Sov-
jet-tank, dat onder het bewind van
Najibullah werd opgericht, van zijn
voetstuk gehaald. Waar eens het
beeld stond, staan nu bloemen.

Een tiental pantservoertuigen, jeeps
en trucks verliet gisteren de hoofd-
stad richting Jalalabad. Het islami-
tisch verzet verklaarde zondag de
provincies Paktia, Badakshah, Sa-
mangan, Kandahar en Nangarhar te
hebben ingenomen. Vluchtelingen
uit Jalalabad, de hoofdstad van
Nangarhar, zeiden dat de rebellen
de stad hebben omsingeld. Het
stadsbestuur zou met hen onder-
handelen om een aanval te voorko-
men.

Ahmed Shah Massoud, de militair
leider van de Jamiat-i-Islami, zei za-
terdag op een persconferentie dat
het vredesplan van de Verenigde
Naties voor Afghanistan een dood
spoor is.

Rockconcert tegen aids

In veel
gemeenten
ontbreekt

rampenplan
terieX SUM ~ Volëens het minis-
_en pn Binnenlandse Zaken is hetaatitafrnstlge zaak' dat een groot

beschi_. emeenten n°S steeds niet
.Uin- k 1 over een rampenplan.

ken n; ?nderd gemeenten beschik-
v°ldo. f °ver een rampenplan dat
Van kr_ _?n de eisen van de in 1985acnt geworden Rampenwet.
öat k

tl°ofd feft _het Plaatsvervangend
s'r»E .n d

de dienst Crisisbeheer-
mpenbestriJding van het

.KON llï mr B- So"rbag, voor de
haar . * ° êezegd- Zij baseerde

aan d" ~e Zaken die binnenkortgezon_en Kamer zal worden
Uit d64? E-mn°titie blijkt dat 540 van de
delsKgenten in Nederland inmid-
maakt v ram PcnPlan hebben ge-
Iri Utr. uïl^ "iaar waren dat er 440.
st ..st i_ .■

1S_de situatie het gun-
stigst Zuid-Holland het ongun-

" Een miljard televisiekijkers in zeventig landen,
waaronder Nederland, hebben gisteren gekekennaar
het rockconcert 'A tribute to Freddie Mercury'. Dat
vond plaats in een volgepakt Wembley-stadion in
London. De zanger van de Britse popgroep Queen
overleed eind november 1991 aan de gevolgen van de
ziekte aids. De opbrengst van het spektakel is dan ook
bestemd om de wereldwijde strijd tegen aids tefinan-
cieren. De actrice Liz Taylor begon met een pleidooi
voor safe sex. Tussen de oude videoclips van Queen
door trad een groot aantal internationaal vermaarde
rockbands op. Foto: Foto: Reuter

Taxi's blokkeren
centrum van
Rotterdam

ROTTERDAM - Enkele tientallen
taxichauffeurs houden sinds onge-
veer half elf gisteravond het Hof-
plein en de Coolsingel in het cen-
trum van Rotterdam bezet. Het
plein was van drie kanten afgeslo-
ten. De politie, die met enkele bus-
jes aanwezig was, sprak van een
'chaos'.

Eerder op de avond hielden boze
taxichauffeurs een actievergadering
om te protesteren tegen het vergun-
ningenbeleid van de provincie
Zuid-Holland. Ze vinden dat er te-
veel vergunningen worden afgege-
ven. Besloten werd om vandaag en
morgen de centravan Rotterdam en
Den Haag te blokkeren. Maar later
kwamen zon 150 taxi'svan Amster-
dam naar Rotterdam om de actie te
steunen en direct tot actie aan te
sporen

De politie heeft geen pogingen ge-
daan om de Amsterdamse taxi-
chauffeurs tegen te houdenen terug
te sturen vanwege de massaliteit.
Volgens ooggetuigen was de situa-
tie op en rond het Hofplein onover-
zichtelijk. Vlakbij het Hofplein
vergadert het actiecomité van taxi-
chauffeurs nog steeds over devraag
waar en wanneer blokkades zullen
worden uitgevoerd.

punt uit
Misdaad

Londen is door de Indepen-
dent on Sunday uitgeroepen
tot de hoofdstad van de mis-
daad. Van alle Europese hoofd-
steden registreert de Britse
volgens de krant het hoogste
percentage misdrijven per
hoofd van de bevolking. Per
1.000 inwoners deden zich in
1990 in Londen 60,2 inbraken
en overvallen voor. Parijs komt
op de tweede plaats met 45
misdrijven, gevolgd doorRome
.32,8), Berlrjn (23,5) en Madrid
(23,2).

Vlucht
Syrië heeft gisteren een voor-
genomen vlucht naar Libië
geannuleerd die een schending
zou hebben betekend van het
VN-luchtvaartembargo tegen
dat land. Volgens Syrische
functionarissen hadden andere
landen toestemming geweigerd
om door hun luchtruim naar
Tripoli te vliegen. Die landen
waren Egypte, Griekenland en-
Tunesië. Een tweemotorige Ca-
ravelle van de Syrische natio-
nale luchtvaartmaatschappij
stond op de luchthaven van
Damascus gereed om om 12.30
uur (11.30 Nederlandse tijd)
naar Tripoli te vertrekken, toen
de vlucht door minister van
Verkeer Yousef al-Ahmed
werd afgeblazen.

Executie
Een federaal hof van beroep
heeft het aan tweevoudig
moordenaar Robert Alton Har-
ris verleende uitstel van execu-
tie opgeheven en daarmee de
weg vrijgemaakt voor de eerste
terechtstelling in Californië
sinds 25 jaar. Harris werd ter
dood veroordeeld wegens de
moord in 1978 op twee tieners,
wier auto hij nodig had om een
bank te beroven. Een verzoek
om clementie omdat Harris
door alcoholgebruik van zijn
moeder tijdens de zwanger-
schap en jarenlange mishande-
ling als kind lichamelijke en
psychische schade had opgelo-
pen, werd vorige week door
gouverneur Pete Wilson van de
hand gewezen. Een districts-
rechter had zaterdag echter
tien dagen uitstel verleend na-
dat de advocaten van Harris
hadden aangevoerd dat onder-
zocht moest worden of de vol-
trekking van het doodvonnis
door middel van gas niet strij-
dig was met het grondwettely-
ke verbod op ongewone of
wrede strafmethodes. Het uit-
stel werd door het hof van ap-
pel ingetrokken.

Ambassadeur
Jemenitische commando's
hebben gisteren de Saoedische
ambassadeur bevrijd die 19 uur
lang door een gewapende man
in zijn kantoor in Sana'a gevan-
gen was gehouden. De man
vuurde tijdens de bevrijding-
sactie twee schoten af, maar
niemand werd er door geraakt.
De man, die behalve een vuur-
wapen ook een handgranaat by
zich had, eiste voor ambassa-
deur Ali Kafaidi een losgeld
van 1 miljoen dollar.

Solzjenitsyn
De KGB heeft in 1971 de des-
tijds dissidente schrijver Alek-
sandr Solzjenitsyn proberen te
vergiftigen, heeft een Russi-
sche journalist gisteren gezegd.
Journalist Dmitri Lichanov
schreef dit in een artikel voor
de krant Soversjenno Sekretno
(Topgeheim), dat deze week
verschijnt. Hij baseerde zich op
de memoires van de gepensio-
neerde KGB-functionaris Boris
Ivanov, die ooggetuige was van
de moordpoging op 8 augustus
1971.

Treintaxi
De hoofddirectievan de Neder-
landse Spoorwegen heeft groen
licht gegeven voor de voortzet-
ting van het Treintaxi-project.
De Treintaxi heeft zijn levens-
vatbaarheid bewezen, aldus
een NS-woordvoerder. Door
het besluit van de hoofddirec-
tie ligt een uitbreiding van het
aantal Treintaxi-steden voor de
hand. De Treintaxi is een voor-
ziening die in februari 1990 is
gestart met subsidievan NS en
het ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Treinreizigers kun-
nen zich op vertoon van hun
vervoerbewijs voor vijf gulden
laten vervoeren door de Trein-
taxi's. Momenteel draait het
project in 61 steden.

(ADVERTENTIE)

9 xVers-voordeel!
Verse braadworst glhelekilo nu O.VU
Hencukipschnitzels A Ar
± 100 grper stuk. Nu _J voorT""T"3
Verse tartaartjes
vanLimousin-vlees. _ Q Qf
±90 grper stuk. Nu 3 voor ó,sD
Zwanfijne palingworst 1 7r
150gr nu L.l D
Bretonse kiprollade 1 00100 gr nu 1.77
Grote krop lente-sla Qr
2kroppen nu SU
Hollandse prei 1 ir
1 kilo nu I.OD
Vakantietip: draagtas met
2kg zoete sinaasappelen Q on
nu éénmalig voor O.ÖU

EXTRA: Melkunie magere
yoghurt met vruchten
aardbei/perzik/bosvruchten C\ IQliter 2_4S>- nu L.,L7
Aktiesgelden alleen op dinsdag 21- en woensdag 22 april 1992

janlindeis
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

(ADVERTENTIE)

zie het blad Nouveau over onze
thermotysische methode (TFM)

(april blz. 28)
Bel voor een vrijblijvende

figuuranalyse

La Belle Helene
045-311490/043-213016

(ADVERTENTIE)

U houdt van zaken doen. Maar soms moet de 'business'
ook even aan de kant. Uw specialist in zakenreizen regelt
ook een aangename en ontspannen vakantie voor u.
Want Schoonbroods voortreffelijke relaties met
bekende touroperators leveren een enorme variatie in
vakantiemogelijkheden op. En die boeken wij snel en
correct via Galileo - de modernste computertechniek in
reserveringen.
Informeer eens naar onze perfect
verzorgde vakantiereizen. Dan kunt JÊu straks weer uitgerust aan de slag. f^^TaÊ'Tel.: 043-2 13972, Fax: 043-2 1 2759 ÊK j/f]

SI REIS- EN PASSAGEBUREAU
I SCHOONBROOD B.V.
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Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee zij ons gedurende haar hele leven
heeft omringd, delen wij u mede, dat heden vrij
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd
van 88 jaar, onze üeve en goede moeder,
schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Gertrudis
Keileners

weduwe van

Peter Jacobus Broekhoven
In dankbare herinnering:

Stem: JosBroekhoven
Annie Broekhoven-Brouns

Geleen: Mia Hochstenbach-Broekhoven
t Peter Hochstenbach

Einighausen: Nicoline Strikers-Broekhoven
Léon Strikers

Tüddern (D): Emelie Kapell-Broekhoven
TheoKapell
en al haar kleinkinderen
Familie Kelleners
Familie Broekhoven

Einighausen, 18 april 1992
Heistraat 41, 6142 AJ
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 22
april 1992 om 10.30 uur in de parochiekerk van
Maria ten Hemelopneming te Einighausen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Heden dinsdag om 19.00 uur is de avondwake in

! voornoemdekerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

BBBHHHBH^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

i
_

Wegens sterfgeval is

Drogisterij Brouns
te Stem

op woensdag 22 april 1992
de hele dag gesloten

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met haar mochten
beleven, geven wij kennis, dat plotseling is
overleden, mijn lieve vrouw, dochter, onze moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Anna Maria Dioncre
echtgenote van

Hubértus Nikolaas
Kornelis Savelberg

Zij overleed in haar 70ste levensjaar, voorzien
van het h. oliesel.

Brunssum: H.N.K. Savelberg
Brunssum: M.P. Dioncre-Suijlen

Heerhugowaard: Jack Savelberg
Tonny Savelberg-Daamen
Huub, Mare en Jacco

Brunssum: Nelly Savelberg
Brunssum: Mary Ummels-Savelberg

Ton L'mmels
Coen
Familie Dioncre
Familie Savelberg

6446 SM Brunssum, 18 april 1992
Eduard Wintgenstraat 11
De uitvaartplechtigheid zal gehouden worden
op donderdag 23 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Barbara te Brunssum-
Treebeek, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat te Brunssum.

j Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene woensdag 22 april a.s. om 19.00 uur in de

' Kolbekapel van voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Zoaterdig zint vier gesjrokke doer 't sjtervevan

Annie
Savelberg-Dionere

die in 1954 dr naam i „De Brikkebekkesch" be-
dacht. Als vereniging sjteune vier de familie bic
dit verlees.

Damescomité
Bestuur, leden, ereleden
CVDe Brikkebekkesch

t I
Dankbaar voor het vele goede dat hy ons tij-
dens zyn leven heeft gegeven, hebben wij af-

| scheid moeten nemen van

Pierre Erens
Hy overleed in de leeftyd van 85 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Familie Erens
Familie Dierks

Landgraaf, 18 april 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Heereveld
Corr.adres: Fam. Dierks, Hoogstraat 65
6373 HP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-

i den op donderdag 23 april a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwen-
hagerheide, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.

1 Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene op woensdag 22 april a.s. om 18.30 uur in
voornoemde parochiekerk.

' Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
I pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32; te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
; uur.

t Samen wilden we zoveel
Hadden zoveel plannen
Het leven lachte ons toe
Nu is er slechts een leegte

Tot ons groot verdriet is op 29-jarige leeftijd
plotseling overleden, mijn allerliefste vrouw en
onze allerliefste mama

Alicja
van der Valk-Kruszel

Freek van der Valk
Adriaan
Kristien
Berend
Martijn

18 april 1992
Terworm 10
6411 RV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den opwoensdag 22 april a.s. om 13.00 uur in de
dekenale kerk van St. Pancratius te Heerlen-
centrum, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk vanaf 12.30 uur.
De avondmis ter intentie van onze Alicja zal ge-
houden worden op dinsdag 21 april om 18.30
uur in voornoemde dekenale kerk.

Tot ons groot verdriet is plotseling overleden
onze lieve

Alicja
van der Valk-Kruszel

Heerlen: M.A.C. Kruszel-Botterop
Voorschoten: A. van derValk

G.H. van derValk-van Vliet
Utrecht: Zbigniew en JustynaKruszel

Brasschaat
(B): Jeroen en Marja

van denNieuwenhuyzen
Sittard: Elzbieta Kruszel en

René Mussen
Akersloot: Ben en Marion van der Valk

Nieuwegein: Ryszard Kruszel en
NoraKramer

Vianen: Martin en Nanny van der Valk
Alsdorf (D): Ireneusz en Dorothé Kruszel

Wouw: Rob enBernadette
van derValk

Heerlen: Krysia Kruszel
Leiden: Paulus en Lenny van derValk

Hoofddorp: Lucas en Hellenvan derValk
Voorschoten: Jacqueline van der Valk
Voorschoten: Eveline van der Valk en

Peter van den Huil
Voorschoten: Marcus van derValk en

Margreeth van Dijk
Heerlen,
18 april 1992

Alicja
Jewas een voorbeeld voor onze club.

De van derValk Groep
Alle neven en nichten

Met grote verbijstering vernamen wij het plotse-
ling overlyden van

Alicja
van der Valk-Kruszel

Leeg is de plaats die zij met trots vervulde.
Toch zullen wij samen haarwerk met eer en res-
pect voortzetten.
Pijn is voor hen die achterblijven. Wh' hopen
deze pijn mee te dragen door onze volledige in-
zet in deze hele moeilijke tijd.

Personeel
Motel Heerlen

t
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat ge-
heel onverwacht uit ons midden werd weggeno-
men, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

Johanna Maria
Renneberg

echtgenotevan

Jan Joseph Gelissen
in de leeftijd van 73 jaar.

In dankbare herinnering:
Schinveld: J.J. Gelissen

Vaals: Jo en Anny Gelissen-Snippe
Tamara, Raymond

Schinveld: Wim en Thilde
Gelissen-Thoen
Ellen, Jacqueline

6451 HC Schinveld, 18 april 1992
Begomastraat 18
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 22
april a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van
de H. Eligius te Schinveld.
De avondwake is dinsdag 21 april om 18.40 uur
in voornoemdekerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk vanaf 13.30 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelneming onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze dierbare moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, tante en
nicht

Nettie Everaers
weduwe van

Theo Jansen
betuigen wij allen onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de heren
doktoren en het verplegend personeel van de
Hamboskliniek afd. 3 te Kerkrade.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 25 april a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de Heilige Joannes de
Doper te Eygelshoven.

-
Verdrietig maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader en opa

Jo Gielkens
echtgenootvan

L.eentje Bouwmans
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: H.H.M. Gielkens-Bouwmans

Bom: Harrie en Annette
Gielkens-Jacobs
Marloes, Paul

Brunssum: Nellieen Lei
Hellenbrand-Gielkens
Peter

Brunssum: Petra en Wim
Jacobs-Gielkens
Jordie, Helen

Jabeek: Annemie en Harry
Spiertz-Gielkens

19 april 1992
Berkenstraat 1, 6444 BT Brunssum
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 23 april om 11.00 uur in de H. Fatimakerk te
Brunssum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condo-
leances.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in de rouwkapel van het St. Gregoriuszieken-
huis te Brunssum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

't Brunssums Poppenhuis
heden dinsdag, woensdag en donderdag

de gehele dag gesloten

Voor ons vrij onverwacht is tot onze diepe droefheid, voorzien van
het h. oliesel, in de leeftijd van 79 jaar, van ons heengegaan, mijn
zorgzame vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hubertina Schobben
echtgenotevan

Jakob Heuts
Roermond: J. Heuts

Gulpen: SilieBenen-Heuts
HuubBenen
Chantal

Gulpen: Ennie Megens-Heuts
Wim Megens
Raymond
Familie Schobben
Familie Heuts

6044 RM Roermond, 17 april 1992 i
Mozartstraat 160 N]
De. plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden donderdag 23 april om *'11.00 uur in de H. Tomaskerk te Donderberg-Roermond, gevolgd -V.
door de crematie in crematorium Nedermaas, Vouershof Ite Geleen. ||(,
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condole- )|fl
ren, vanaf 10.30 uur.
Avondwake woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk. ~
De overledene is opgebaard in het mortuarium van Dela, Symfonie- :.
singel 40 te Maastricht, alwaar gelegenheid is tot afscheidnemen "_
heden dinsdag van 18.00-19.00 uur. Ul

____!____

I t
Na een liefdevol en zorgzaam leven voor en met
ons allen, geven wij met grote droefheid kennis,
dat heden in de leeftijd van 70 jaar is overleden,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in
het De Weverziekenhuis te Heerlen, mijn dier-
bare man, onze lievevader, schoonvaderen opa

Hein Otten
echtgenootvan

Mia Otten-Meesters
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: Mia Otten-Meesters
Simpelveld: Wilma Vereecken-Otten

Jeu Vereecken
Pascal, Rob

Schaben-
hausen (D): JeannetteJunkers-Otten

Ulli Junkers
Thorsten, Patrick,
Jan-Hendrik

Brunssum: Rosemarie Goossen-Otten
Roel Goossen
Melanie, Natasja

6433 GC Hoensbroek, 17 april 1992
Julianastraat 32
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 22 april om 10.00 uur in de parochie-
kerk Christus Koning te Hoensbroek, Pius XII
plein, waarna om 11.30 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, heden dinsdag om 18.30 uur in eer-
dergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, heden dinsdag
van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Wij allenzijn geschokt door het plotseling heen-
gaan van onze muzikale leider

Hein Otten
Bestuur en leden
Mandolinevereniging
„Allegro"

I ~
Liefde is de basis van ons bestaan

Met grote droefheid geven wij kennis van het
overlijden van mijn vader, myn opa, onze broer,
oom en vriend.
Zoals hij heeft geleefd, is hij gegaan, stil en be-
scheiden en in groot geloof in God en verering
voor Maria.

Wim Franssen
vader van: Michel

opa van: Michael
broer van: Mien en Hans

Michel en Celine
Gérard en Tiny
Thea en Erich
Arnold en Netty
Carla en Theo
Adriana en André
Jean Marie en Ine

vriend van: Elaine en Mare
6372 SZ Landgraaf, 19 april 1992
Achter den Winkel 188
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op 23 april a.s. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelyk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene, woensdag 22 april 'a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentrum, Beuteweg
32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot
18.30 uur.

t
We hebben veel van hem gehouden.
We zullen hem zo missen.

Op eerste paasdag overleed, na een korte, slo-
pende ziekte, onze lieve

Albert Kousen
echtgenoot van

MiaKousen-Paulssen
Hij werd 67 jaar.

Kerkrade: Mia Kousen-Paulssen
t Margrèt Kousen

Zoetermeer: Fer en Marianne
Kousen-I lamers

Kerkrade: JosKousen en Ellen Wetzelaer
FamilieKousen
FamiliePaulssen

6461 VV Kerkrade, 19 april 1992
Bockstraat 17
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op donderdag 23 april a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk St. Catharina te Kerkrade-Holz,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar de begraaf-
plaats v.v. is gezorgd.
Woensdag 22 april zal Albert bijzonder worden
herdacht tijdens de dienst van 19.00 uur in bo-
vengenoemde kerk.
Afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur
in het streekmortuarium, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145
te Kerkrade-Chèvremont.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het be-
richt van het toch nogvrij plotselinge overlyden
van ons zeer gewaarderd lid en vice-voorzitter,
de heer

Albert Kousen
In onze herinnering zal hij blijven voortleven
als een plichtsgetrouwe koorzanger en fijne"
vriend.

Bestuur, directeur en leden
van het kerkelijk zangkoor
St. Caecilia, Holz

t
Tot onze grote droefheid is op eerste paasdag
overleden, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder
en oma, mijn geliefde zuster en tante

Antonia
Aldenberg-van Eist

* 20 februari 1920 t 19 april 1992

Maastricht: H.F. Aldenberg
Delft: Cobi Aldenberg

Bilthoven: Torn Aldenberg
Joke Aldenberg-Bouwmans
Daan, Hendrik

Maastricht: Leontien Bekker-Aldenberg
Kees Bekker
Mayke, Mariska, Josefien

Amstelveen: W. van Eist
S.W. van Elst-Beemster
René van Eist

Maastricht, 21 april 1992
Corr.adres: Eenhoornsingel 81c
6216 CR Maastricht
Aan huis liever geen bezoek.
De strijd was ongelijk; zij heeft hem moedig ge-
streden.
De uitvaartdienst wordt gehouden op donder-
dag 23 april 1992 om 14.00 uur in de St. Jans-
kerk, Vrijthof te Maastricht, waar de mogelijk-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Om 15.30 uur vindt de uitvaartbijeenkomst
plaats in het crematorium in Geleen. Daarna is
er gelegenheid tot persoonlijk condoleren.
Tonnie ligt opgebaard in het rouwcentrum,
Symphoniesingel 40, Maastricht. Bezoektijden:
heden dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

ets

'l__._...H_--_-----------___l__l_------.-^ B

+
V.

Na een moedig en waardig gedragen lijden^
heeft in wijsheid de dood aanvaard en is heden
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze go«
de en zorgzame vader, schoonvader, allerliefst
opa, broer, zwager, oom en neef

MichelHuijs
echtgenoot van 5^

Lies Spork
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering: el
Hoensbroek: Lies Spork

Sweikhuizen: Nelly en Paul
Hollanders-Huijs
Marion en Harry
Evelijn, Paul
Peter en Pauline

Herzogenrath: Armelies en Leo
Laumen-Huijs
Natascha en Miroslaw I
Petra en Andreas

Aken: José en Peter
Köhler-Huijs
Michel

Gilze-Rijen: Rieta en Peter
Schreurs-Huijs
Mare
Pim en Janneke
Frits

Spekholzerheide: Ine en André
l-oum-lluijs
Andrea, José
Familie Huijs '1
Familie Spork ei

18 april 1992 5
Marktstraat 214 ü6431 LT Hoensbroek jj
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben ot
donderdag 23 april om 14.00 uur in de parochie- 'kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek'
gevolgd door de crematie te Heerlen-Imstenra-
de.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances. Woensdag a.s. om
19.00 uur avondwake in dekleine St. Janaan de
markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoen-j"
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Heden,
dinsdag, alleen van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen*
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor waj
hij voor ons geweest is, delen wij u mede, da'
God tot Zich heeft genomen, op de leeftyd van
75 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader*
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Hubértus Jozef
(Zef) Huynen

echtgenoot van

Maria Hubertina Philomina
Schuurman

Wij bevelen hem in uw gebeden aan.
Heerlen: M.H.Ph. Huynen-Schuurman
Heerlen: Hub Huynen

Nijswiller: t JacquesHuynen
Valkenburg: Jos Huynen

Maggy Huynen-Akkermans
Heerlen: Rosalie Quaedvlieg-Huynen

Sjeng Quaedvlieg
Philomena en Melva

Heerlen: Alice Huynen
Eys: Gérard Huynen

Irma Huynen-Essers
Melissa

Heerlen: Irma Huynen
Cadier en Keer: Melva Biermans-Huynen

René Biermans
Nicky
FamilieHuynen
Familie Schuurman

6414 BA Heerlen, 18 april 1992
Roebroekweg 49
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoU'
den op donderdag 23 april a.s. om 11.00 uur ij 1

de parochiekerk van de H. Dyonisius te NysW"'
ler,-waarna aansluitend de begrafenis zal plaatS
vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid jS

tot schriftelijk condoleren.
Woensdag 22 april a.s. zal, tijdens de avondm,s
in de parochiekerk van de H. Gerardus MajeU3
te Heerlen-Heksenberg, de overledene bijzon'
der worden herdacht.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwk3'
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel *te Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen*
gelieven deze annonce als zodanig te willen bc'
schouwen.

Vervolg familieberichten zie pagina 6
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JuERBANKEN - Volgens raadslid en coalitiepartner
Lindner (Democraten Onderbanken) is het zeer
dat wethouder Jo Theunissen van Grondgebied-en geen plannen in de richting van een proefdieren-

bedrijf heeft laten ontwikkelen. „En dan moet je nog
fcrwegen e coalitie van Democraten Onderbanken
? Lijst Kleine Onderbanken zich nog zeer recent heeftgesproken vóór het proefdierenfokbedrijf," vindt
«ïdner.
Il jaar is er planologisch nog

t * ontwikkeld, laat staan dat er
gedegen discussie heeftkunnen

*psvinden over het proefdieren-
Fjtf. Mochten we door het colle-

ï. t,°°rstel ook dit high-tech-projecto Jezen, dan raad ik het college. _iorn zo sPoecuë mogelijk onder-

_
.klingen te openen met de ge-

nte Schinnen. Misschien kun-
u met Schinnen nog tot een

fusie komen, tenminste
aie ons nog willen, voordat we.r de agglomeratie Brunssum-

n worden opgeslokt," aldus
hoedende Pierre Lindner.

Jtens wethouder Jo TheunissenAX het college zich met het voor-
H *an het bestuursakkoord. „Inj^kkoord staat dat er een bedrij-
terrein dientte komen en dat we

Hen naar een eventuele vesti-
gt van het proefdierenbedrijf.
Jr" alleen als er aan een aantal

wordt voldaan.
n'pt laatste is niet het geval. Pla-
l Sisch en financieel-economisch

■, et niet haalbaar.
i Vinden het proefdierenproject
J"aard ook belangrijk voor de
e Daarom proberenj-net in de buurt van Onderban-. gerealiseerd te krijgen. We, len hier in alle redelijkheid met
waad over gaan praten," meentJj'nissen, die zich geen zorgen*t over het voortbestaan van de

Opositie
Jltri
et ?e oppositie is niet gelukkig
ij, iïet voorstel van het college.
.e ossens van e gelijknamige
jj.^ansfractie vindt dat het be-

en de vestiging van
entewerken door moeten

gaan, evenals de ontsluitingsweg
richting Eindstraat. „Dat het proef-
dierenbedrijf er niet komt, vind ik
niet erg. Ik heb liever dat er plaatse-
lijke werkgelegenheid naar het be-
drijventerrein komt," aldus Boy
Goossens.
Bij het CDA heeft ook de werkgele-
genheid eerste prioriteit. „De infor-
matie van het college is echter nog
te summier. Wel is duidelijk dat het
bedrijventerrein op deze manier
wordt tegengehouden, terwijl er be-
drijfjes zitten te schreeuwenom een
lokatie," aldus CDA-raadslid Chel
Goossens.

PvdA-raadslid Henk Evers vindt
het verstandig dat over het bedrij-
venterrein opnieuw wordt nage-
dacht. „Het is een onding op die
plaats. Maar gezien de standpunten
die het college tot op heden daar-
over heeft ingenomen, is het een
verrassende stellingname. Hiermee
wijkt het college fors afvan het be-
stuursakkoord en dat kan tot averij
leiden tussen de coalitiepartners,"
aldus Evers.
Overigens zijn de meeste raadsfrac-
ties niet blij met de wijze waarop
het collegevoorstel via een brief
wordt gepresenteerd. Liever had
men in een vertrouwelijke sfeer
over de voorstellen gediscussieerd.
Behalve de PvdA, deze party uitte
enkele weken geleden ernstige kri-
tiek omdat burgemeester en wet-
houders deze zaak achter gesloten
deuren wilden behandelen. Henk
Evers wist die besloten bijeen-
komst te verhinderen. „Nu is een
pluimpje aan het college op zijn
plaats omdat deze belangrijke infor-
matie eindelijk gewoon openbaar
gemaakt is. En zo hoort het," aldus
Henk Evers.

Kerkelijke attractie

'Scheurbezichtiging 12,50 gulden per half uur

Ergernis en woede
over 'schoktoerisme'

DOOR ANS BOUWMANS
ROERMOND/HERKENBOSCH -
Enkele eenvoudige velletjes papier
zijn tegen de ruiten geplakt.
'Scheurbezichtiging 12,50 gulden
per half uur. Foto's 5 gulden per
stuk. Videotapes 25 gulden (18(7 mi-
nuten).' Voorbijgangers lachen bes-
muikt. Of voelen zich betrapt. Voor
Trees Cox zijn de blaadjes uit het
notitieblok een uiting van ergernis.
„Ik vind het verschrikkelijk. Die
sensatielust, het naar binnen loeren,
en dan zeggen dat het allemaal wel
meevalt."

De huizen aan het Kerkplein in Her-
kenbosch vertonen hier en daareen
scheur. Aan de buitenkant tenmin-
ste. Binnenshuis is de schade veel
groter. Net als het leed. „De eerste
dag leek het erop dat het huis onbe-
woonbaar zou worden verklaard,
maar achteraf bezien hebben wij
het beter getroffen dan de rest."
Trees Cox somt de lijst 'verborgen
gebreken' op: „Scheuren in de bin-
nenmuren en de achterpui. In het
toilet is alles kapot en het trapgat
staat los." Erger dan de schade is de
angst. „Overdag gaat het nog, maar
zodra het donker wordt..."

De aardbeving heeft Trees Cox diep
geraakt. Des te erger vindt ze de
sensatielust, nieuwsgierigheid en
vooral het gebrek aan inlevingsver-
mogen van de nieuwsgierige mede-
mensen en 'schokrecreanten'; de
dagjesmensen die hun vrije paas-
weekend hebben 'benut om eens
een kijkje te gaan nemen in het ge-
troffen gebied.

" De kerk van Herkenbosch
trok het afgelopen paasweek-
einde veel bekijks.

Foto: JAN PAUL KUIT

Letsel
Want druk was het dit weekend in
Herkenbosch, bijna net zo druk als

op die ene maandag de dertiende.
Trees Cox blikt terug: „Het ergste
was dat iedereen naar die kerk ging
en wij stonden daar maar te trillen.
Te gek voor woorden. Puur sensa-
tie." En ook nu cirkelen de kijkers
rond de kerk, speurend naar bouw-
kundig letsel. „Het valt mee," weet
een echtpaar uit het nabije Duitse
grensgebied. De werkelijkheid valt
tegen; de tv-beelden waren span-
nender.

Trees Cox heeft er geen behoefte
aan op andere plekken naar de
schade te gaan kijken. Andere Mid-
denlimburgers wel. Vooral de
'Scheur van Leeuwen' kan gerust
als 'topattractie' worden betiteld.
Daar was het ditweekend zwart van
de mensen, weet een Roermonde-
naar. En jawel, wie de uiterwaarden
van het Roermondse kerkdorp
Leeuwen eenmaal heeft gevonden,
weet zich omringd door tientallen
kinderen, volwassenen en een enke-
le hond.

De aarde is hier door de kracht van
de beving uiteen getrokken en weg-
gezakt. ledereen tuurt gefascineerd
in de aardscheuren alsof daar de
oorzaak van de aardbeving te vin-
den is. Nageslacht wordt in de ruige
spleet aarde op de foto gezet, als
herinnering aan 13 april 1992. „Hier
ligt een stukje geschiedenis," zegt
de Roermondse Ria van Keeken.

Haar eveneens Roermondse vrien-
din Ellie Geven: „We hebben iets
meegemaakt, dat we nooit meer ho-
pen mee te maken. Veel mensen
beseffen niet wat we 's nachts heb-
ben doorstaan. Het enige dat je bij-
blijft is de angst. ledere keer dat je
naar bed gaat weer."
Voor hen is de scheur in de aarde
een monument, een symbool van de
kracht van het natuurgeweld dat ze

hebben ondergaan. Hun kinderen
ravotten in de aardkloof, maar mo-
gen vooral niet vergeten hoe de
scheur is ontstaan.

Benefieten voor 'schok'
OUDENBOSCH/BRUNSSUM - De lokale omroepvereniging Ou-
denbosch - een plaatsje tussen Roosendaal en Etten-Leur - houdt
vrijdag een marathonuitzending voor de slachtoffers van de aardbe-
ving in Limburg. De uitzending begint om 12.00 uur en wordt telefo-
nisch geopend door gouverneur Mastenbroek. Om zes uur 's avonds
wordt de marathon afgesloten. Het initiatief voor de uitzending is
genomen omdat de oprichtster van de omroep, José Jagersma, in-
middels in het Middenlimburgse Nunhem woont.

In de Brunssumse St. Vicentiuskerk geeft het jongerenkoor Jokola
uit Brunssum zaterdag een benefietvoorstelling van Jesus Christ Su-
perstar. De opbrengsten zijn voor de slachtoffers van de aardbeving.
De voorstelling begint om 19.00 uur.

Limburg

Pastoors
wachten met
bedelacties

ROERMOND - De kerkklokken
bleven dit jaar stil met Pasen.
Tijdens de aardschok zijn veel
kerkgebouwen in het rampge-
bied beschadigd, voor veel kerk-
besturen reden de klokken niet
te laten luiden. In de kerken ook
aandacht voor de aardschok,
maar de pastoors van de meest
beschadigde kerken grepen de
paasmis niet aan, om 'voor eigen
parochie' te preken en de gelovi-
gen te vragen om al geld te ge-
ven voor herstelwerkzaamhe-
den.
Pastoor L. Arts van de St. Sebas-
tianusparochie in Herkenbosch:
„Er is zoveel leed onder de men-
sen. Ze moeten nog zoveel ver-
werken. Het lijkt me ongepast
om dan geld te vragen voor het
kerkgebouw. Het is wel zo dat

het kerkbestuur over enige tijd
gaat bekijken hoe het nu verder
moet. Ik denk dat er een ram-
pencomité opgericht zal worden,
dat de acties zal coördineren.
Maar gezien de schade zal het
wel een plan worden dat in ver-
schillende fases zal worden uit-
gevoerd. Want het volledige
herstel zal een kwestie van vele
jarenzijn."
In Roggel gaat zich het kerkbe-
stuur na pasen over de situatie

beraden. De St. Petruskerk
blijkt na de aardbeving de
zwaarst beschadigde kerk ten
westen van de Maas te zijn. De
schade is minimaal 5 ton, maar
kan oplopen tot circa 2 miljoen.
Pastoor A. Adema van Roggel:
„De parochianen zijn zeer be-
gaan met het lot van de kerk. De
mensen in Roggel zijn van een
slag van weinig woorden. Het
zijn doeners. Daarom heb ik ver-
trouwen in een goede afloop.
Maar het toch een hele toer wor-
den voor zon kleine gemeen-
schap. Ik hoop dat heel Limburg
nog zoveel gevoel heeft voor de
monumentale waarde van vele
kerken, dat men de getroffen pa-
rochies massaal zal ondersteu-
nen. Op eigen kracht zal het
waarschijnlijk niet gaan."

Littekens
De Van Keekens en Gevens zijn
slechts twee van die vele gezinnen
in Roermond met schade. Maar wie
door Roermond wandelt zal daar
weinig van merken. Oppervlakkig
gezien is er niks aan de hand. Al-
leen de kerken zijn omringd met
dranghekken of zijn met rood- wit
lint afgezet. De littekens van de
aardschok zijn niet zichtbaar. Net
als in Herkenbosch is de schade
vooral binnenshuis en de pijn on-
derhuids. Ook hier ergernis over het
onbegrip van buitenstaanders over
het gebrek aan zichtbare schade.

„Mensen die teleurgesteld zijn om-
dat ze meer beschadigingen hadden
verwacht. Belachelijk is dat. En dat
leedvermaak. Ik zou ze het liefst
eens door elkaar schudden. Als ze
het zelf meegemaakt hadden, dan
dachten ze wel anders." Heinz
Schroer, werkzaam bij het Roer-
mondse café Le Journal, heeft er
heel wat over de vloer gehad. Men-
sen die voor de aardbeving kwa-
men. Maar wie op sensatie belust
was, kwam van een koude kermis
thuis.

Ook collega Robert Ingram maakt
zich boos: „In het begin was er veel
te weinig informatie. Er werd wat
luchtig over gedaan, over die be-
ving in Limburg." Robert kan er
met zijn verstand niet bij. Nu duide-
lijk is wat de natuur heeft aange-
richt in Roermond en omstreken,
voelen buitenstaanders zich teleur-
gesteld. Omdat ze het niet kunnen
zien. Die schade van 150 miljoen.

Buck, Notenboom
en Geerards weg
bij Baarsbeheer

MAASTRICHT - De recente ver-
oordeling in Maastricht van een
gewezen ambtenaar van de provin-
cie Limburg, de 50-jarige P. Doh-
men uit Eijsden en van de 47-jarige
ex-wethouder van Echt G. Craenen
voor het aannemen van smeergel-
den van het wegenbouwbedrijf
Baars uit Klimmen heeft, een na-
sleep gekregen. Drie leden, van het
bestuur van de beheersstichting
waarin het bouwbedrijf is onderge-
bracht, zijn opgestapt. Het gaat om
de vroegere CDA-gedeputeerde in
Limburg, drs. W. Buck, het vroege-
re CDA-Tweede Kamerlid H. No-
tenboom en één van de concerndi-
recteuren van DSM, dr ir J. Gee-
rards.

Bij het dossier van de strafzaak is
een reeks verklaringen gevoegd van
directeur J. Baars van het wegen-
bouwbedrijf die hij tegenover amb-
tenaren van de Fiscale Inlichtingen-
en Opsporingsdienst (FIOD) heeft
afgelegd. De wegenbouwer beweert
al jarenlang gelden aan lokale be-.
stuurders en aan ambtenaren te
hebben gegeven in ruil voor het ver-
werven van overheidsopdrachten.
Met deze smeergelden zouden mil-
joenen guldens gemoeid zijn.

Namen van bestuurders aan wie hij
geldelijke beloningen heeft betaald,
heeft Baars onder geen beding aan
de FIOD willen noemen. Wel heeft
hij verteld dat Buck, Geerards en
Notenboom van hem al geruimetijd
'adviesgeld' krijgen „omdat het per-
sonen zijn dieeen bedrijf als het zij-
ne absoluut nodig heeft". De sug-
gestie als zouden ook zij smeergel-
den van Baars hebben aangenomen
is voor Buck, Notenboom en Gee-
rards aanleiding geworden om daar-
tegen in een gisteravond uitgegeven
gemeenschappelijke verklaring fel
stelling te nemen.

Het drietal zegt sinds 1987 bestuurs-
lid te zijn van de Stichting Baarsbe-
heer en daarvoor jaarlijks 12.500
gulden te hebben geïncasseerd. De
taak van deze stichting is het om te
zorgen voor de familiebelangen en
om de continuïteit van de onderne-
ming te verzekeren door het beheer
van alle aandelen. Een gebruikelij-
ke manier van doen bij familie-
ondernemingen, aldus de verkla-
ring.

Met het wegenbouwbedrijf Baars
beweren Buck, Notenboom en Gee-
rards totaal geen bemoeienis te heb-
ben gehad. Zij ontkennen nadruk-
kelijk als verwervers van opdrach-
ten te zijn opgetreden zoals uit de
verklaring van Baars af te leiden
zou zijn. „Dat is volledig in strijd
met dewaarheid". Verder verklaren
zij dat er nooit sprake is geweest
van enige belangenverstrengeling.

Buck werd pas in 1987 nadat hij
niet meer gedeputeerde was lid van
het Stichtingsbestuur Baars Be-
heer. Geerards wenst te benadruk-
ken dat bij het verwerven van pro-
jectenvan DSM deze onderneming
uitsluitend let op prijs en kwaliteit.
Notenboom ontkent ten stelligste
met enig CDA-raadslid of bestuur-
der in Venlo over welk aannemings-
project dan ook te hebben gespro-
ken. De drie zeggen nooit geweten
te hebben dat het wegenbouwbe-
drijf Baars zich schuldig heeft ge-
maakt aan ongeoorloofde praktij-
ken bij het werven van opdrachten.

Verkeersdode
in Meijel

MEIJEL - De 40-jarige Weertenaar
J. Huysmans is maandagmiddag
om vijf uur om het leven gekomen
toen hij met zijn auto frontaal tegen
een boom botste. De man reed van-
uit Helden-Beringe over de Kanaal-
dijk in de richting van Meijel.

Hij kwam met zijn auto in de rech-
terberm terecht, waarna hij naar de
linkerkant schoot, twee bomen
raakte en vervolgens frontaal tegen
een derde boom tot stilstand kwam.
De man was op slag dood.

Vervolg van pagina 1
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kool en kip

Bloemkool, per stuk 1.75 Jut Elsève shampoo,
.^ _--__. *aA f Ü 2 flacons 14-50 8.45dl Hele kip, kilo' ©©©© JJffK}A\l eusjw of
R,,nH__KhoK. ._*- tÜ Elsève crème-Runderhart, , QQ ö ,&spoeling,

©©©© T^D.yy L^*^ 2 flacons U_?dB.9s

tMetwaardebon voor een gratis Viva (zie ver-ttl Knakworst, pakking).
blik 200 gramJ-TT 1.49 All. „ .& Allmson volkorenbrood,
Ch Zaanlander heel ©©©
extra pittig 48+, ®®@ 0^ sinaasappelsap,vers van 't mes, kilo XêSQ 16.90 pak 1 |iter jl#T 1.39

Toilet airia, per stuk ©©© Nü 2.99 °fi Gepelde tomaten,
Met gratisAH Albi toiletreiniger,flacon 750 ml* blik 400 Eram _-89oy

KS-T maaWiden' ÜiËi VSZSiïtnasi, bami of macaroni, |E____WTS_| u n_nar.i.r r,__bak 1000 gram 4^3.79 fe^g^K 5^4.49*

f__f__ii _*___! flaC°n ,o_ AH-Servicelijn: V^___|^_l^F*!^
_Hl ÉISS 500 m' NÜ Art!kBeTenSow.a. 3°einn f

staatPrijzen geldenvan m^P01 Gekookte Gelderse worst, dinsdag 21 t/m zate. *verpakt, 100 gram ©©©© jJÊrI.I9 K^__.^ lang »
'sLands grootstekruidenier blijft op de kleintjes letten.
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Klein in J^ )\
meters \^__^s^
GROOT m __________________J
SERVICE Ê |^^^^^^^^^^
GROOTSTE ■ JgJ
conecne De leukste, kleurigste B^^fl^^fflß1 kollektie JliN-Jf .frHB
20 meter m _■__... fl
mdc \ kinderbnllen Mi
Emmastraat (m^ «"* bekende __W*
voorbq jaars-garantie)

Democraten Onderbanken woedend op wethouder

Koerswijziging zet
coalitie onder druk

'Ulrièdag !_. april 11."!5
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t I
Diepbedroefd, doch dankbaar dat haar nog lan-
ger lijden bespaard is gebleven, delen wij u
mede, dat de Heer op Goede Vrijdag tot Zich
heeft genomen - gesterkt door het sacrament
der zieken - mijn inniggeliefde vrouw, onze lie-
ve zorgzame moeder en schoonmoeder, onze
onvergetelyke oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Fieny Spiertz
* 5 oktober 1925 te Heerlen
t 17april 1992 te Heerlen

echtgenote van

May Smeets
Voerendaal: May Smeets
Voerendaal: Marie José Haenen-Smeets

Ger Haenen
Danielle en Luke

Heerlen: Ankie Lambermont-Smeets
Hans Lambermont
Lars en Nils
Familie Spiertz
Familie Smeets

6367 EG Voerendaal, 17 april 1992
Keerberg 57
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op donderdag 23 april a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerkvan de H. Laurentius teVoe-
rendaal, waarna Fieny te rusten zal worden ge-
legd bij haar zoontje Josje op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter
in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Op woensdag 22 april is om 19.00 uur de avond-
mis tot intentie van de dierbare overledene in
voornoemde kerk.
Fieny is opgebaard in een der rouwkamers van
de begrafenis- en crematievereniging "Voeren-
daal",Kerkplein 43, Voerendaal.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Met droefheid geven wij kennis dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn dierbare
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa en
overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Lambert de Bruin
echtgenootvan

Netty Bosch
Hij overleed thuis, stil, onopvallend in zijn ver-
trouwde omgeving, in de leeftijd van 82 jaar.

Heerlen: N. de Bruin-Bosch
Sibbe: MiaenJo

Nordhausen-de Bruin
Maaseik (B): Jan en José

de Bruin-de Raven
Heerlen: Mai en Louise

de Bruin-Bos
Susteren: Hans en Ria

de Bruin-Hurkens
Wickrath (D.): Betsy en Jürgen

Liss-de Bruin
Voerendaal: Margriet en Ger

Habets-de Bruin
en zijn dierbareklein- en
achterkleinkinderen
Familie de Bruin
Familie Bosch

6415 SM Heerlen, 20 april 1992
Burettestraat 25
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 23 april om 13.00 uur in
de parochiekerk H. Hart van Jezus te Heerlen-
Schandelen, waarna om 14.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek woensdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met ontsteltenis namen wij kennis van het plot-
seling overlijden van ons gewaardeerd be-
stuurslid

Gerda Claessens
Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Dirigent, bestuuren leden
K.G.Z. Sint Jozef
Gracht - Kerkrade-West

t "ITot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat zij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Mina
Geradts-Schouteten

weduwe van

Nico Govers
en van

Martin Geradts
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Schouteten
Familie Govers
Familie Geradts

Hoensbroek, 20 april 1992
Corr.adres: Jacob v. Maerlantstraat 3
6445 AD Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 24 april om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd
door de begrafenis op de centrale begraafplaats
aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de
kleine St. Jan aan de markt.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van de Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Heden,
dinsdag, alleen van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

----------------------------------_________________________________------_i |

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat zij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden, geheel onverwacht van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Lies
de Vlieger-Straatman

weduwevan

Andries de Vlieger
levensgezellinvan

Ben Keurentjes
op de leeftijd van 89 jaar.

In dankbare herinnering:
Utrecht: t Bep Nimmender-de Vlieger

Ton Nimmender
Hoensbroek: Willy du Chatinier-de Vlieger

Ernst du Chatinier
Hoensbroek: Ben Keurentjes

haar klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, 18 april 1992
Bongaardstraat 4
Corr.adres: Overbroekerstraat 13
6433 EJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 23 april 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.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

i;r_. :,.t;_^v..!..&-?. -.__:*;. .;j^ 'V

t
In de vrede van Christus nam God heden, ge-
heel onverwacht, tot Zich, in de leeftijd van 64
jaar, mijn dierbare vrouw, onze goede moeder,
pleegmoeder, schoonmoeder, grootmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Gerda Schaefer
echtgenote van

Frans Claessens
» In dankbare herinnering:

Familie Schaefer
Familie Claessens

6465 EA Kerkrade-West, 18 april 1992
Dorotheagracht 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 23
april om 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal mede ter in-
tentie van de overledene een h. mis worden
opgedragen in voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van I g'n Bende, Dr. Ottenstraat 60 te Simpel-
veld. Bezoekuur van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Bedroefd, doch dankbaar dat hem verder lijden
is bespaard, is in de vooravond van le paasdag,
na een kortstondige, ernstige ziekte, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, op 70-jarige
leeftijd van ons heengegaan, mijn inniggeliefde
echtgenoot, mijn zoon, onze broer, zwager, oom
en neef

Gerardus Hubértus
Theodorus Mestrum

echtgenoot van

Willemijntje van Deutekom
Wij vragen u voor hem te bidden.

Willy Mestrum-van Deutekom
Mevr. Mestrum-Meuwissen
Familie Mestrum
Familie van Deutekom

6101 NR Echt, 19 april 1992
Dr. Poelsplein 6
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, wordt gehouden op vrijdag 24
april om 14.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Donderdag 23 april om 19.30 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen: Dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium Huize St.
Antonius, Gasthuisstraat 3 te Echt.
Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dit
bericht als kennisgeving aan te nemen.

___________.o______________________.------------------»_-__»"^"""«"'».

t
In de gezegende ouderdom van 88 jaar overleed
heden, voorzien van de h. sacramenten, na een
liefdevolle verzorging in het bejaardenhuis Op
den Toren te Nuth, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Mina Pieters
weduwe van

Rinus Derwort
Hoensbroek: Antoon, Dien en Steffie

Hoffard-Derwort
Familie Pieters
Familie Derwort

Nuth, 17 april 1992
Corr. adres: Juliariastraat 67
6433 GB Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 23 april a.s. om 11.00 uur,
in de parochiekerk H. Bavo te Nuth, waarna
aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan de Slagboomsweg te Nuth.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene,
woensdagavond om 19.00 uur in de kapel van
het bejaardentehuis Op den Toren te Nuth.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers
van de begrafenis- en crematievereniging Voe-
rendaal, Kerkplein 43 Voerendaal.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

WIE WIL ER GELD LENEN ?
VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos
bij u thuis. Hebt u al leningenlopen? Dat hoeft géén
bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.. Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max.
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten.
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook
mogelijk. Leningen vanaf ’. 1000,- tot /. 200.000,- zijn
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal
kwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.. 360x 240x 180 x 120 x
10.000,- 117,- 127,- 149,- .
15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
-■u.

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

Bedrag in terug le mnd bedrag eflektieve mnd. bedrag volgens eflektieve
handen betalen in volgens minimum jaarrente "Me*, maximum jaarreme

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

Krediet U betaal rente volgens minimumtarief Theor. rente volgrens ma*, tarief Theor.
limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand etf jaarrente looplijd

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 195% 91 mnd
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

Ilgl
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in
hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooiteen verandering iri
de leefsituatie vandeze kinderer
te brengenis veel geldnodig. Hel
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpenvraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

Ukur.t ditbedragovermakennaai
Rabobank Heerlen, nr
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder
dorpen,schoolactie (girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens
Comité Heerlen SOS-Kinder
dorpen.Tel.: 045-412736.

t IDankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden, onze lie-
ve vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der, zwager, oom en neef

Pieter JozefAdrians
weduwnaar van

Maria Margaretha Ritzen
Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade-W.: Maria van Oosten-Adrians
Leo van Oosten

Kerkrade-W.: Annie Wiesen-Adrians
Huub Wiesen

Kerkrade: JoAdrians
Annie Adrians-Rokx
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Adrians
Familie Ritzen.

Kerkade, 18 april 1992
Corr. adres: Dir. van de Vennestraat 54
6461 TZ Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 23 april a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van de H.H. Jozef en Norber-
tus teKerkrade-Rolduckerveld, waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene op woensdag 22 april a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van deLücker-
heidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-
Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen. .

t
Waar vlijt zijn lust was,
is rust zijn zegen.

Met droefheid geven wij u kennis, dat na een
welbesteed leven in de vrede van Christus van
ons is heengegaan, mijn dierbare man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

(Harry) Hendrik
Lambert Heutz

echtgenootvan

Helene Antonette Willemsen
Hij overleedthuis, in zijn vertrouwde omgeving
in de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: H.A. Heutz-Willemsen
Schinveld: André Heutz

Mia Heutz-Janssen
Heerlen: JanHeutz

Tiny Heutz-Mink
Treebeek: Winand Heutz

Ria Heutz-van Kessel
en zijn dierbare kleinkinderen
Familie Heutz
Familie Willemsen

6413 RM Heerlen, 20 april 1992 f
Laurierstraat 503
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op donderdag 23 april om 11.00 uur in
de parochiekerk St. Paulus in Heerlen-Wieër,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de al-
gemene begraafplaats Heerlerheide.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis heden dinsdag om 19.00 uur in eer-
der genoemde kerk.
Na de avondmis is er gezamenlijk afscheidne-
men van de overledene in het Uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Woensdag is er rouwbezoek van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het plot-
seling overlijden van de pastoor van onze paro-
chie, de zeereerwaarde heer

H.G.M. Vliexs
Moge hij rusten in vrede

Van de gezamenlijke
collectanten parochie
van de H. Pastoor van Ars

|M ProvinciG Bureaußib|jotheek
IJyU ■ : m|«iia>M Postbus 5700- IjSlrèl LimDUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 138/17-92 bekend, dat zij bij besluit van 31 maart 1992

(nr. Bv 54388) aan het gemeentebestuurvan
Gulpen onder een aantal voorschriften een
revisievergunning hebben verleend ingevolge
de Hinderwet voor het vrijetijdscentrum annex
sporthal gelegenaan de Landsraderweg 5 - 5a
te Gulpen. Het besluit en alle ter zake zijnde
stukken liggen ter inzagevan 22 april 1992tot
23 mei 1992 en wel: - in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Gulpen
tijdens de werkuren en bovendien dinsdags
van 19.00 uur tot 22.30 uur in Ontmoetings-
centrum Timpaan, Rosstraat 1 te Gulpen. Tot
laatstgenoemde datum kan beroep worden in-
gesteld bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State door: a. de

1 aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de

1 Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
-1 zwaren hebben ingebracht; d. enige andere

belanghebbende, die aantoont, dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest (overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloopvan
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze

j datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een

S voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
* gericht en verzonden worden aan de Voorzit-

ter van de Afdeling voor de geschillen van be-r j stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige

! voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van deAfdeling voor de ge-
schillenvan bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

t "Heden overleed een bijzonder mens.
Hij ging door tot hij echt niet meer kon.
Wij zijn dankbaarvoor zijn zorg en toewijd^ 'Sjo Plum

echtgenoot van

Bebby Kremer
Vaals: B. Plum-Kreme'

Nuenen: Roger
Anky
Bart
Gemma

17 april 1992 H]
Wolfhaag 55, 6291 NA Vaals de
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door Za
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag _e
april om 9.00 uur in deparochiekerk St. Pau' ge
te Vaals. tyj
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren adl' ]6]
in de kerk.
Heden dinsdagavond 21 april om 19.00 uur le
de overledene herdacht worden tijdens een' S
charistieviering in de kapel aan de Esch.
De overledene is opgebaard in de rouwWf <j<
van het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuur dagelijks van 16.00-17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocb' j.
ontvangen, gelieven deze annonce als zoda1
te beschouwen.

* j-y.

-"m-
Zoveel verschillende jea«r

vind je nergens
____________>>_. 'D'
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Gapstar Levis Ripk
Edwin JonnyQ Jazz J

Verder hebben wij voor u de nieuwe kollektie $

£p Turn-over SOlMer Milk&Sitèl
Elke vriidaa koopavond

ffLOREDZO ",,i2wa<
" ««.fr ■«*V Landgraaf

MODI'- Tel. 045-322409 J^
__>

zgp_ Gold Handj
Tijdelijk geld nodig?

Wij lenen u geld op sieraden, briljant, horloges el*'
Kom vrijblijvend binnen voor informatie.
Oud goud kopen wij aan tegen de hoogste prijs-
Voor antieke sieraden speciale prijs.
Contant geld. I
Gebruik uw verstand, koop bij GOLD HAND.
De nieuwste sieraden in 18 karaat goud.
Groothandelsprijzen. Zeer grote keuze in ketting81
armbanden, oorbellen enz. 'Wij zijn .geopend van 10.00-17.00 uur.
Grote Staat 44A (1e etage) Maastricht
043-258057 1

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 16 w
1992 zijn de volgende faillissementen:
A. UITGESPROKEN .
1. R.N.M. SCHRIPSEMA, Niersprinkstraat 12, 6*

AS Kerkrade, v/h h.o.d.n. SCHRIPSEMA DAKDP1
KERSBEDRIJF.
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen. 1
Curator: mr. J.J.M. Goltstein, Grupellostraat 8- 1

6461 EV Kerkrade, tel. 045-457130 (flnr. 14023)

2. L. KREEFT, Langendaal 208-C, 6228 JV Maastrtf
h.o.d.n. BAR-DANCING HELIPORT, Griend 9'1
6221 AJ Maastricht.
Rechter-Commissaris: mr. J.J. Groen.
Curator: mr. H.E. Menger, Minderbroedersberg
6211 LX Maastricht, tel. 043-215931 (flnr. 14024)'

B. OPGEHEVEN
3. F.J. WIJNANDS, Pres. Rooseveltlaan 133-A, M^

tricht, h.o.d.n. GLASHANDEL ZUID-LIMBUP"
Heerderweg 16, Maastricht (flnr. 13735)

4. J.R. DUPUIS, v/h Pasweg 64, thans Joes JongjJ
straat 8, Landgraaf, h.o.d.n. JOS DUPUIS v'
BOELS, Akerstraat 70, Heerlen (flnr. 13797).

5. STER KRANEN ZUID 8.V., Fredericusstraat
Beek L. (flnr. 13804)

GEËINDIGD DOOR HET VERBINDEND WOROS
VAN DE SLOTUITDELINGSLIJST D.D. 10 AP/ 1.
1992: W. GERRITSEN, v/h Koperslagerstraat 5, M"
stergeleen (flnr. 13912).

VERIFICATIEVERGADERING j
In het faillissement van HANDELSONDERNEMI'JVAN ERP BV, Putstraat 34, 6131 HL Sittard, is óoo<"
rechter-commissaris bepaald dat de verificatievergaj
ring zal worden gehouden op donderdag 21 mei 1"
te 11.00 uur in voormelde rechtbank. . >

De schuldvorderingen moeten worden ingediend u'<
lijk op 6 mei 1992 bij de curator mr. J.W. Pieters, W
menaedestraat 10, 6165 BV Geleen. .

’ERVICE RUBRIEK
I FONTEINPOMPEN

en alle soorten sproeiers voor grote Ét
en kleine waterpartijen, alsmede v^^^Svijverfolie, filters, koppelingen,
slangen en verlichting uit voorraad. 3P^Verder alle typen waterpompen.

1 HYDRAFLEX NUTH »>



Inbreker betrapt
- Een 26-jarige inwo-

ie'' van Heerlen is gistermiddag op
Jterdaad betrapt bij een inbraak inn woning in de Huyn van Roden-

m z jjn woonplaats,
jebewoners van het huis waren op
c' moment niet aanwezig. De in-. die door een ruit aan deb-terzijde van het huis was bin-
.^igekomen, kon gepakt worden,L^at een Heerlenaar de inbraaka« gezien en de politie had gebeld.

Vijftig banden
lek gestoken

- Vijftig autobanden.
j*1 22 auto's zijn gisterochtend tus-n 1.00 en 3.00 uur in Hulsberg lek|J^°ken. De auto's stonden gepar-ji^rdin zeven verschillende stratengde bebouwde kom. De totale.Made bedraagt ongeveer 7.500 gul-

kn e P°utie vraagt getuigen con-ct met haar op te nemen.

Aangehouden
met drugs

,^ERLEN - Twee Duitsers en een
j van Voerendaal zijn zater-Ilej> °P de Palemigerboord in Heer-
<W aar,gehouden wegens drugshan-
v'" De 33-jarige Duitser en zijn
g.^idin hadden kort tevoren drugs
yKocht van de 33-jarige man uitl^rendaal. Het drietal werd aange-
raden in een Duitse auto, waarin
..v*1 v'-iftig gram amfetamine werd

vonden. Het drietal is ingesloten.

in gesprek

Belastingen

ist-t 'S ongel°oflÜk te moeten con-
Pertfren noe onzorgvuldig bepaalde
pet?eenten met gemeenschapsgel-
,ijn °mspringen. Afgelopen vijfjaar
«.k fr bijvoorbeeld in Landgraaf
van kunstwerken geplaatst waar-
dan,menigeen zegt: Waar staat datKit °^' is dat kunst! Natuurlijk

'*'in °Ver smaak te twisten maar er
\ver ,°°k grenzen. In Amsterdam
i.k terecnt een wethouder aan de
.e]

gezet vanwege dekostbare her-
Peratie van een schilderij met

het Kerfroller- De opknapbeurt van
hm Kunstwerk vóór het gemeente-
kos, ln Landgraaf gaat ook tonnen
hier en- Toch schijnt niemand zich
*ot.?Ver druk te willen maken. Net
gein *? a's over de burgemeester die
..h» leent aan een ambtenaar met

tlie l°n schuld en zonder garantie
..1 7? 1* terug te krijgen. Ondertus-
getl laagt iedereen maar over toe-
t^aar 6n belastingen en heffingen,
°v .r_Wv. niet zien waar het geld
hejri r|e balk werd gegooid.De over-
ig tnol 1 ei 6enliJk veel meer contro-
Ven eten uitoefenen op het uitga-
8-me en mkomstenbeleid vanW _enten- Anders blijven de be-, llngen maar stijgen.

N°GRAAF R.G.W. Hamers

Berg Corneliuskerk
ideaal voor Slovenen

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vroeger begonnen ze
al om vijf uur 's ochtends te lopen.
Om enigszins tegemoet te komen
aan de nachtrust van de mensen
van Heerlerheide lopen deZuidlim-
burgse Slovenen hun jaarlijkse
Paasprocessie nu om half acht. Ver-
der zijn er nauwelijks concessies
gedaan en wordt Gorustajenje (op-
standing) nog net zo gevierd als in
Slovenië.

Ook dit jaarvertrok de stoet op Eer-
ste Paasdag vanaf deCorneliuskerk
op Heerlerheide. Met voorop het
beeld van de verrezen Christus met
doornenkrans, verder veel in kle-
derdracht gestoken dansers en
tweede en derde generatie Sloveen-
se kerkgangers. Onderwijl werden
traditionele Sloveense paasliederen
gezongen, muzikaal begeleid door
harmonie St.-Jozef.

Het paasfeest begon voor de Slove-
nen op zaterdag, zoals ieder jaar.
nDe Sloveense aalmoezenier Vinko
Zakelj uit het Belgische Eisden
heeft zaterdag het eten symbolisch
gezegend. We gebruiken dan altijd
een ronde koek als symbool voor de
doornenkrans, een stuk vlees als
het lam Gods, rode paaseieren als
de druppels bloed en mierikswortel
als symbool voor de spijkers", zegt
Miei Michon, Sloveense.

De processie loopt vanaf de Corne-liuskerk via de Lokerstraat en
Kerkstraat bergopwaarsts terug
richting kerk. Michon: „De kerk op
Heerleide ligt op een bergje. In Slo-1
venië liggen de dorpskerken ook op

een berg. De processie loopt daar
rond de heuvel. Dat kan in Heerler-
heide dus ook."

Aansluitend vond een Sloveense
kerkdienst plaats. Die wordt ieder
jaar door meer Nederlanders be-
zocht. „De Nederlanders komen
naar het koor luisteren", aldus Mi-
chon. Het lijkt inderdaad of er uit
de Slavische kerkliederen een gro-
tere kracht spreekt, dan uit Neder-
landse. Het Sloveense koor Zvon

zou aanvankelijk in uniform zingen.
Maar de concertkleding zat al in de
koffers. Want om half twaalf stapte

■ het gezelschap in de bus voor een
toernee door Slovenië.

Het leven in de voormalige Joego-
slavische republiek wordt nog altijd
beheerst door de oorlog in het land.
Miei Michon daarover: „De mensen
hebben nu de vrijheid en zijn daar
ook gelukkig mee. Maar ze komen
nog steeds veel te kort. Er is veel

kapot gemaakt. En er zijn ontzet-
tend veel vluchtelingen in Slovenië.
Eerst kwamen ze uit Kroatië, maar
nu ook uit Bosnië."
Daarom lopen er nog steeds hulpac-
ties vanuit Zuid-Limburg. In de
tweede week van mei komen
vrachtwagens uit Slovenië voor
tachtig kuub aan kleding en levens-
middelen halen. Op scholen in
Landgraaf, Nuth en Kerkrade zijn
daarvoor de laatste weken inzamel-
acties gehouden.

" De Sloveense
Paasprocessie rond de
Corneliuskerk in
Heerlerheide. Net als
in Slovenië.

Foto: KLAUS TUMMERS

oostelijke mijnstreek

Winkeliers treffen op Hemelvaartsdag verkeersmaatregelen

Recorddrukte Woonboulevard
Van onze verslaggever

HEERLEN - Ruim honderdduizend mensen hebben gisteren«e Woonboulevard in Heerlen bezocht. De topdrukte veroor-
files in de omtrek van de winkelconcentratie van ruimkilometer. Behalve een lichte aanrijding, hebben zichKen ongelukken voorgedaan. Op Hemelvaartsdag zijn deRinkels weer open. Dan gaan de winkeliers verkeersmaatrege-len treffen.

moesten te ver naar hun auto lopen,
daardoorkochten ze geen grote arti-
kelen meer", aldus de bedrijfslei-
der.

Ploeger heeft moeite het precieze
aantal bezoekers te noemen. „In
mijn winkel zijn 2500 betalende be-
zoekers geweest. We weten dat er
normaal tien keer zoveel mensen in
de winkel zijn, 25.000 dus. En als je
dat vermenigvuldigt met 23 win-
kels, dan kom je uit op een half mil-
joen. Dat is overdreven, maar reken
maar op zon kleine tweehonderd-
duizend bezoekers", zegt de zaken-
man. De politie vindt dat aan de
hoge kant en komt eerder bü de
helft daarvan uit.

,j* winkeliers zijn overdonderd.
'r*et was drukker dan bij de ope-
JjAg. Het aantal bezoekers was vier,l vijfkeer groter dan we verwachtpacten", zegt Jeroen Ploeger,

van de winkeliers.?alverwege de dag is hij met de be-Wsleiders van alle winkels rond
<" tafel gaan zitten. „We zijn tot de°iclusie gekomen dat we de vol-«etide keer in ieder geval verkeers-maatregelen moeten treffen. Hetefd door de lange files zelfs ge-
Jjarlijk op de autosnelweg. En dan
pt zon topdrukte tegen je wer-en", aldus Ploeger.

e bedrijfsleider van een bouw-
liet weten dat de gekochte

PUllen in de loop van middag in
afnamen. „De mensen Het weer is een belangrijke oorzaak

geweest van de topdrukte. Maar
volgens Ploeger is de Tweede Paas-
dag van oudsher een 'meubeldag'.
Als extra attractie hadden de win-
keliers voor een paashazenfanfare
en voor gratis paaseieren gezorgd. # De Woonboulevard kon gisteren op meer bezoekers rekenen dan bij de opening.

Foto: KLAUS TUMMERS

Overval op
tankstation

KERKRADE - Het tankstation
op de hoek Nieuwstraat-Kokel-
straat in Kerkrade is zondagmid-
dag overvallen door twee gewa-
pende mannen. Zij hebben
daarbij een klein bedrag buit ge-
maakt.

De twee mannen kwamen rond
14.50 uur het pompstation bin-
nen en dwongen de zeventienja-
rige vrouwelijke pompbediende
onder bedreiging met een wapen
de inhoud van de kas te geven.

Nadat de twee een klein aantal
Nederlandse en Duitse bankbil-
jetten meenamen, vluchtten zij
te voet in de richting van de
Kohlbergsgracht.

Het signalement van de eerste
dader luidt: Duitssprekend,
blank, origeveer 19 jaar, 1.90 me-
ter, mager, donker halflang haar,
slordig kapsel, ingevallen en
bleek gelaat, gekleed in blauwe,
dikke winterjas. De tweede
wordt als volgt omschreven:
blank, ongeveer 18 jaar, 1.75 me-
ter, normaal postuur, lichtblond
haar, stoppelhaar, pokdalig ge-
zicht, gekleed in gebleekte jeans
en jeansjack.

Diefstal van auto's en radio's
HEERLEN - Van drie inwoners uit Heerlen is dit weekeinde een auto
gestolen. Zes personen hebben aangifte gedaan van diefstal uit hun per-
sonenauto's. In de meeste gevallen werden radiocassetterecorders en
autopapieren gestolen.

Riolering brengt
Nic Odekerken
in verlegenheid

DOORWIM DRAGSTRA

LANDGRAAF - Datje de waar-
heid moet spreken geldt voor
iedereen, maar met name voor
ministers, staatssecretarissen,
deputés en wethouders. De tot
de hogere altaren geroepen poli-
tici moeten weten dat ze gecon-
troleerd worden en dat zij en de
ambtenaren die onder hun ver-
antwoordelijkheid vallen, gehou-
den zijn slechts waarheden te
verkondigen.
In dat licht is het zeer vreemd
dat de gemeenteraad van Lan-
graaf een kostenevaluatie heeft
ontvangen over het vernieuwen
van de riolering in de gemeente
in 1991, waarvan het cijfermate-
riaal niet klopt. Wethouder Nic
Odekerken gaf zelf toe dat de cij-
fers niet correct zijn. Een tekort
van 662.000 gulden over 1991 zou
zijn ontstaan omdat er stortgel-
den betaald moesten worden.
„Nee, dat bedrag wordt aanzien-
lijk teruggebracht, want de stort-
gelden hoefden niet betaald te
worden. Dat moet nog een keer
op een rijtje gezet worden." Hij
beriep zich erop dat hij de cijfers
pas de middag voor de vergade-
ring had gekregen en dat 'hij de
zaak niet had willen wild ma-
ken.
Nic Odekerken (CDA) loopt al zo
lang mee in de politiek dat hij
had moeten weten dat hij het
foute tijdstip gekozenhad om dit
bekend te maken. De wethouder
had voorafgaande aan de behan-
deling van het stuk, de cijfers
moeten corrigeren of het stuk
moeten terugnemen. Nu liet hij
willens en wetens de raad uit-
gaan van foute informatie. Als
een minister dat doet wordt hrj
naar huis gestuurd en geen pre-
mier die daar nog iets aan kan
doen. Een wethouder krijgt een
herkansing, tenminste als de
raad hem dat toestaat. En dat ge-
beurde in Landgraaf.

Hoewel, de gemeenteraad was-
behoorlijk boos op Odekerken.
Enkele 'oude rotten in het vak'
zoals Lei Bisschops (BBL) en
Wiel Gulpers waren ziedend. En!
Jan Bonten (PvdA) die zelf zo
graag wethouder speelt in de
raad, zwaaide ook met de vuist..
„Dit is bij de konijnen af', riep-
hij. „Dit zou de grootste over-,
schrijding zijn van een krediet,
uit de geschiedenis van Land-
graaf."
Odekerken kreeg hulp van 'big
brother' en partijgenoot wethou-;
der Wiel Heinrichs die 'toevallig'
toch net de vergadering voorzat.'
Wel 3,6 miljoen gulden ter be-
schikking stellen voor het ver-
nieuwen van de riolering, maar!
de volgende keer met beter huis--
werk naar de les komen. Voor de^
onfortuinlijke Odekerken zat er;
niets anders op dan in het stof te
bijten en schuldbewust de raad
te beloven het allemaal beter te"
zullen doen.
De wethouder zal nu wel weten"
dat wie zich vergrabbelt in een
riolering, zijn blazoen besmeurt.
Of er echt geknoeid is of dat er
sprake is van 'natte vingerwerk'
mag Odekerken zelf uitleggen.

achtergrond ]

" Nic Odekerken, CDA-
wethouder in Landgraaf.

Zen en de kunst van
het orchideeënkweken

DOOR BENTI BANACH

NUTH - Een goudgeverfde boedd-
ha zit in lotushouding. Het één me-
ter twintig hoge beeld van de Ver-
lichte straalt rust, zuiverheid en
toewijding uit. Het zijn dezelfde
kenmerken die nodigzijn om de or-
chideeën te kweken temidden
waarvan hij zit te mediteren. Bezoe-
kers aan de orchideeëntentoonstel-
ling in tuincentrum TAN in Nuth
hebben zich de afgelopen dagen
kunnen vergapen aan de verbluf-
fende kweekresultaten.

Orchideeënclub Mergelland heeft
bewust voor een Thaïs boeddha-
beeld gekozen: het grootste aandeel
van de orchideeëntentoonstelling
groeit oorspronkelijk in het Zuid-
oostaziatische land. Daarom staat er
ook een volière waar Thaise vogel-
tjes fladderen, hangen er Thaise
wandkleden en heeft het land voor
potten en tuinmeubilair gezorgd.
Op de voorgrond staat echter de flo-
ra. De pracht van de orchideeën is
niet in drukinkt te vatten. Ze heb-
ben feeërieke namen die hoog sco-
ren bij scrabble. Paartjes met
trouwplannen zullen geen moeite
hebben om hier een bruidsboeket
samen te stellen.
Organisator Hans Diederen vertelt
dat het niet alleen om het uiterlijk
van de bloemen gaat: „Veel mensen
komen voor de mooie planten, de
grote bloemen met de felle kleuren.
De echte liefhebbers kijken juist

naar de exemplaren die moeilijk te
kweken zijn of heel zeldzaam zijn."
Als Diederen ze gaandeweg aan-
wijst, dan blijken dat inderdaad niet
de meest oogstrelende stukjes na-
tuur te zijn.

Het inrichten van de tentoonstel-
ling is geen makkelijke klus geble-
ken. Afgezien van de opstelling van
de bloemen, het creëren van een
goed begaanbare looproute door de
kas en het op peil houden van de
temperatuur (22° Celsius), moeten
de bloemen zelf mee willen werken.
Diederen: „De bloeitijd van de bloe-
men varieert van één dag tot één
jaar. Het valt niet mee om ze alle-
maal tijdens de tentoonstelling in
volle bloei te showen. Neem bij-
voorbeeld deze, de Dracula heet die.
Hij lijkt met die harige bladeren op
een vleermuis. Thuis heb ik een he-
le grote daarvan, dat is net een grote
vleermuis. Woensdag, de dag voor
het begin van de tentoonstelling
was hij helemaal open." Te vroeg,
Diederens Dracula mocht daarom
niet mee naar de show.
De gekweekte bloemen zijn niet al-
leen door de Mergellandclub gele-
verd, ook in de regio's rond Aken
en Eindhoven wonen dilettanten
die hun in Nuth kweekkunsten ver-
toonden. „De meeste kwekers heb-
ben een kas aan huis", zegt Hans
Diederen. „Maar orchideeën kwe-ken is niet elitair, zoals vaak wordt
gezegd. Je kunt met weinig geld al
heel leuke dingen doen in je huiska-
mer door van een kweker een plant
voor vijf of tien gulden te kopen en

die verder te kweken. Kwekers rui-
len vaak ook onderling planten."
Volgens Diederen wordt er veel
kunstmest gebruikt om grote bloe-
men te krijgen. Naar bestrijdings-
middelen wordt ook gegrepen,
maar als temperatuur, vocht en
luchtcirculatie kloppen, zijn die
overbodig, zegt hij.

Het tweede deelvan de tentoonstel-
ling wordt gevuld door bonsaibo-
men. In plaats van bomen alle vrij-
heid te geven proberen bonsaikun-
stenaars bomen naar hun hand of
naar de hand van geïnteresseerde
kopers te zetten. „Commercie speelt
een groterol bij bonsaibomen", ver-
telt Diederen. „Daarom laat men ze
vaak te snel groeien. Een goede
bonsai moet echter goed in verhou-
ding zijn. De hoogte moet kloppen
met het formaat van de schaal waar
de boom in staat." Alle boompjes
zijn in principe geschikt voor de
bonsaibenadering, zo is een Chi-
nees vorige week in Nuth komen
laten zien. Hij heeft een jonge es-
doorn omwikkeld met dik ijzer-
draad dat de takken in de gewenste
richting moet persen. Als de takken
na verloop van tijd gehoorzamen,
mag het ijzerdraad eruit. Naast de
esdoorn staat een gedrild dennetje
van dertig centimeter. Het moet
twaalfhonderd gulden opbrengen.

Orchideeën sluiten meer aan op de
kleine beurzen. Voor minder dan
een tientje kun je je al eigenaar van
een orchidee noemen." Veel mensen komen voor de grote bloemen met defelle kleu-

ren- Foto: KLAUS TUMMERS
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La Belle Helene
Bel voor vrijblijvende figuuranalyse
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Geen gelaser,
gewoon

de laagste prijs!
Of 't nou om Laser of andere topmerken gaat, demonstratieklaaropgesteld. Altijd laaggeprijsd.
om een laptop of een netwerk, op het gebied Altijd uit voorraad leverbaaren gebruiksklaar. En
van automatisering en telecommunicatie heeft altijd gegarandeerd met een uitstekende
Vogelzang Professioneel het in zijn ruime assorti- service. Kortom, Vogelzang Professioneel levert
ment. Wij bieden uop 1000 m2de grootste sor- professionele kwaliteit en service tegen de
tering van Zuid-Limburg Van PC tot autotelefoon, scherpste prijzen. Bezoek vrijblijvend onze
van netwerk tot fax. Altijd alles overzichtelijk en winkel aan de Kruisstraat in Heerlen. Tot ziens!

UHLASER W/LASER If/ZLASER
Pweor-ÉCor-put*1 .__[-__a-1 Computir P_r_<_-___! Computer

il , — ,IT* Il K. =ï\> *~ ' --* I,

_iïr___ Fr^^ri __!_.
111l«il f II ||il-L_L__il|i|

LASER AT4X COMPUTER LASER LT 321 NOTEBOOK LASER BRAINBOX 386SX
Universele desk top personal computer Voorzien van een 80386 SX 16 MHz COMPUTER
met 80286 processor, klokfrekwentie processor, 2MB RAM uitbreidbaar op Slim line desktop computer, 80386 SX
20 MHz, IMB RAM intern geheugen, het moederbord tot maximaal 4 MB, processor, 16 MHz klokfrekwentie,
uitbreidbaar tot BMB op het moeder- 3V_ inch 1,44 MB floppy diskdrive, een 2MBRAM intern geheugen,VGA video-
bord. 14" monochroom monitor op snelle 40 MB hard disk, een seriële kaart, parallel en 2 x seriële interface,
draaivoet, 1 x3V_ inch 1,44 MB floppy poort, een parallelle poort, een LCD gesloten front, 1 diskdrive 3V_" 1,44
diskdrive, 40 MB hard disk. Inkt. MS- beeldscherm met VGA resolutie, een MB, 42 MB hard disk (28 ms), 14"VGA
DOS 5.0, PC Tools de Luxe 6.0 en Win- geïntegreerdtoetsenbord. MS-DOS 5.0, monochroom monitor. Wordt geleverd
dows 3.0. ART.NR. 8665 PC ToolsDeluxe 6.0 en een printerkabel. inklusief MS-DOS 5.0, PC-Tools 6.0 en

ART.NR. 3287. MS-Windows 3.0. ART.NR. 7984
VOGELZANG _■_-%_>-_*% VOGELZANG ____ii #___P- VOGELZANG #» **_-»_-
PROFESSIONEELPRUS 190 U PROFESSIONEELPRIJS OIZO PROFESSIONEELPRIJS 22_fO
EXCL. BTW EXCL. BTW EXCL. BTW

v iuocELznnc
1 ~%^ PROFESSIONEEL

Kruisstraat 12,6411 BT Heerlen. Tel. 045-740382. Fax 045-742528. Openingstijden: ma. t/m vr. 09.30-1800 uur.

_^^^^^^^^^^^_ wmw_^_wmw^mm ■■■■■■■■■■■■■_ _ri________________a
______________________ _________________

__>*

JF______^hl ________!

d il rfil _J d " ___

Goed nieuws. Bellen fll 1 'Tj^B e nacb"arieven (van

naar Westeuropese landen I maandag t/m vrijdag tussen

is tijdens de avonduren I J ZZ^V '\X.J_l_l l i ~_ _ I 02.00 en 06.00 uur)

en in het weekend rond 20% I I gewoon bestaan. En die zij"

goedkoper! Bijpraten met oma in Spanje kost nu een stuk helemaal laag: 30 % minder dan het normale dagtarief.

minder. Tenminste als je het doet tussen 's avonds acht uur Wilt u de exactetarieven weten of heeftu andere vragen?
en 's morgens acht uur. Bel dan 06-0386 voor het gratis boekje met internationale

Net als voorbespreken met je Parijse zakenvriend of tarieven.Ofhaal het zelf bij Primafoon, 11
zelfeven dat theater in Londen bespreken. Natuurlijk blijven de winkel van PTT Telecom. ■P ■■■■■^

Zonder telefoonben jenergens.
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NAAI UW GAZON
MOEITELOOS

HETDEZEPROFESSIONELE WHITE ZITHAAIER

" diverse modellen zitmaaiers en tuintrekkers " alle voorzien
van een krachtige B&S motor, van 8 tot 18pk " bedrijfszeker

" lange levensduur " gebruiksvriendelijk-- -^ sï&C '> " solide carrosserie 'gefabri-

ry* P—MCH I \^mm~^
Whice litn_ai«_en tutncrekkeri. maar ook motor-gaionmaaieri en tuinfrezen. koopt
o natuuriuk fc*i h_i verrrouwd. adres, dat u ook service enonderhoud kan verlenen

H/"P Q DIVISIE TUIN & PARK

WO-g-BSCn.
VROEWHOF 86 " VALKENBURG a/d GEUL ■ __ 04406-40253

MET WHITE TUINMACHINES WORDT TUINIEREN WEER PLEZIERIG!

IlillUlillllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve <■a handen betalen in volgens min iaarrente vtg. wet. max. jaarrente

5.000 48 mnd 138.77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd 229.79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344.69 14,3 366.84 16,1
30.000 72 mnd. 609-2 14,2 622.29 15.2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. laarrente looptijd max. tarief looptijd

11000 220 1.145 14,6% 75 mnd 17,6 85
18000 360 1145 14,6% 75 mnd. 17.3 83
25000 500 1.11 14_% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

I

ZELDEN KUNT U IN ZÓVEEL RUST, COMFORT/
EN LUXE BESLISSEN OVER F 27.100,-* /

.mmmm\ BW"*"^ ■ :''_^É_B \

I fS_ "' .» ____ ■___! lÜ_S. v ' ____aiii.lM___________

_ll_J#<' s
~..—4g Hl' ■ —~-«*Lf 4_^r 1 ' ff__H '_--_<■^at3^ .__ »> ,_a^^w _■____. « ■ ■■*_ Ir. !§____ _______________! ...,_.«»»^ m ,^jb«*.-_!-" " ■■-M.iVm—^—^ H___H________i

_^^mmmMmm£^g^ÊWM Hf

De uitvoering brengt vin vervoe- En alle exclusieve extra's zijn [■■^^^■■■■^^■■j Toch kost de complete
ring. Nog geen 28 mille betekent in deze inclusief. Zoals zijn rembe- Deauville niet meer dan
klasse immers meestal soberheid. De BK krachtiging, 5 versnellingen, f 27.100,-*.Reden genoegvoor
Deauville biedt het tegendeel: pure luxe. In zonwerend glas, achterruit met een Proe^r,i- zodat u in rust,
zijn duurzameverschijning (6 jaarcarrosse- zonwering en wisAvas-installa- comfort en luxe kunt beslissen. B^9
rie garantie) en in zijn comfortabele inte- tic, lichtmetalen velgen, bum- Het gaat echter om een gelimi- __________!
rieur, waar de levendige prestaties van de pers in lakkleur, smaakvolle teerde editie. Kom dus met S~*.^rf—\m*-\T-*Wk. I
schone 1.4 liter motoramper hoorbaar zijn. striping en speciale bekleding. |e^-__l---.--------111-----M| spoed naar de Citroen dealer. V«»l IxV^d^l
" Pnjlmcl. BTW, eacl kostennjkU—r maken.Wijzigingen voor_el—uden." Uitstelvan betalingop basis van de gebruikelijke huurkoopv-or—urden vanCitroenFinanciering Nederland. De actie loopt van 1 t/m 24 april 1992.Tenaamstelling voor 30.4.92.

DE CITROEN BK DEAUVILLE: F 27.100,-*. o_~___^__^

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450. I
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. ,J



Duitsland 1
Ug'OO Tagesschau.
Dg-03 Der Denver-Clan (Dynasty).
■u __ Medizin nach Noten VI/3.
lQ 00 Tagesschau."°3 Dem Gulag entkommen, docu-
-10 _ ntaire over Wolgaduitsers. (herh.)."45 ZDF-info Gesundheit. Van-
-11(2. : Hart" en vaatziektes (1).

Tagesschau.
03 Königshauser, documentaire"j^r Spaanse koningshuis.(herh-).
'05 Karl May, gedramatiseerde se-
* over leven Karl May. Afl.: Jahre

ïj^s Erfolges (1882-99). (herh.).
I3r-i Pers°verzicht.
l3"r° Tagesschau.
13.5 ARD-Mittagsmagazin.
1. n Wirtschafts-Telegramm.
I<te Ta9esschau."u« Kasperls Traumfahrt, kinder-
l3famma.

n'^° Prinz Eisenherz, tekenfilmserieaar de strips van Harold R. Foster.
IS Or.: DeReise'Ij'r? Tagesschau.
'5 3n cks T°ur> kindermagazine.
fig° TrSume, diekeine blieben, se-
y Portretten van Nobelprijswinnaars.

16oftdaa_: Scheikundigen.
l.rv. la9esschau.Ia9esschau."3 Talk taglich - Termin in Berlin,
■6 ■»»arieerd middagmagazine.p»° (TT) vale Tudo - Urn jeden
■7 on Braziliaanse soapserie. Af1.83.
I.lc Punkt 5 - Landerreport.
l/Iï Tagesschau.
18 3n J°"y Joker' serie-
■B at Hier und Heute, actualiteiten.

?0 0n Per Fahnder, serie.
*o'l_ (TT) Tagesschau.
Afl n °PPen und Ehrlich, serie.

.1 ,£■ Geschwisterblut.
-IqZ Tagesthemen-Telegramm.
te,, Pleten, Pech & Pannen, ama-Jl^Videofilms.
Ser Kinder der Welt, documentaire
cum ' A,1,: Der Preis der Freiheit, do-
kir-.entaire over het leven van deJj'^eren in Eritrea.

*."_- P"m-PALAST, filmmagazine.
?3*o_ Ta9esthemen.
00-Oo u* Bou,evard Bio-

Hw_ ",a9num, Amerikaanse detec-00*°" serie.
°OSA_-f9eBscnau-BZ"°0-55 Z.E.N. Frühling in denaen: An den Soiernseen.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.Zie Duitsland 1
13.45 Operation Mozart, jeugdserie.

Afl. 10: Die Tanzerin von Sevilla.
14.10 Geheimnisse eines Genies,

documentaire over Michelangelo en
zijn schilderingen in de Sixtijnse Ka-
pel, (herh.).

14.40 Ganz persönlich: Arno Sur-
minski - im Herzen von Ostpreus-
sen.portret. (herh.).

15.10 "" ZDF-Fernsehgarten - Spe-
zial, met llona Christen. Vandaag:
het beste uit 1986.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 (00) Alfonso Bonzo, comedy-

serie voor kinderen naar de roman
van Andrew Davies. Afl.l: Die Zau-
bertasche. Billy arriveert met een
gebroken been in het ziekenhuis.
Daar vertelt hij aan een lotgenoot hoe
hij zijn been heeft gebroken.

16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.35 (00) Alfonso Bonzo, 5-delige
comedy-serie voor kinderen naar de
roman van Andrew Davies. Afl.2: Die
Sache mit den Mausen.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute, sportprogramma.
17.15 "" Landerjournal, regionaal

magazine.
17.50 Unsere se honsten Jahre, se-

rie. Afl.: Optimisten.
19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau, serie.

Afl.: Kochkünste.
20.20 Kennzeichen D, reportages.
20.55 Thekla Carola Wied: Eine Frau

in den allerbesten Jahren, twee
verhalen met Thekla Carola Wied: 1.
Spreewalder Leinöl; 2. Meeresbrise.

21.45 Heute-journal.
22.15 lm Sturm über das Meer, do-

cumentaire over de reizen over de
Middellandse Zee van de apostel
Paulus.

23.00 Das kleine Fernsehspiel: Un-
ser Berlin hat keinen Vornamen,
documentaire over de vraag hoe kin-
deren in Berlijn tegen de Duitse her-
eniging aankijken.

23.40 Zeugen des Jahrhunderts. Uit-
gever Heinrich-Maria Ledig-Rowohlt
in gesrpek met Alexander U. Mar-
tens. (herh.).

01.10 Heute.

FILMS TV VIDEO
BBC 2

a 3""19 Bulld°g Drummond.
Van w merikaanse film uit 1951.Ord,;lctor Saville. Oud-officier
YardVard n 96Schakeld door Scotland
roilen »". misdaad-syndicaat op te
9aret Lei6thWalter Pló^eon en Mar"

RTL 4
fi|m uit i^. an with a Gun-Engelse
Verhaai Van Jerrold Freedman.
het 2i_.oVerde rassenconflicten in
t.n 'uden van de Verenigde Sta-
sheriff ./_ .warte Pred'kant wordt tot

611-0"'800886"

BBC 1
%. üiM__L ln paris. Amerikaanse
toevai i_ van David But|er. Door
diPlorna_. omstand'9heden moeten
tien él„ . n revuedanseresje sa-rris r__ nge reis maken. Met& uay en Ray Bolger.
BBC 2
'y.on ei, ■kaansel ff,'" 9 Leathemecks. Ameri-

John __,U,t 1951 van Nicholasohn wayne als luchtmachtof-

ficier tijdens de Tweede wereldoor-
log gaat volgens de legerleiding
soms net iets te ver. Verder met
Robert Ryan.

" Torn Cruise in 'All the Right Moves. (RTL4-22.10 uur).

Nederland 2
VARA
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.05 Dommel, tekenfilmserie.
17.19 Boes, tekenfilmserie.
17.30 De grote meneer Kaktus

show, kinderprogramma.
18.00 "" Journaal.
18.16 Comedy Krakers met: Dubbel-

dekkers (On the buses), Engelse
comedyserie.

18.42 Daar komen de schutters
(Dad's army), Engelse comedyserie,
(herh.). Slager Jones weet niet meer
wat hij de klanten moet voorzetten,
tot hij een plaatje van de duiven op
Trafalgar Square ziet.

19.13 Vijf tegen vijf, spelprogramma.
19.41 De baas in huis? (Whos the

boss), Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Leugentje om bestwil. Sam
speelt de vrouw van deruige Al zodat
deze een appartement kan huren.
Plotseling komt de goudeerlijke Tony
binnen, en jawel h00r... dag apparte-
ment.

20.10 Urbanus, meer moet dat niet
zijn, 13-deligekomische serie gepre-
senteerd door Urbanus, Goedele Lie-
kens en Werther van der Sarren.

20.39 De verleiding, 16-delige serie
over de wereld achter de reclame.
Presentatie: Astrid Joosten.

21.18 (TT) Tien voor taal, taalstrijd
tussen Vlaamse en Nederlandse
voordrachtskunstenaars.

22.05 Achter het nieuws, actualitei-
tenrubriek gepresenteerd door Paul
Witteman.

22.40 Golden Girls, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Verwachtingen. Do-
rothy heeft een dubbele afspraak,
een concert en een blind date. Ze
stuurt Blanche op de blind date af,
die ondanks haar tegenzin blij verrast
wordt.

23.08 Met Witteman, Paul Witteman
interviewt mensen uit politiek en sa-
menleving.

23.53 Museumschatten, prof. Henk
van Os geeft achtergronden bij voor-
werpen uit Nederlandse musea. Van-
daag: Van binnen slecht, van buiten
lelijk.

00.05-00.10 "" Journaal

Südwest 3
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus

wiskunde. 09.00 Cursus dataverwer-
king. 09.30 Non-Stop-Fernsehen.
14.00 Denkmalpflege. 14.30 Cursus
Engels. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15Abenteuer Wissenschaft. 16.00
Treffpunkt. 16.30 Solo für 12, quiz.
17.00 Cursus wiskunde. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Abenteuer überle-
ben. 18.24 Zeno und der Staubsau-
ger. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwestjournal aus
Rheinland-Pfalz. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.30 Schlaglicht. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Landesspiegel.
21.00 Nieuws. 21.15 Mark(t) und
Pfennig. 22.00 Max Ophüls: (ZW)The
Exile, Am. speelfilm uit 1947 van Max
Ophüls. 23.30 Magister Vitus: Veit
Stoss, impressies. 00.30 Aktuell.
00.35 Dortmunder Schachtage, ver-
slag van dit schaaktoernooi. 01.05
Non-Stop-Fernsehen.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 en 13.00-13.12 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
14.00-14.10 Omrop Fryslan Eduka-

tyt: De bisteboat: noaten yn'e nacht.
16.55 Ca va. Frans voor beginners.
17.25 Pronto. Ital. voor beginners.
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 Desmond's, comedyserie. Afl.:

Schoonheid te koop.
19.25 Antilliaans verhaal: De vonken

der vrijheid, documentaire over het
Antilliaanse verleden, verteld door
bewoners. Menselijkheid in een we-
reld van mensenhandel. De wonder-
lijke wegen van geestkracht en
humor, kleine eilanden als speelbal
van het wereldgebeuren. De grote
slavenopstand en Curacao's idealis-
me onderde vlagvan Simon Bolivar.

20.00 "" Journaal.
20.25 Rossini de kok, documentaire

over het leven en werk van deze
componist. Tweehonderd jaar gele-
den werd de Zwaan van Pesaro,
zoals de Italiaanse componist
Gioacchino Rossini genoemd werd,
geboren. M.m.v. Riccardo Muti, Rug-
gero Raimondi, Luciano Pavarotti.

21.45 Verhalenvertellers. Verhalen
uit alle werelddelen. Afl.: Butterfly,
verteld door Brother Bule (USA).

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.Waarin

aandacht voor betaald voetbal.
22.30 NOS Laat. Aandacht voor Ne-

derlandse ondernemers in het voor-
malige DDR en verder reportage over
de groeiende groep Birmese vluchte-
lingen in Bangla Desh, waarin een
gesprek met een Nederlandse ver-
pleegster die vanaf het begin betrok-
ken was bij de opvang van deze
groep vluchtelingen.

23.00 De Spaanse erfenis, voorlich-
tingsprogramma.

23.10 Thuis in geldzaken, voorlich-
tingsprogramma.

23.20-23.25 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
11.40 Teletekst. 11.48 Progr.-overz.
11.50 Das Recht zu lieben, soapserie.
Afl. 122. 12.15 Blickpunkt Gesundheit:
Es stinkt..., (herh.). 13.00 WM - Wis-
senschaftsmagazin. (herh.). 13.45 Six-
teen. Thema: Jongeren uit de voormali-
ge DDR. (herh.). 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 ...und weh-
ret Euch taglich. (herh.). 15.55 Sport
aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Omaruru. serie. Af1.13: Fahnrich Wol-
fram. 16.30 Dortmunder Schachtage,
verslag, (herh.). 17.00 Schooltv. 17.30
Cursus wiskunde. 18.00Aktuelle Minu-
te. 18.01 Zeit für Tiere. (herh.). 18.30
Besuch aus Lilliput, jeugdserie. 18.57
Progr.-overz. 19.00 Aktuelle Stunde
met om 19.45 Raamprogr. 20.00 15
Minuten international. 20.15 Die Dien-
stagreportage: reportage over Traban-
ten-karavaan door Marokko. 20.45
Kanguru, amusementsprogr. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Plus 3, econo-
misch magazine. 22.15 Westpol, poli-
tiek magazine. 22.45 Die heilige Kuh.
23.15 Deutschlandbilder. 23.45 Dort-
munder Schachtage, verslag. 00.15
Laatste nieuws.

RTL 4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4

nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H, Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin, Spelprogr.
09.40 Goede tijden, slechte tijden., 10.05 As the world turns, serie.
10.50 Floramagazine, (herh.).
11.15 Teletext.
12.40 Lawmen without a gun, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1977. Regie:
Jerrod Freedman.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Doogie Howser. Am. serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel-

letje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Hitbingo. Reeks showprogram-

ma's waarin met kandidaten en de
mensen thuis het wereldberoemde
spel bingo wordt gespeeld.

21.40 Mag het iets meer zijn?
22.10 All the right moves, Ameri-

kaanse speelfilm uit 1983. Regie:
Michael Chapman. De rugby-speler
Stef Djordjevic wil een beter leven
voor zichzelf en zijn vriendin Lisa.
Om dat te kunnen realiseren moet hij
uitblinken in zijn sport zodat hij een
beurs kan krijgen.

23.45 Laatste nieuws.
00.00 The making of Hook. In deze

special een kijkje achter de schermen
bij de nieuwste film van Steven Spiel-
berg 'Hook'.

00.20 Cops. (herh.).
01.10 M.A.S.H. (herh).
01.35 Oprah Winfrey Show. (herh).
02.20 De draagmoeder, (herh.).
02.45 All the right moves, (herh.)
04.10 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

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

the world turns). Am. soap-serie.
09.50 Reich und schön (The bold

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

kaanse serie. Afl.: Keine Götter in
Sicht.

11.05 Lieber Onkel Bill (Family af-
fairs). Afl.: Beware the other woman.

11 .30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig, magazine.
12.50 Eine schrecklich nette Famiiie

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

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

14.55 Der Chef (Ironside). (herh.).
15.45 Chips, Amer. serie. (herh.).
16.40 Riskant!, spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Druchgedreht, videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Knight rider, Amer. actieserie.

Afl.: Der unheimliche Mönch. (herh.).
20.15 Columbo: Todessymphonie

(The bye-bye sky high I.Q. murder
case), Amerikaanse misdaadfilm uit
1977 van Sam Wanamaker.

21.40 Explosiv - Magazin, magazine.
22.50 Fernsehfieber (W.1.0.U), Ame-
rikaanse serie. Afl.: Der Elefant.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Airwolf, Amerikaanse serie. Afl:

Geheimmission Laos. (herh.).
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy), Amerikaanse serie. Afl.: Das
Klassentreffen. (herh.).

01.45 Twilight zone, Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Unverhofftes Glück.
(herh.).

02.10 Cross country (Hot pursuit),
Amerikaanse thriller uit> 1985 van
Kenneth Johnson. Met: Mike Preston,
Eric Pierpoint, e.a.

03.40 Du bist so leicht zu lieben
(Easy to love), Amerikaanse musical
uit 1953 van Charles Walters. Met:
Esther Williams, Van Johnson, Tony
Martin, e.a.

05.15 Elf 99, live-magazine, (herh.).

RTL4
22.10 All the Right Moves. Ameri-
kaanse film uit 1983 van Michael
Chapman. Verhaaltje over een am-
bitieuze football spelende student,
die een conflict krijgt met de coach.
Met Torn Cruise en Craig T. Nel-
son.

BBC1
22.30 The Whistle Blower. Engelse
thriller uit 1987 van Simon Langton.
Jonge wetenschapper probeert op
eigen houtje een 'lek' binnen de
geheime dienst te dichten. Dege-
lijk. Met Michael Caine en Edward
Fox.

Super Channel
23.00 The Big Cat. Amerikaanse
film uit 1949 van Phil Karlson. Ru-
zie tussen een aantal families in
Utah. Met Preston Foster en Lon
McCallister.

RTL Plus
2.10 Hot Pursuit. Amerikaanse film
uit 1985 van Kenneth Johnson.
Echtpaar op de vlucht voor het ge-
zag. Met Mike Preston en Eric Pier-
point.

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
'"00 (TT) Vrouw zijn, gevarieerd
I Presentatie: Henk: lo _.endi'k en Tonneke Bijker.

ri TV-Fr"it'"and, geestelijke lie-den op verzoek.
'■10-n.30 Een wereld van ver-"ch.il, praatprogramma over geloven»i God.
"00-13.12 Nieuws voor doven en

.«echthorenden.
£00 "" Journaal.

■09 Het kleine huis op de prairie
jwttle house on the prairie), Ameri--1 *aanse serie. Afl.: De rugbywedstrijd.
| n Winoka wordt een bijzondere rug-

Wedstrijd georganiseerd, die zal"laan tussen rijke en arme kinderen.
p>vendien speelt er in een van de
l^a^ns een blinde jongen mee."00 Ik ben Benjamin Ben, kinder-

De belevenissen van een
wgetje met een grote mond, een

1. v. hartie en knalrood haar."30 Tijdsein 1, actualiteitenrubriek.
IBi6sentatie: Janny Fijnvandraat.po 50 kamers, jongerenmagazine.

resentatie: Bernard van den BoschJ" Mare Dik.■35 Blackout, woordspelprogram-
3. Presentatie: Bert van Leeuwen."05 Op weg naar Avonlea (The

°ad to Avonlea), serie. Afl.: Vrou-wenkiesrecht. Janet wil zich inzetten°or het vrouwenkiesrecht. De plaas-
bevolking heeft echter nogal

r
at bedenkingen, waaronder de di-

-196_ieur van de conservenfabriek.
50 Mijmeringen, overdenking van

Jo°! dr. W.J. Ouweneel.v?0(""+TT) Journaal.
«5 De wereld van de kangoeroes,
atuurfilm over de kangoeroes in>stralië.

Tijdsein 2, actualiteiten.■55 Feest van de weggerolde,6«n. Reportage over het werk vanpastor Van de Gronden temidden van
jj

e gehandicapten.
«5 Paasconcert, vanuit de Boven-

v^rk in Kampen.

'5S Antenne: Zout der aarde, ge-
j^niedenis van het zout.

"40 Mag ik 's met jepraten, praat-
jfrc_ramma met Feike ter Velde.

r'o-00.15 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
15.00 Fysica: Klassieke mechanica.
17.30 Plons. Afl.: Plons en het paasei.
17.35 Liegebeest, kinderserie.
17.50 Duupje. Afl.: Plas.
17.55 Tik tak, animatieserie. Afl.lll.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours). Af 1.831.
19.25 Lotto-winnaars en overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 De drie wijzen, spelprogr.
20.35 Zeker weten? praatprogramma.
22.00 NV De Wereld, reportagemaga-

zine.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Boulevard naar het verleden.

Monarchie en macht, historische se-
rie, over macht en invloed van het
Belgisch vorstenhuis. Afl.l: De ko-
ning is dood, leve de koning. Schets
van de Belgische monarchie, van
Leopold I t/m Boudewijn én dekandi-
daat-troonopvolgers. Aansl.: Baraka-
uitslagen.

23.25-23.30 Coda. Semplice, A. Ver-
besselt.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Geografisch kennen en kun-

nen, serie. Afl.4.
19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af 1.388.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Programma van de Liberale

Televisie- en Radio-Omroep.
20.30 National Geographic. Afl.: Uit

liefde voor de trein. De Oriënt Ex-
press, de Guyaquil-Quito spoorlijn,
de hobo's, legendarische stoomtrei-
nen en diesellocomotieven zoals dé
John Buil, de Big Boy en de Salad
Bowe Express roepen een avontuur-
lijk en imponerend beeld op van een
romantisch verleden.

21.30 Journaal en Sport. Aansl.: Ba-
raka-uitslagen.

22.00-23.35 Shadow on the sun.
Amerikaanse tv-film van Tony Ri-
chardson. Deel 2.

SAT1
05.30 Sat 1 Regional-Report. Herh.
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. 09.00 Sat 1 News. 09.05 Smi-
ley's leute - Agent in eigener Sache .(1).
Engelse spionagefilm uit 1981. 10.00
Odyssee ms Glück (2). Italiaanse
speelfilm uit 1990. 11.55 Glücksrad.
Herh. 12.40 Tip des Tages. 12.35 Tip
des Tages. 12.45 Tele-Börse. (13.00
Sat 1 News). 13.35 Sat 1 sport live.
ATP-toern. uit Monte Carlo. 17.05 Geh
aufs Ganze! Spelshow. 17.45 Regio-
naal programma. 18.15 Bingo. 18.45
Sat 1 News. 19.20 Glücksrad. Aansl.
WetterNews. 20.15 Die Goldene Hitpa-
rade der Volksmusik. 21.15 08/15 - In
der Heimat, deel 1. Duitse speelfilm uit
1955. 23.00 Fünf vor zwölf, milieure-
portage. 23.30 Sat 1 sport 00.00 Sat 1
News. 00.10 smiley's Leute - Agent in
eigener sache, deel 2. Engelse spiona-
geserie uit 1981. 01.10 Auf der Flucht.
amenkaanse krimiserie. 02.05 Vor-
schau/Videotext.

" Sybille Waury. (Duits-
land 2 - 19.20 uur).

Radio 1

radio7.07 Echo-magazine (7 30 Nws).
8.35 Kruispunt. 9.05 Dingen die
gebeuren. 10.05 M/V-magazine.
11.05 Schone kunsten. 12.05

Echo-magazine ( 12.30 Nws. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw). 14.05Veronica nieuwsradio
(17.30 Nws). 19.04 Veronica spor-
tradio. 20.04 Confrontatie. 21.04
God zij met ons. 22.53 De 1% re-
geling. 23.07 Met het oog op mor-
gen. 0.02 For the record. 2.02
Geen tijd. 4.02 Rock & Roel.
5.02-7.00 VARA's ochtendhumeur.

Radio 2
7.04 Sugar in the morning
(7.04-7.10 en 8.04-8.20 AVRO Ra-
diojournaal). 9.04 De muzikale
fruitmand. 10.04 Ik zou wel eens
willen weten. 10.30 Vrouw zijn.
12.04 Lunchtime. 13.04 Tijdsein.
13.30 Als mensen veranderen.
13.54 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 14.04 De Plantage, met om
14*10 'T nut van het algemeen;
14.43 De jazz van Pete Felleman;
15.04Het spoor terug; 16.04 Ischa;
16.53Vrije geluiden; 17.04Het na-

bije westen. 18.04 Boeken; 19.04
Passages, passanten; 20.04 Tim-
boektoe. 21.04 Music all in.
22.00-07 00 Zie Radio 1.

Radio 3
602-24.00 VARA's Verrukkelijke
Dinsdag. 6.02 Doorloper. 7.04 Ca-
rola op de radio. 9.04 Denk aan
Henk. 12.04 VARAs Steen & Been
show. 14.04 Twee meter de lucht
in. 16.04 VARAs Happy Hour.
18.04 De avondspits. 19.04 Dub-
bellisjes. 20.04 VARA's vuurwerk.
21.04 Popkrant. 22.04-24.00 VA-
RAs poppodium.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met filmregisseur Franz Weiss.
(8.00 Nws:). 9.00 Continu klassiek.
11.00 TROS concertzaal: Berliner
Philharmoniker met sopraan.l2.3o
Nieuwe klassieke cd s. 13.00 Nws.
13.04 De klassieke top 10. 13.30
Belcantorium: Koor en symf. Ork.
van BR. 16.00 Het grote werk.
17.00 Leger des Heilskwartier.
17.15 Muziek in vrije tijd. 18.00
Nws. 18.04 Muziekjournaal. 19.00
Orgelconcert. 19.45 Barokmuziek.
20.00 Nws. 20.02 Het concert. I.
Muz. voor strijkork. 11. Cellomuz.
22.30-24.00 Schuim en as.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 8.55 Snip-
pers. 9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief.
9.25 Waterstanden. 9.30 De we-
reld in Nederland. 10.00 De wereld
zingt Gods lof. 10.50 Tekst en uit-
leg. 11.00 Studio 55. 12.00 Nws.
12.05 Rondom het woord. 12.30
Middagpauzedienst. 12.50 Lied
van de week. 13.00Nws. 13.10De
verdieping. 14.10 Dagvaardig.
14.30 De Kelten. 15.00Radio Vrij-
plaats. 16.00 NOS recht. 17.35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Relevant.
18.20 Uitzending van de RPF.
18.30 Vertel me wat. 18.40 Taal en
teken. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in

het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Britse
en Amerikaanse literatuur.
21.00-21.30 Japan na 1945.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Toeristi-
sche tips. 09.20 Moving stohes. 10.00
(ZW) Calling Bulldog Drummond, Am./
Engelse speelfilm uit 1951 van Victor
Saville. 11.15 Holiday outings. Afl.-.
Zambia, Zimbabwe and Mauritius.
11.30 WK World snooker. 14.20 Mr.
Berm. 14.35 Bellamy's seaside safari.
15.00 Nws. Aansl.: Sec hear!. 15.30
WK World snooker. Met om 16.00 en
16.50 Nws. 19.00 The flying leather-
necks, Am. speelfilm uit 1951 van Ni-
cholas Ray. 20.40 Ammation now.
20.45 The lion's den. 21.30KYTV, sati-
rische serie. 22.00 WK World snooker.
22.50 40 Minutes, documentaire serie.
Vandaag: A child for Hitler. 23.30 New-
snight. 00.15 WK World snooker.
01.30-01.40 Weerbericht.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mexic. serie. 12.55. Weerber. 13.00
Journaal 13.35Le dossier noir, Frans-
Italiaanse speelfilm van André Cayatte.
15.25 Le jardin extraordinaire. 15.55
Genies en herbe. 16.35 Clips è la Une.
16.45 Nouba nouba. 17.40 Beverly
Hills 90210. 18.30 Full house, Am. se-
rie. 19.00 Ce soir. 19.22 Jokertrekking.
19.30 Journ. 20.05Spelprogr. rond de
wereldtentoonstelling in Sevilla. 20.40
Inédits, amateurfilms. 21.40 Documen-
taire over Belgische betrokkenheid bij
de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog.
22.45 Laatste nws. 23.05 Bourse.
23.10-23.20 Baraka-trekking. Sportnet

08.00 Eurobics. 08.30 FIA Eur. truck
racing. 09.30 NHL action. 10.30 Grand
Prix van Long Beach. 11.30 Eurobics.
12.00 NBA basketbal. 13.30 NBA ac-
tion. 14.00 Powersports int. 15.00 Eu-
robics. 15.30 World Masters Rock 'n'
Roll. 16.30 Am. football. 18.00 Golf.
19.00 Futbol Espanol. 19.30 WK rally-
sport. 20.30 Autosport. 21.15 Auto-
sport. 21.30 WBC int. kamp.
23.30-01.30 Forte snooker league '92.

België/Tele 21
15.50 Black ballad - le film, portret.
16.45 Documentaire over statistische
werk van wiskundige Benoït Mandel-
brot. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Felix.
19.00 Radio 21. 19.30 Journ. 20.00
(ZW) Les salauds vont en enfer, Fran-
se speelfilm. 21.30 Laatste nws.
22.05-00.15 Portret van Bruxelles.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 12.00 La chance
aux chansons, amusementsprogr.
13.00 Nws. 13.30 La bonne aventure,
serie. 14.00La rosière de Pessac, do-
cumentaire. 15.10 Porte ouverte. Nord
Express, experimentele videofilm.
16.00 Infos. 16.15 Enjeux/Le Point,
magazine. 17.40 Methode Victor. 18.00
Questions pour vn champion, spelpro-
gramma. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt, Affiches en Clin d'oeil. 19.00 Le
Canada sur deux roues, toeristisch
magazine. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Envoyé spécial, magazine met
reportages. 21.00 Nieuws en Europees
weerbericht. 21.30 L'affaire Saint Ro-
mans, 6-delige serie met Jean Piat,
Souad Amidou, Danièle Delorme e.a.
Afl. 2. 23.30 Bouillon de culture, cultu-
reel magazine. 00.00 Nieuws.
00.20-00.50 Lumière, filmmagazine.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuoi vincere?.
18.40 II mondo di quark. 19.35 Una
Storia. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale Uno. 20.40 II Telegiornale
uno presenta tg sette. 21.45 Alta clas-
se. 22.45 Telegiornale uno - linea not-
te. 23.00 Alta classe - 2e parte. 00.00
Telegiornale uno. 00.30 Pallacanestro.
01.10 Mezzanotte e dintorni. 01.30
Produzione dse. 02.00 II mostro mag-
netico. 03.15 Telegiornale uno - linea
notte. 03.30 II segreto delle tre punte.
04.50 Casa Caruzzelli. 05.25 Diverti-
menti. 05.55 Arabella.

Eurosport
09.00 WK Gymnastiek. 11.00 Tennis.
ATP toernooi. 13.00 Supercross. 14.00
WK Gymnastiek. 15.30 Atletiek. 17.00
Eurogoals. 18.00 Tennis. ATP toern.
21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Worste-
len. 23.00 Tennis. ATP toern.
00.30-01.00 Eurosport nws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23. 1 5 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer.
03.00-07.00 Night videos.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Defenders of the earth.10.25 Why don't y0u...? 11.00 Nws
11.05 Playdays. 11.25 The family
Ness. 11.35 Gibberish. 12.00 Nws.
12.05 fitness/gezondheidstips. 12.30
People today. Met om 13.00 Nws
13.20 Pebble Mill. 13.55 Reg. nws.
14.00 Nws. 14.30 Neighbours. 14.50
Turnabout. 15.15 April in Paris, Am.
musical uit 1952 van David Butler.
16.50 Just so stories. 17.00 Chucklevi-
sion. 17.20 Happy families, serie.
17.35 Pirates of dark water. 18.00
Newsround. 18.10 The lowdown. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Reg
nws. 20.00 Noel's addicts. Willie Rush-
ton. Vandaag: o.a. een Beatle-maniak
en een Michelanoelo-fan. 20.30 East-

Enders. 21.00 Just good friends. 21.30
A question of sport. 22.00 Nws. 22.30
The whistle blower, Engelse speelfilm
uit 1987 van Simon Langton. 00.10
Filmmagazine. Vandaag: The hand
that rocked the cradle en The naked
lunch van David Cronenberg naar de
roman van William Burrough. 00.40
Private eye 01.30-01.35 Weerbericht.

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

Omroep Limburg
7 00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-name Radio 1 actualiteiten 8.30
Limburg op dinsdag. 9.00 Licht
Limburgs. 10 00 De ruilbeurs.
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 Ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws)
8.00 Nieuws. 8.10 Soes met de
raad van tante Kaat en de soesa-
foon. 10.00 Nieuws. 10.03 Antilo-
pe: open blik op het dagelijkse
leven. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 Regionaal. 13.00
Nieuws 13.10 Kjokoesen. 14.00
De gewapende man met Belgische
muziek. 17.00 Radio 2 Regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10 De Kaskra-

kers. 20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.10 Haverklap; voor studerende
jongeren. 23.30-06.00 Nachtradio
(Nieuws om 24.00 en 5.00 uur).

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.
605 Radiofrühstück (6.15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslotterie.

7 15 Veranstaltungstips; 8 30 Pres-
seschau). 9.10 Gut Aufgelegt (Tips
und Themen am Vormittag). 12.05
Musik a la carte. (12.30 BRF Ak-
tuell). 13.00 Presseschau 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn 18.05
BRF Aktuell. 18.35 Klassik Musik-
journal. 20.05-20 35 Lessons of
English by ForenVDeutschsprachi-
ge Gemeinschaft

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voorvroege vo-gels. 6.00 Guten Morgen Deutsch-
land. 9.00 Radio-Shop. Muziek en
actualiteiten. 12.00RTL am Mittag
14.00 RTL Café 16.00 Feiera-
bend. 18.00 Classic Hits 21.00 Jet'aime. 24.00-4.00 Die Radio-
Nacht.

WDR 4
04.05 Radiowecker 6.00 Nieuws.
6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nieuws). 9.05 Der Musikpaviljon
(10.00 Nieuws). 12.00 Nieuws
12.05Zur Sache. 12.07 Gut aufge-
legt. 14.00 Nieuws 14.05 Sach-
wort Wirtschaft 14.07 Auf der
Promenade. 15.00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf. 17.07 Musikexpress
(18.00 Nieuws; 19.00 Auf ein Wort;
19.30 Ohrenbflr, voor dekinderen).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00
Musik zum traurnen (22.00
Nieuws). 22 30-04 05 ARD-Nacht-
express (elk heel uur nieuws).

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 France
actualité. 07.55 Supersports news.
08.00 ITN world news. 08.30 Super
events. 08.40 The mix. 09.00 Channel
E. 09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hang loose. 13.00 Japan busi-
ness today. 13.30 Survival. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air, showprogr.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp,
westernserie. 18.30 I spy. Detectivese-
rie. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 20.50 Supersports news. 21.00
The science show. 21.30 Media Euro-
pe. 22.00 Nieuws. 22.30 Europe re-
ports. 22.45 USA market wrap. 22.50
Super events. 23.00 The big cat, Am.
speelfilm van Phil Karlson. 00.25 Music
news. 00.35 Blue night. 01.05 Super
shop. 01.35 The mix all night.
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Kennedymars lopen voor de 'kiek '

Afzien tot blarens toe
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

SITTARD - Wandelen is heer-
lijk; ik kan er uren naar kijken.
Maar voor wie meeloopt in de
Kennedymars is wandelen een
ernstige zaak. Maar liefst 5752
sportievelingen - 500 minder
dan vorig jaar - trotseerden
weer en wind om ver van huis en
haard de strijd met zichzelf aan
te gaan. Op de simpele vraag wat
hier nou de 10l van is, kunnen de
meesten slechts vage antwoor-
den geven. De 'kick' die jeervan
schijntte krijgen is het meest ge-
hoorde motief om de ontberin-
gen te doorstaan. Een ander wil
op deze manier zijn grenzen ver-
leggen. „Kijken ofik het volgend
jaar weer haal.
Over toeschouwers hebben de
duizenden deelnemers niet te
klagen. Ondanks de regen volgt
een trouwe schare 'fans' hen op
de voet. De ëén om alleen maar
even 'hoi' te roepen naar de ei-
gen favoriet, de ander om hem of

haar nog even een extra (warm)
paar sokken, of iets te eten, te
drinken of te snoepen toe te
stoppen. Een moeder die halver-
wege de 'rit' bezorgd vraagt hoe
het gaat, krijgt als antwoord:
„och, ik loop 'm uit." Met het bij-
behorende achteloze handge-
baar, alsof het eigenijk niks
voorstelt.
Maar dat doet het wel degelijk.
De Kennedymars is dit jaar vol-
gens kenners erg zwaar. Doordat
het de hele ochtend blijft 'zeiken
en ziemelen' zakken het water en
de moed veel lopers al snel in de
schoenen. Volgens één van de
Rode-Kruishelpers is het aantal
uitvallers dan ook nog nooit zo
snel zo hoog geweest. Al bij de
tweede hulppost, Vlodrop (op
28,5 kilometer), is de 'blarenbus'
vol met 'uitvallers' dan wel 'op-
gevers'.
Bij de eerste verzorgingspost
(Mariahoop, op 15,3 kilometer)
zijn de blikken nog opgewekt.
De wandelaars passeren vrolijk
de opgestapelde kisten met gra-

tis eetwaar, om een onbeschrijfe-
lijkerotzooi achter te laten. Maar
hier dienen zich ook al de eerste
tekenen des onheils aan. Er Ro-
men mensen op de zes brancards
met (nu al) de meest vreselijk
uitziende bloedende blaren. Wat
moet dat in godsnaam worden?
De volgende Rode-Kruispost
(Vlodrop) bevat meer dan twee
keer zoveel brancards, maar ook
hier ligt het vol. Op de vloer van
de gymzaal liggen mensen met
hun benen omhoog, anderen
rekken en strekken de spieren
ongegeneerd. De post Montfort
ligt op het 'point of no return',
net over de helft. In de houten
zaal zitten velen te wachten op
een 'prikbeurt' voor hun blaren.
Anderen drinken zich moed in
om ook de rest aan te kunnen.
ledereen heeft zo zijn eigen 're-
cept' om 'm uit te kunnen lopen.
De één zweert bij donker bier, de
ander bij een Trappist' of drie.
Weer anderen eten chocola, drui-
vesuiker of sportvoeding, of

drinken geheimzinnige oplossin-
gen met veel vitamines.
In Roosteren staat een 'zaat her-
menieke' de wandelaars moed in
te spelen. De vrolijke muziek
staat in schril contrast met de
blik en houding van de mensen
die zichzelf voortslepen. Nog
'maar' vijftien kilometers: het
zwaarste stuk.
Bij de finish aan de Sittardse
schouwburg staan de 'fans' de
overlevenden op te wachten. Met
applaus, bloemen en felicitaties
worden de lopers als ware hel-
den ingehaald. Omhelsd door
hun geliefden, omringd door
hun familie. Maar vlak achter de
finish zien de Rode-Kruishelpers
ook de schaduwzijde.
Sommigen storten na de streep
lichamelijk of geestelijk in el-
kaar. Ze moeten weggedragen
worden of kruipen huilend in
een hoekje. De soms slechte
voorbereiding eist nu haar tol.
Rust, warmte en suiker helpen.
Door de achterdeur van de
schouwburg verdwijnen de hel-
den, met de blik op oneindig.
Het was afzien, tot blarens toe.
Maar volgend jaar zullen velen
wel weer van de partij zijn. want
een verslaving vraagt erom on-
derhouden te worden. Niet voor
niets liggen in de schouwburg de
folders voor de komende wande-
levenementen alweer klaar. " Twee dames leggen in de hulppost van het Rode Kruis hun benen omhoog om de bloede

circulatie te helpen. Foto: PETER ROOZEN

Vlagvertoon
Dit fin de siècle,waarin het nationalismebloeit als nooit tevoren, lijkt te
wemelen van devlaggen. In de helewereld zijn grenzen in beweging en opzon
momentfungeren vlaggen als thermometers die de koorts van de wereldrijken
feilloos aanduiden.De val van Ceaucescu werd vergezeld door vlaggen waaruit
het communistische hart was weggesneden, Jeltsinwas er eveneens snel bij om
de gehate hamer en sikkel te doenverdwijnen. Rusland, Letland, Estland,
Kroatië en Slovenië, al voordat de zelfstandigheid eenfeit was, hadden de
revolutionairen hun vlag klaar. Een stukje stofin wat simpelekleuren, maar zo
beladen met emoties dat jeer maar beter heelvoorzichtig mee om kunt springen.
Juist omdat het ter discussie stellen van de onschendbaarheidvan de vlag
telkens weer choqueert, is het een geliefd onderwerp van kunstenaars, succes
(c.g. aandacht) is immers verzekerd. Dat is wel linke soep, je moet goed

nadenken welke vlag jeuitkiest, want sommigezijn echt levensgevaarlijk. Het
bekende schilderij: 'Devrijheid diehet volk leidt',van Delacroix toont de
beroemdste vlag uit de kunstgeschiedenis. Delacroix legde al zijn patriottische
gevoelens in dit werk, dat de overwinning van de Franse revolutie verbeeldt.
Autoriteiten beoordeelden het alsopruiend en om diereden werd het doek
decennia lang verborgen gehouden.
Delacroix was niet deenige die door het afbeelden van een vlag in
moeilijkhedenkwam, integendeel, talloze kunstenaars in evenzovelelanden was
eenzelfde lot beschoren. Ten tijdevan de Vietnamoorlog waren er alleen al in
deVS tweehonderdkunstenaars die protesteerden door het gebruik van de Stars
and Stripes in hun werk. Velen kwamen in aanraking met justitie.
DonaldLipski is de bekendste hedendaagse kunstenaar die steeds opnieuw met
vlaggen in de weer is. Hij verwerpt iedere politieke uitleg van zijn werk, maar
de geest eenmaal ontsnapt, gaatnooit meer terug in defles.
Ik hou niet van vlaggen. En het is nog bijnakoninginnedag ook.

mens

Duivelachtige creaturen in hartje Amsterdam

Kabouters en elfjes:
alweer nieuwe trend

DOOR PIEN WILDEMAN

Tovenaars, elfjes, draken, kabouters, trollen en feeën
in alle soorten en maten. Eigenlijk had Angela Vilc-
hez-Eberhardt van haar winkel in hartje Amsterdam
een waar sprookjesbos willen maken. Maar daar wa-
ren de ruimte en het budget niet groot genoeg voor.

Toch is het haar, door een mini-
Sprookjesbos aan te leggen en
prachtige wandschilderingen
aan te brengen waarop elfjes en
enge duivelachtige creaturen el-
kaar afwisselen, gelukt een plek-
je te creëren waar je je in een
andere wereld waant. Langs drie
muren zijn vitrines in een bos
omgetoverd waarin tientallenka-
bouters en andere bosbewoners
te vinden zijn, terwijl in het trap-
gat een grot is herrezen waar je
vooral draken ziet. Op de vloer
ligt grasgroen tapijt en uit aller-
lei hoeken komt spaarzaam licht.

De nu acht maanden oude fan-
tasy-shop heet 'Chimera', naar
het gevleugelde paard uit het
sprookje voor volwassenen 'Psy-
che. „Een hommage aan Coupe-
rus, de schrijver van het sprook-
je," legt Angela Vilchez uit. Zij
en een van haar broers, waarmee
ze het concept van de winkel uit-
werkte, waren het onmiddellijk
eens over de naam. Het gevleu-
gelde paard is ook terug te vin-
den op het zonnescherm voor de
winkel.

Binnen worden uitsluitend voor-
werpen die met fantasy te ma-
ken hebben verkocht. Prachtige
beeldjes van wezentjes die je er
van verdenkt dat ze zo uit een
sprookjesboek van Tolkien zijn
gestapt. Jugendstil-achtige siera-
den waarin elfjes en mythologi-
sche figuren zijn verwerkt en
spellen waarvoor je je moet inle-
ven in een sprookjesfiguur, om
zo zelf een sprookje na te spelen.
En natuurlijk zijn er ook stapels
sprookjesboeken voor volwasse-
nen.
Angela Vilchez' grootvader
opende in de jaren dertig een
winkel in de hoofdstad. Door
toeval raakte hij betrokken bij
de verkoop van Oosterse waren.
De zaken liepen goed. Hy open-
de meer winkels en schakelde de
familie in om het bedrijf draaien-
de te houden. Angela werkte tot
voor kort in de Oosterse winkel
in de Damstraat schuin tegen-
over haar fantasy-shop.

„Mijn broer en ik zijn gekop fan-
tasy-verhalen. Onze hobby én de

tegenwoordig fors groeiende
vraag naar beeldjes van tove-
naars en draken in de Oosterse
winkel, brachten ons op het idee
een fantasy-winkel te beginnen.
Toen hier een pand vrijkwam,
gingen we onmiddellijk aan de
slag," vertelt Angela Vilchez.

De beeldjes en andere 'sprook-
jes-voorwerpen in de winkel
komen uit alle hoeken van de
wereld. Ajigela's broers is veel in
de Verenigde Staten en struint
daar, als hij even tijd heeft, aller-
lei kunstenaars en shops af. Haar
man, met wie zij om de beurt in
de winkel staat, is uit Spanje af-
komstig en zoekt daar regelma-
tig naar voorwerpen. „Ook halen
we veel uit Brazilië, Engeland en
lerland. Scandinavië, bekend
van de trollen, is te duur. Jam-
mer, want daar zijn ook prachti-
ge beelden te koop, maar het
moet verkoopbaar blijven," al-
dus Angela Vilchez.

Veel van de beeldjes zijn ge-
maakt door echte kunstenaars of
goede amateurs. De trotse eige-
naresse laat een pop van een
amateur zien,' een soort fee, met
een sprekend gezichtje en een
van donkere doeken gemaakt ge-
waad. „Deze pop is zo mooi en
sfeer-bepalend in de etalage dat
ik haar eigenlijk nauwelijk wil
verkopen."

Doordat het winkeltje langza-
merhand bekendheid verwerft,
komen kunstenaars zelf ook
beeldjes en ander produkten
aanbieden. De prijzen van de
beeldjes en andere voorwerpen
lopen op van f 15,- tot meer dan f
1000,-.

Tot nu toe is Chimera de enige
fantasy-shop in Nederland. Zon-
der voorbedachte rade lijkt An-
gela Vilchez in te spelen op een
komende trend. In de Verenigde
Staten is de fantasy-rage name-
lijk al terug te vinden in het inte-
rieur. In Nederland zyn het nu
vooral nog de sprookjesfanaten
en new age-aanhangers die op
zoek zijn naar fantasy-woorwer-
pen, maar vaak waaien trends uit
de VS over naar Europa.

" Een van de duivelach-
tige creaturen in Angela
Vilchez' winkeltje.

Foto: GPD

Erolife '92
De postzegelverzamelaars mo-
gen ook komen. Er zyn per slot
van rekening zelfs erotische
postzegels. Senegal voert er één
waarop een lichaamsdeel in ken-
nelijke staat van opwinding gro-
ter blykt dan de rand van de
herenslip hoog is. Dus u kunt al-
tijd nog doen of u verwoed filate-
list bent, desnoods met een voor-
keur voor Senegal. Al zal dat niet
de reden zijn om Erolife '92 te
bezoeken.

In ieder geval hoeft niemand
zich betrapt te voelen, wanneer
op 12 november de deuren van
de Utrechtse Jaarbeurs open
zwaaien voor de eerste grote in-
ternationale erotiekbeurs in Ne-
derland. Vermoedelijk bent u die
vier dagen minimaal met vijftig-
duizend, misschien wel met vijf-
enzeventigduizend, maar waar-
schijnlijk zelfs met meer.

By de organisatie van Erotex
B.V. in Leusden broeit het al. Er
komt chocolade uit Italië, voor-
stellende alle posities uit de
Kama Sutra, een chef-kok uit
Zandvoort komt erotische figu-
ren uit ijs hakken, er zal een ruil-
beurs voor erotische strips ge-
houden worden, de speurtocht
naar erotische platenhoezen is in
volle gang, het nationaal filmmu-
seum is benaderd om aan een
compilatievan erotische filmfra-
gementen gaan werken, en de
lyst gaat door en door.

„ledereen die wevoor Erolife be-
naderen, reageert enthousiast",
vertelt Loes Corstjens, „maar ze
vragen wel allemaal wat de grens
is." Welnu: 'niveau' is het tover-
woord bij Erotex. Om dat te
bewaken is zelfs een club van
mensen samengesteld die op ba-
sis van expertise, kennis en goe-
de smaak het kaf van het koren
moet scheiden.

Als genoeg mensen zich door
Erolife '92 prettig gestemd gaan
voelen, overweegt Erotex het
idee ook elders in Europa uit te
voeren. Her en der worden wel
sexbeurzen georganiseerd, maar
die missen de allure die deze ero-
tiekbeurs juist zijn aanzien moet
geven. Blijft de vraag waarom
nooit eerder iemand met het
gouden plan aan de haal is ge-
gaan.

Magnum-gekte
weer een

stap verder
DOOR TON DE JONG

Eigenlijk is het best erg, een hef
volk verslaafd. Geen tweed'
land in Europa waar ze zo hefW
verslingerd zijn geraakt aan <»
Magnum-ijsjes als juist in Ned#
land. En nu hebben die grapja?
sen van Ola er nog een der*
drug tegenaan gegooid ook!
De nieuwe Magnum Almond, i"
een paar weken op de mark1
borduurt voort op het succesft'
mule van de eerste twee Mal
nums (bruin en wit). De der*
variant is een exemplaar van r"
mig vanilleys in melkchocolad'
gedompeld in stukjes amandel-
Gerechtvaardigde vraag aan 013
houden Nederlanders nu me*
van melk of bitter? We hadde1
het kunnen weten: „Melk," -*vestigt Job van Dooren, Ola
marketing manager ijs. „We he«
ben de nieuwe Almond natuf .
lijk uitgeprobeerd op het Pl {
bliek en in de tests scoorde h J)
heel goed. Hij is van hetzelf» .
niveau als de andere Magnums- j,
Een ongekende successtory, " n,
Magnum. Het zware ijsje ble«
een gat in de markt: volwas? 'nen schaamden zich plotseli" 'niet meer om een ijsje op ~* "stokje te eten. Fabrikant 0> il
werd zelfs door het succes ml 9
haald. By vlagen viel er niet * )(
gen de vraag op te producerej
Vooral bij tankstations vlogen
voorraden weg.
Concurrerende ijsmerken, 0
alarmeerd door het succe 'e
brachten in allerijl namaak-Mal ir.
nums op de markt. Ola met*
evenwel weinig van de tege1 ft
strevers. Van Dooren: „Het aaj
tal consumenten dat voor 'lQMagnum valt, blijft groeit e
Sommige mensen hebben 'm P
vorig jaar ontdekt en van de 'mond hebben we ook hoge v«
wachtingen. Voor bestaan'
gebruikers is het weer eens jj
anders; anderen zullen nu w*l»
licht vallen voor de combinat
van melkchocolade en an.31
del."
Of er in de toekomst nog ande'
Magnum-varianten verwad1
mogen worden, laat de mark'
ting manager in het midde'.
Tevéél smaken zou ook n> 'goed zijn, bevestigt hij: „Er zi
absoluut grenzen aan wat jekul "]
brengen. Bovendien, we verk' e
pen ook nog een grote gro* .
andere ijsjes. Die moeten we o" '1
niet uit het oog verliezen." 4
Zelfs de woekerwinsten die W $
en der op de Magnum-verko'.
worden geboekt mogen de U*
niet stillen, zo blijkt. Ola ha* .
teert een advies-verkoopprj *van twee gulden, maar we h*? 1
ben ze al voor drie gulden vijf*?l >
twintig over het buffet zien gaal'r
„Dat is inderdaad een forse ms '1(
ge," beaamt Van Dooren, „ma '1
dat aspect moet de verkoper ll jf
heel goed in de gaten houd« «
Voorlopig grijpt men nog vol' k
naar de Magnum, hoge prijs ''l
niet." J"
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Knie Blangé
zwakke plek

volleybalteam
KEN HAAG - Peter Blangé laat de-
J^ *eek zijn linkerknie onderzoe-
Tn door NSF-arts Peter Vergou-
Ta '1' e sPelverdeler in de selectie.ia e nationale volleybalploeg
iT^Pt met overbelasting van het
Juicht.
3! selectie keerde zondag terug van

van twee weken
i iLaPan, op het complex van Daiei
'i Kobe, waar bondscoach Arie Se-Tëer trainer is van een vrouwen-Xe

e ." **Ik heb me rustig gehouden,
JL"I*. getraind. Met mijn rechter-
Xl^. gaat het al een stuk beter, metTj. linker niet. Als ik spring, ga ik
fiur

_
e grond van de pijn," aldusLangé. De aanhechting in de knie

I: ntstoken. Blangé hoopt met me-
arnenten te genezen. Voor een

" gdurige rustperiode is geen tijd.
"avond speelt het Nederlands

jj^1 in sporthal de Varenbeuk in
e?r'en de eerste oefeninterland te-

Joegoslavië.Aanvang 19.30 uur.

Atletiek wordt
goud waard

tictKAR "De lAAF wereld aüe"
öau federatie* heeft zaterdag in
h^ ar het vetste contract uitjvar geschiedenis ondertekend.
iQft a .e.tiekfederatie werd byna
v " m*.oen dollarrijker door de

koop van de televisierechten
vier jaar aan de EBU, de

t^*"hoepelende Europese orga-

lar fifi U betaalde 91 miljoen dol-
ex. i m'Ü°en gulden) voor de
de. ieve beelden van alle on-
le auspiciën van de lAAF val-. nae wedstrijden in de komen-
ha_V,er aar' **et oude c°ntract
doli een bedrag van 6 miljoen
ty ar' De spectaculaire stijging
bk_ Vol«ens lAAF-voorzitter Ne-
v.:° vooral te danken aan zijn
fel_W beslissing het aantal we-
gjr*atr>pioenschappen met in-
bel

gVan volgend jaarte verdub-

Rooks: 'Dirk was super en bleef beuken'

De Wolf slaat zijn
slag in Ardennen

DOOR BENNIE CEULEN

*'UIK - Al wint hij zelden een koers van betekenis, toch is
* 'rk de Wolf al vele jaren een van de opmerkelijkste renners.an het wielerpeloton. Trainingsdier als hij is, schuwt de goed-
-3*chse Belg ook in de wedstrijden nooit het vuile werk. De

_.ari * e en aar ëe^etien mdc Kwanturn-ploeg van Jan Raas

■^ prof debuteerde, moet het vooral van zijn onuitputtelijke
" ->^us* hebben. Veel meer dan de zilveren medaille in het
jj 1990 (achter zijn vriend Rudy Dhaenens) en enkele ere-
fatsen in klassiekers (o.a. derde in de Amstel Gold Race

[i j^l) heeft het harde labeur de immer grimassen trekkende
>i e Wolf nooit opgeleverd. Niettemin bleef de eeuwige opti-
lt uit Sint Katharina Lombeek verbeten het grote succes. .agen. Zondag werd de aanhoudereindelijk beloond met de
f ,verwinning in Luik-Bastenaken-Luik. Voor Steven Rooks
jj^tte 'slechts' de tweede prijs. Jeff Bernard eindigde als der-

'. t\* Luikse voorstadje Ans, waar
J Ooyenne' voor het eerst in zyn. fderdjarige geschiedenis finish-

<i |*Wist Dirk de Wolf met zijn vreug-

** geen blijf. Voorbij de eindstreep
è-jJJ. o.a. zijn ontdekker Lommei 'essens getuige van de doldrieste
f erelen rondom zyn vroegere

'poulain'. Luidkeels riep De Wolf
zijn vrouw. De hoogblondeRita viel
haar man huilend in de armen. Een
argeloze supporter probeerde het
petje van de winnaar te stelen. In
plaats van het souvenier werd de
man bijna op een kaakslaag getrak-
teerd. Aan iedereen die het wilde
horen, vertelde De Wolf hoe blij hij
met zijn succes was. „De laatste
twee kilometer verkeerde ik in eu-
forie," vertelde de 31-jarige renner
uit het ten westen van Brussel gele-
gen Pajottenland even later.

Dirk de Wolf heeft niet alleen de
door regen, mist en kou geteisterde
Luik-Bastenaken-Luik op zijn
naam geschreven, maar ook zijn
stempel gedrukt op de 78e editie
van de Waalse Wereldbekerkoers.
Op de Cöte de Wanne, met nog 110
kilometer voor de wielen, luidde hij
de tegenaanval in op de eenzame

solist Loepeikis. De Vlaamse krach-
tensmyter vond in Rooks, Chiap-
pucci, Rezze, Anderson en Holm
ijverige medestrijders. De drie
laatstgenomenden capituleerden
ruim twintig kilometer later op de
Cóte de Stokeu. Rooks, De Wolf en
Chiappucci zetten eensgezind hun
strijd aan het front voort. Op La Re-
doute sneuvelde Chiappucci, terwijl
de herboren JeffBernard en de ver-
rassende Italiaan Cassani aansloten.
Vijf kilometer voor het einde sloeg
Dirk de Wolf op de laatste helling
zijn slag. De Wolf: „De aanvallers
werden dit jaar telkens beloond.
Waarom zou het mij dan niet luk-
ken, dacht ik."
Steven Rooks, Jeff Bernard en Da-
vide Cassani konden de aanval van
de losgebroken De Wolf niet pare-
ren. „Ik kon het gewoon niet meer.
Mijn benen voelden als spijkers,"
mompelde Steven Rooks. De kop-
man uit de Bucklerploeg van Jan
Raas greep voor de zoveelste keer
in zijn loopbaan naast de hoofd-
prijs. „Het doet pijn verslagen te
worden terwijl je zo dicht bij de
overwinning bent," verzuchtte hij.
Vooral op Luik-Bastenaken-Luik
had StevenRooks zijn zinnen gezet.
De Ardennenklassieker ligt hem als
geen andere. De triomf in 1983 bete-
kende zijn internationale door-
braak. Rooks koerste toen voor een
broek en trui in de ploeg van wijlen
Jean de Gribaldy; nu is hij wieier-
miljonair. Zoals toen was ook afge-
lopen zondag een overwinning in 's
werelds oudste wielerklassieker erg
welkom. Zowelvoor Rooks als voor
zijn ploeg. „Deze koers ligt me ge-
woon. Ik heb reeds alle goeie plaat-
sen bezet in Luik-Bastenaken-Luik.
Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde

en zesde. Ik had zo graag gewonnen
vandaag. Maar het wil niet lukken
dit jaar. We rijden allemaal goed bij
Buckler, echter niemand kan een
grote koers winnen. Verleden jaar
wonnen we twee klassiekers, nu
staan we nog steeds met lege han-
den. Ik was vandaag heel sterk,
maar net niet genoeg om op het be-
slissende moment De Wolf aan te
kunnen. Dirk was super, ik niet.
Toen hij demarreerde, kon ik niet
meer versnellen. Ik moest gewoon
passen. De meest frisse renner heeft
gewonnen. Hij bleef beuken en
stoempen."

Steven Rooks stak zijn teleurstel-
ling niet onder stoelen of banken.
„De tweede plaats telt niet. Niette-
min geeft me deze klassering een
bepaalde voldoening, want er zat
gewoon niet meer in. Twee jaar ge-
leden voelde ik me wel gefru-
streerd. Toen had ik een superdag,
maar kon niet anders omdat mijn
ploegmakker Van Lancker me
dwarsboomde. Ik moest afstoppen,
terwijl ik nog met goeie benen zat.
Vandaag was dat laatste jammerge-
noeg niet het geval. De eerste drie
uur van de koers hebben we in de
regen en kou gereden. Op een be-

paald moment zat ik te klappertan-
den op mijn fiets. Dat weer is me in
de finale opgebroken. Een brug
voelt dan aan als een col. Maar we
geven de moed niet op, ook al
wordt het in het hedendaagse wiel-
rennen steeds moeilijker een klas-
sieker te winnen. In de Amstel Gold
Race proberen we het opnieuw."
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" Rita deWolf:
'Dirk beseft amper
wat hij allemaal kan'

" Dirk de Wolf, Claudio
Chiappucci en Steven Rooks
(vlnr) drukten hun stempel
op Luik-Bastenaken-Luik.
Op La Redoute zal de Itali-
aan gelost worden. De Wolf
schrijft uiteindelijk de klas-
sieker op zijn naam, terwijl
Steven Rooks genoegen moei
nemen met de tweede prijs.

Foto: DRIES LINSSEN

Bettine Vriesekoop, de
'Sensatie van Stuttgart'

STUTTGART - Tien jaar geleden werd
Bettine Vriesekoop op 20-jarige leeftijd in
Boedapest Europees kampioen. Met het
batje in de rechter- en de injectiespuit in
de linkerhand. En aan de strakke hand
van coach Gérard Bakker.

Gisteren werd ze in Stuttgart voor de
tweede keer kampioen van Europa. Met
het batje in de rechter- en de pillendoos in
de linkerhand. Maar zonder de strakke
hand van Bakker. Op eigen kracht, als
volwassen topsporter.

In de finale versloeg ze Lisa Lomas. Een
pupil van trainer Jill Hammersley. De
Hammersley van 1982, de verdedigster
pur sang, die ze in die gedenkwaardige
eindstrijd in Budapest versloeg. Waarin
Vriesekoop speelde op twee cortisonen-
injecties. Om zonder pijn te kunnen spe-
len met een botvliesontsteking in de en-
kel. Lomas was in Stuttgart een kopie van
Hammersley. Ook een materiaal-verde-
digster.

En opnieuw was Vriesekoop net als tien
jaar geleden niet honderd procent fit. De
pillen stonden onder handbereik. Zater-
dag was ze in de nacht op zondag ziek
geworden. Maar herstelde snel en had
zich op het hoogtepunt van de strijd on-
der controle.

„Deze titel is me meer waard dan mijn
eerste", glunderde Vriesekoop maandag-
middag na haar indrukwekkende machts-
greep in Stuttgart. „Mijn leven en mijn
persoonlijkheid hebben de laatste jaren
een metamorfose ondergaan.

Het geeft een heerlijk gevoel, datje na die
enorme omschakeling toch nog in staat
bent je oude niveau te halen en zelfs te
verbeteren. In feite heb ik mezelf over-
wonnen."
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" Schrikbewind Vriesekoop
leidt tot Europese titel" Vriesekoop in extase na het behalen van

de titel

Geluk lacht Kessler-formatie toe tegen Vitesse

Fortuna bijna binnen
DOOR FRED SOCHACKI

„Met mijn knie," gafMarco Boogers
zijn mazzeltje tegenover Vitesse-
doelman Raymond van der Gouw
toe. „De bal die Etienne Barmentloo
prima gaf, stuitte door het hobbeli-
ge veld vreemd op, waardoor ik
mijn voet er niet onder kreeg. Met
de knie vloog-ie er echter ook keu-
rig in." Niet de enige keer dat het
geluk de Fortunezen gistermiddag
toelachte. Een half dozijn doelrijpe
kansen en een fikse stap richting
Europees voetbal wist de thuis-
ploeg te verkwanselen. Daar maal-
de in het Sittardse kamp niemand
om.

„Kessler feliciteerde mij zelfs met
het doelpunt en de wedstrijd die ik
speelde," gafMarco Boogers dever-
anderde situatie binnen de gelede-
ren aan. „Zeven punten uit vier

ARNHEM - Met een brede lach verliet de grijze eminentie
Monnikenhuize. Haalde even de schouders op. „We hebben,"
aldus George Kessler, „dit seizoen al zoveel pech gehad. Mag
Fortuna ook 'ns een keertje...." Fortuna Sittard mocht. Winnen
(1-0) bij Vitesse en feestvieren. Het verblijf in de eredivisie
lijkt zeker gesteld. Een puntje nog tegen Volendam of Feye-
noord en het moeilijkste seizoen in de hoogste voetbalklasse
kan naar de archieven. Op de bevrijding uit de wurgende de-
gradatiegreep namen de Sittardenaren gisteren al een voor-
proefje. Een griezelfilm met een happy-end.

duels zeggen voldoende. Er is weer
lijn in het elftal. En iedereen is weer
bezig met de zaken dieecht belang-
rijk zijn. Dat is de enige manier om
te overleven. Het bewijs hebben we
geleverd, denk ik."

De schoonheidsprijs is in de door
Boogers aangesproken wedstrijden
weliswaar niet verdiend, feit is wel
dat de ruggegraat van de ploeg een
stuk steviger is geworden. De as,
beginnend bij Ruud Hesp en verder
lopend over Huub Driessen, Etien-
ne Barmentloo en Marco Boogers,
draaide ook tegen Vitesse ge-
smeerd. Met name Ruud Hesp wist
zijn ploeg te behoeden bij inzetten
van Loeffen, Van Arum en Eijer. En
de twee keer dat lange sluitpost
kansloos was, redde 'stofzuiger' Jos
Mord'ang op de lijn (kopbal Eijer) of

werd het schot(Loeffen) door de 1:
gekeerd. Huub Driessen speek
een foutloze partij terwijl Etienr -Barmentloo's uitstekende vorm ve
de voorbije weken, ondanks droev
familieomstandigheden, op Monr
kenhuize nogmaals werd bevestigc

En Marco Boogers maakte mj
schien wel de belangrijkste treff
voor Fortuna. Vanaf dat mome ..
moest de ploeg van Kessler teru.
Ver terug. En diverse keren di<
ademhalen. De hachelijke mome
ten waren talrijk tijdens de langs "negentig minuten van dit voetb.
jaar. Met het klamme zweet in .
handen werd de rit uitgezeten. G
holpen door het geschutter van c
Vitesse-aanvallers. lets van opluc.
ting kwam voor het eerst toen \
tesse-coach Bert Jacobs zijn vie
gelspitsen inruilde. „Ik hoopte m
wat opportunisme op een omm
keer," lichtte de trainer zijn tactisc .
minder geslaagde zet toe. Vanaf d -
moment werden de voorzetten hot |
in hetFortuna-strafschopgebied g
pompt. En in dat gebied heerste
gisteren de grijpgrage armen v.
Ruud Hesp.

" Marco Boogers ontwijkt
sierlijk de tackle van Theo Bos.

Foto: PETER DRENT

Vrouw gewone
in Ronde
van Stein

STEIN - Een toeschouwster raakt
gisteren tijdens de Ronde van Stei
voor amateurs gewond, toen zij i
de beginfase van de wedstrijd plo'
seling in een bocht deweg overstal
Een aantal renners kon de vrou\
niet meer ontwijken. De wedstrij
werd tijdelijk op last van de politi
stopgezet.
Nadat de vrouw per ambulanc
naar het ziekenhuis was vervoerc
werd de koers hervat. Overigens, d
verwondingen van het slachtoffe
vielen achteraf mee. Na behandt
ling kon zij weer naar huis.

(ADVERTENTIE)

Kinderpantalons
Denim pantalons van GET SMART.

Stone washed in 2 basic modellen.
Maten 92 t/m 128. Maten 134 t/m 182.
Normaal ’ 55,-- Normaal ’ 59,90
Voordeelprijs Voordeelprijs

45,- 49,-

-aa r winkel je voor je plezier!

VRAAG OFFERTE

LH!»
LICHTREKLAME

SUSTEREN
04499-1833
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eerstedivisie

Zaterdag
Haarlem - RBC 2 - 1
AZ-NEC 1-2
BW Den Bosch - Wageningen 2 -1
NAC - Eindhoven 1 -1
TOP Go Ahead Eagles 2- 6
Helmond Sport - Telstar 0 - 2
Veendam - Excelsior 0 - 2
Excelsior kampioen 6e periode
-leerenveen " Zeeland 4 - 2
.eracles - Cambuur L. 2-1
_wolle - Emmen 2 - 2
Maandag
3VV Den Bosch -RBC 3-0
Wageningen - NEC 5-2
.AC-TOP 1-1
.elmond Sport - Eindhoven 3-3
/eendan. - Go Ahead Eagles 3-0
leerenveen - Telstar 3-1
Cwolle - Zeeland 2-1
.aarlem - Cambuur 1-1
_Z - Emmen 2-0

ambuurL. 37 21 9 7 5165-40
W Den Bosch 37 18 10 946 57-42
eerenveen 37 19 7 11 45 78-48
AC 37 16 12 944 64-46
BC 37 15 13 9 43 60-45
eracles 37 16 11 10 43 61-50
EC 37 16 8 13 40 66-54
eendam 37 15 10 12 40 48-47
o Ahead Eagles 38 17 6 15 40 63-59
-lstar 37 16 7 14 39 76-61
ageningen 37 14 11 12 39 41-35
aarlem 37 15 9 13 39 54-59
Z 37 14 10 13 38 55-40
indhoven 37 11 13 13 35 46-48
elmond Sport 38 11 11 16 33 50-69
xcelsior 37 13 6 18 32 59-73
wolle 37 9 13 15 31 44-62
mmen 37 8 13 16 29 36-54
DP 37 6 10 21 22 40-74
.eland 37 4 5 28 13 36 -93
imbuur algemeen kampioen; Heracles,
imbuur L.,
o Ahead Eagles, Eindhoven, NAC en Ex-
lsior periodekampioen.

esde periode
eracles 6 4 2 0 10 10- 6
xcelsior 6 4 1 1 9 11- 5
VV Den Bosch 6 3 3 0 9 9-6
-"lstar 6 4 0 2 8 11-7

6 3 2 18 6-2
■Volle 624086-3
imbuur L. 6 3 12 7 9-5
o Ahead Eagles 6 3 0 3 6 13-11
AC 6 2 2 2 6 12-11
ndhoven 622267-6eerenveen 622267-6
.e-dam 622267-7
_k_ond Sport 62 2 26 7-9
SC 6 13 2 5 4-5
nmen 6 12 3 4 6-8
ageningen 6 12 3 4 3-5
larlem 6 12 3 4 6-9
JP 620447-13
£C 6 1 1 4 3 7-13
■eland 6 0 1 5 1 5-16
:celsior periodekampioen.

terdag, 19.30 uur
mbuur Leeuwarden - Zwolle
ndag, 14.30uur

SC - BW Den Bosch
JC AZ
nmen - Haarlem
eland - Heracles
celsior ■ Heerenveen
lstar - Veendam
rvd hoven - TOP
ïgeningen - NAC

scoreverloop

red i visie
W Dordrecht 90 - Twente 1-0(1-0). 2 Jan
ulder 1-0. Scheidsrechter: Hoeben. Toe-
houwers: 1032.
_V - RKC 5-0 (1-0). 6. Vanenburg 1-0; 46.
omario 2-0; 63. Kieft 3-0; 81. Vanenburg
0; 86. Kieft 5-0. Scheidsrechter: Bakker,
beschouwers: 25.450.
illem II - Groningen 0-0. Scheidsrechter:
lankenstein. Toeschouwers: 5500.
e. enoord - De Graafschap 3-0 (1-0). 19.Ki
ich 1-0; 47. Heus 2-0; 90. Blinker 3-0.

.hejdsreehter: Schuurmans.
jesehouwers: 12.795.
ERSTE DIVISIE
aandag
VV Den Bosch - RBC 3-0 (2-0). 19 Brusse-
rs 1-0; 39. Nijhuis 2-0; 48. Van Schijndel
0. Scheidsrechter: Uilenberg. Toeschou-
ers: 3400.
ag.ningen - NEC 5-2 (2-0). 4. Vink 1-0; 44.
mits 2-0; 61. Van der Weert 3-0; 66. Vink
0; 81 VanKeeken 5-0; 84. Van derLinden
1 (strafschop); 89. Van der Weerden,

cheidsrechter: Luinge. Toeschouwers:
'50.
AC - TOP 1-1 (0-0). 47. Wubben 0-1; 77.
ammers 1-1. Scheidsrechter: Jol. Toe-
houwers: 3042.
elmond Sport - Eindhoven 3-3 (2-1). 3.
chumann 1-0; 8. Frijns 1-1; 45. Weijers 2-1;
i. Maas 2-2; 53. Ton 3-2; 90. Maas 3-3.
cheidsrechter: Nienhuis. Toeschouwers:
X).

eendam - Go Ahead Eagles 3-0 (2-0). 3.
rouwers 1-0; 26. Brouwer 2-0 (strafschop);
). Bolhuis 3-0. Scheidsrechter: Van der
enk Toeschouwers: 1000.
eerenveen - Telstar 3-1 (2-1). 24. Plug 1-0
"igen doel); 33. Regtop 1-1; 41. Goulooze
1: 80. Roelofsen 3-1. Scheidsrechter: Van
aaften. Toeschouwers: 7200.
wolle - Zeeland 2-1 (1-1). 15 Stokmans 1-0
■ïgen doel); 35. Eikenhout 1-1; 83. Van der
ooij 2-1. Scheidsrechter: Schhmbach.
oeschouwers: 1120.
laarlem - Cambuur L. 1-1 (1-0). 1 Van Ga-
"n 10; 46. Cruden 1-1. Scheidsrechte!,
lerks. Toeschouwers: 1271.__ - Emmen 2-0 (1-0). 26. Van Roon 1-0; 79.
an Roon 2-0. Scheidsrechter: IJkhout.
'oeschouwers: 1473.

" ATLETIEK - Corrie de Bruin,
de 15-jarige zus Eric de Bruin,
heeft in Zevenbergen de discus
56,48 meter ver gegooid. De
jumore bleef daarmee slechts
2,52 meter verwijderd van de
Olympische b-limiet.

topscorers

Eredivisie
1. Bergkamp (Ajax) 23; 2. Decheiver (RKC)
19; 3. Mulder (Twente) 18; 4. Kieft (PSV) 17;
5. Vurens (Sparta) 14; 6. Meijer (Groningen)
13; 7. Pettersson (Ajax), Van der Laan (Den
Haag), Boogers (Fortuna Sittard), Kalusha
(PSV), Arnold (Roda JC) 12; 12. De Boer
(Twente) 11.

EERSTE DIVISIE
1. Tammer (Excelsior) 32; 2. Lammers
(NAC) 27; 3. Van Roon (AZ) 23; 4. Velten
(Heracles) 22; 5. Van Hooijdonk (NAC) 20;
6. Mutsaers (RBC), Hoop (Telstar), Wubben
(TOP) 18; 9. Roelofsen (Heerenveen) 17; 10.
De Gier (Cambuur Leeuwarden), Camataru
(Heerenveen), Weijers (Helmond Sport),
Regtop (Telstar) 16.

kaarten

Rood: Karelse (NAC) en Swager (Heeren-
veen).
Geel: Paus (Twente), Janssen en Samuel
(Fortuna Sittard). Van Dijk (Groningen),
Agu (MVV), Godee,Trentelman en Ten Hag
(De Graafschap).
Eerste divisie zaterdag, geel: Te Paske en
Stroes (AZ), Stock. Van der Weerden, Gnm
en Lok (NEC), De Haan (NAC), Goossens
(BW Den Bosch), Doesburg (Wageningen),
Heine en Belfroid (Zeeland), Manders (He-
racles), Elzinga (Cambuur Leeuwarden).
Van Galen en De Jong (Haarlem), Helle-
mons (RBC).
Eerste divisie maandag, geel: De Jong en
Van Galen (Haarlem), Sinkgraven (Cam-
buur Leeuwarden), Veldwijk (Emmen),
Gösgens (BW Den Bosch), Vonk (Wage-
ningen), Van Corstanje en Treffers (Eindho-
ven), Maas (Go Ahead Eagles), De Roode
(Telstar), Van der Heide (Zeeland), Ver-
schoor (NAC), Van Orsouw (TOP), Wijnho-
ven, Brookhuis en Van der Weerden (NEC).

buitenland

DUITSLAND
Bochum - Bremen 2-2
Frankfurt - Wattenscheid 1-1
Nürnberg - Mönchengladbach 2-1
Schalke - Düsseldorf 0-0
Köln - Karlsruhe 2-3
Kaiserslautern - Duisburg 2-1
Hamburg - Leverkusen 1-1
München - Stuttgart 1-0
Stand: Dortmund 33-45; Frankfurt 33-43;
S'uttgart 33-43; Leverkusen 33-41; Kaiser-
slautern 33-39; Nürnberg 33-38; Köln 33-35;
Bremen 33-35; Karlsruhe 33-33; München
33-31; Schalke 33-30; Mönchengladbach
33-30; Rostock 33-29; Hamburg 33-29; Wat-
tenscheid 33-28; Duisburg 33-28; Dresden
33-28; Bochum 33-27; Stuttgarter Kickers
33-26; Düsseldorf 33-22.
ITALIE
Ascoli - Cagliari " 1-3
Fiorentina - Cremonese 1-1
Foggia - Verona 5-0
Genoa - Ban 1-3
AC Milan - Inter 1-0
Napoli - Lazio 3-0
Parma - Atalanta 0-0
AS Roma - Juventus 1-1
Torino - Sampdoria 1-1
Stand: AC Milan 29-48; Juventus 29-42; Na-
poli 29-38; Torino 29-35; Parma 29-32; Inter
Milan 29-32; Sampdoria 29-31; Lazio Roma
29-30; ASRoma 29-30; Genoa 29-29; Atalan-
ta 29-29; Foggia 29-28; Fiorentina 29-26;
Cagliari 29-24; Bari 29-19; Verona 29-19;
Cremonese 29-17; Ascoli 29-13.
SPANJE
Barcelona - Albacete 7-1
La Coruna - Burgos 2-2
Logrones - Mallorca 2-1
Gijon - Real Sociedad 0-1
Sevilla - Zaragoza 3-0
Athletic Bilbao - Oviedo 0-0
Valladolid - Atletico de Madrid 0-1
Cadiz - Osasuna 2-2
Tenerife - Valencia 2-1
Real Madrid - Espanol 7-0
Stand: Real Madrid 31-46; Barcelona 31-44;
Atletico Madrid 31-42; Albacete 31-36; Va-
lencia 31-36; Real Sociedad 31-36; Sevilla
31-33; Zaragoza 31-33; Gijon 31-32; Burgos
31-32; Logrones 31-31; Oviedo 31-28; Osasu-
na 31-28; Athletic Bilbao 31-27; Tenerife
31-25; Espanol 31-24; La Coruna 31-23; Val-
ladolid 31-22; Cadiz 31-22; Mallorca 31-20.
BELGIE
Beker, kwartfinale
Return: Antwerp - Lommei 2-0
Eerste wedstrijd: 0-1.
Antwerp, Standard Luik, KV Mechelen en
AA Gent geplaatst voor halve finaLes.
FRANKRIJK
Monaco - Marseille 0-3
Paris St. Germain - Saint-Etienne 0-0
Nancy - Sochaux 3-1
Caen - Nimes 2-0
Rennes - Toulouse 1-1
Lille-Lens 1-2
Toulon-MeU 1-1
Lyon - Auxerre 1-0
Cannes - Nantes 2-0
Montpellier - Le Havre 2-2
Stand: Marseille 36-54; Monaco 36-51; Paris
SG 36-46; Caen 36-42; Auxerre 36-41; Mont-
pellier 36-41; Le Havre 36-38; Lens 36-37;
Saint-Etienne 36-35; Lille 36-35; Nantes
36-35; Toulouse 36-34; Metz 36-33; Toulon
36-32; Lyon 36-31; Nimes 36-29; Sochaux
36-28; Cannes 36-27; Rennes 36-26; Nancy
36-25.

ENGELAND
Zaterdag: Chelsea - Queen's Park Rangers
2-1; Coventry - Everton 0-1; Crystal Palace -Oldham 0-0; Liverpool - Leeds 0-0; Luton -Manchester United 1-1; Manchester City -West Ham 2-0; Norwich - Notts County 0-1;
Nottingham Forest - Aston Villa 2-0; Shef-
field United - Arsenal 1-1; Southampton -Sheffield Wednesday 0-1; Tottenham - Wim-
bledon 3-2.

Maandag: Arsenal - Liverpool 4-0; Aston
Villa - Chelsea 3-1; Everton - Manchester
City 1-2; Manchester United - Nottingham
Forest 1-2; Oldham - Tottenham 1-0;
Queen's Park Rangers - Luton 2-1; Shef-
field Wednesday - Norwich 2-0; Westham -Crystal Palace 0-2; Wimbledon - Southamp-
ton 0-1; Leeds - Coventry 2-0; Notts County- Sheffield United 1-3.
Stand: Leeds 40-76; Manchester United
39-75; Sheffield Wednesday 40-73; Arsenal
40-68; Manchester City 40-64; Liverpool
39-59; Nottingham Forest 39-57; Sheffield
United 40-57; Aston Villa 40-57; Crystal Pa-
lace 40-56; Chelsea 40-52; Oldham 40-51;
Tottenham 40-51; Queen's Park Rangers
40-50; Everton 40-49; Wimbledon 40-49;
Southampton 40-49; Norwich 40-44; Coven-
try 40-41; Luton 40-39; Notts County 40-37;
West Ham 39-32.

ZUID-AMERIKA
Finale beker voor bekerwinnaars
Colo Colo (Chi) - Cruzeiro (Bra) 0-0 n.v.
Colo Colo wint via strafschoppen (5-4).
Olympische Spelen
Kwalificatie CONCACAF
Honduras - Verenigde Staten 3^l
WK 1994
Kwalificatie CONCACAF
Eerste ronde
Barbados - Trinidad en Tobago 1-2

toto/lotto

Lotto 16

Winnende getallen: 6-8-10-20-30-33.
Reservegetal: 22.
Cijferspel 16: 21 50 02
Toto 16: Juiste kolom:
1-1-2-1-2-1-2-1-1-3-1-3.
Duitse lotto: Winnende getallen: 10 - 24 - 31- 40 - 41 - 49. Reservegetal: 12. Supergetal: 6.
Spiel 77 : 033 86 86
Belgische lotto: Winnende getallen: 9 - 13 -16-21-22-41.Reservegetal: 28.
Joker: 41 61 593
(Onder voorbehoud).

sportkort
" HOCKEY - Het bestuur van
de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond (KNHB) heeft in
de Nederlandsche Credietverze-
kering Maatschappij NCM een
nieuwe hoofdsponsor gevonden.
Met het contract van zes jaar is
een bedrag gemoeid van 4,5 mil-
joen gulden.

Turnsters GOS
zonder goud

PARIJS - Leonid Arkajev is op
zoek naar werk. De turncoach van
het GOS, twintig jaar hoofdcoach,
neemt na de Spelen in Barcelona
afscheid. Noodgedrongen. De onaf-
hankelijke staten vaardigen na de
Olympische Spelen voortaan im-
mers eigen ploegen af. Arkajev was
in Parijs uiterst succesvol bij de
mannen met vijfvan de zes gouden
WK-plakken. De vrouwen stelden
teleur. Sinds 1950-geen goud.

Parijs bracht zeven nieuwe wereld-
kampioenen op het podium. Alleen
Korobsjinski (vloer), You (paard-
sprong) en Ving Li (brug) slaagden
er in voor de 13.000 toeschouwers
hun wereldtitel van Indianapolis
1991 te prolongeren. Bij de mannen
behaalde Vitali Tsjerbo tweemaal
goud (ringen, voltige) en eenmaal
zilver (vloer), bij de vrouwen scoor-
de Kim Zmeskal uit de Verenigde

Staten vijftig procent met twee gou-
den medailles (vloer en balk).
Zmeskal, pas 16 en pupil van de
omstreden coach Bela Karoly uit
Houston, turnde effrciënt en opval-
lend zelfverzekerd. De Amerikaan-
se won de tweestrijd met de drie
jaar oudere Svetlana Boginskaja op
punten en stelde haar kandidatuur
voor de Olympische titel. De Ameri-
kaanse maakte op de balk twee per-
fecte salto's achterwaarts. Goed
voor 9.925 punten.

Elvira Becks is in de finale van het
paardspringen bij het WK toestel-
turnen als negende geëindigd. De
16-jarige Nijmeegse veroverde 9,481
punten. Met haar eerste sprong
voerde ze een Yoertsjenko uit
(9.862), haar tweede was een Tsuka-
hara (9.100). Becks is de eerste Ne-
derlandse die ooit in een WK-finale
mocht aantreden.

"Kim Zmeskal pakte goud op de vloer en de balk. Foto: EPA

sport

scorebord
eredivisie
PSV - RKC 5-0
SVV Dordrecht'9o - Twente 1-0
Vitesse - Fortuna Sittard 0-1
Feyenoord - De Graafschap 3-0
VW - MW 0-4
Willem II - Groningen 0-0

PSV 32 23 8 1 54 74-24
Ajax 31 22 5 449 72-23
Feyenoord 3118 8 544 48-18
Groningen 32 14 10 8 38 44-34
Vitesse 32 14 9 937 44-31
RodaJC 3112 10 934 38-37
Twente 32 13 8 11 34 52 -47
RKC 32 10 13 933 49 -46
Sparta 32 11 11 10 33 48-51
Utrecht 32 9 14 9 32 36-36
MW 32 10 12 10 32 38-42
Willem II 31 10 8 13 28 40-41
Volendam 32 10 7 15 27 33 -46
SVV Dordrecht '90 32 9 6172437-58
Fortuna Sittard 32 6 11 15 23 32-46
De Graafschap 32 6 8 18 20 28-53
Den Haag 32 5 10 17 20 29-58
WV 32 2 624 10 29-80

Vandaag, 20.00 uur
Roda JC - Ajax
Zondag. 14.30 uur
Willem II - RKC
Groningen - PSV
De Graafschap - MVV
Utrecht - Feyenoord
Fortuna Sittard - Volendam
Twente - Vitesse
Sparta - SVV/Dordrecht '90
Ajax VW
Eten Haag - Roda JC

Supertijd Marsh op sprint: 9.93 seconden

Lewis krijgt klop
WALNUT - Carl Lewis is het bui-
tenseizoen 1992 opvallend onop-
vallend begonnen. De Ameri-
kaanse atleet eindigde bij wed-
strijden in het Californische
Walnut als derde op de 100 meter
achter zijn land- en clubgenoot
Mike Marsh en de Nigeriaan Da-
vidson Ezinwa. Marsh bleef met
zijn tijd van 9,93 seconden
slechts zevenhonderdste boven
het wereldrecord dat Lewis vo-
rig jaar bij de wereldkampioen-
schappen in Tokio op 9,86 stelde.
Marsh was nooit sneller geweest
dan 10,07. Ook Ezinwa bleef in
Walnut onder de tien-seconden-
grens: 9,96. Lewis liet 10,12 note-
ren. „Ik voelde me vandaag een

beetje loom", luidde het com-
mentaar van de zesvoudig Olym-
pische kampioen die sinds Tokio
gee*n sprint meer had gelopen.

Behalve op de 100 meter werden
in Walnut nog drie beste wereld-
seizoenprestaties geleverd. Ar-
thur Blake liep de 110 meter
horden in 13,55, Steve Lewis de
400 meter in 44,45 seconden. Gail
Devers liet ook devrouwen mee-

delen in het vroege succes. Zij
raffelde de 100 meter afin 10,95.
Marsh en Lewis wonnen later op
de dag met hun Santa Monica-
maten Leroy Burrell en Floyd
Heard de 4 x 100 meter-estafette.
Het wereldrecord (37,44) bleef
net buiten bereik: 37,97. Burrell,
oud-wereldrecordhouder op de
100 meter, leed op de dubbele af-
standeen verrassende nederlaag.

Zijn 20,54 was te traag voor Ke-
vin Littie (20,39) en Devlon
Dunn (20,41).

Bij de Eenheidsspelen in Dakar
stond de terugkeer van Zuid-
Afrika centraal. Op de 3000 me-
ter vrouwen toonden de atletes
uit het zestien jaar vanwege de
apartheid in de ban gestopte
land hun suprematie. Elana
Meyer won in 8.41,07. Zola Pie-
terse-Budd liep op royale af-
stand en op blote voeten naar de
tweede plaats: 9.05,49. Sprintster
Marcelle Winkler won zowel de
100 als 200 meter. Zij was de eni-
ge zwarte medaillewinnares in
het gemengde team.

Twintigjarige autocoureur droomt van Engelse Formule 3

Perfecte race Verstappen
ZANDVOORT - Jos Verstap-
pen rijdt snel, maar wint en
leert ook snel. De 20-jarige
autocoureur uitMontfort zege-
vierde maandag tijdens de
Paasraces op het circuit van
Zandvoort in de Opel-Lotus-
klasse, meetellend voor het
Beneluxkampioenschap. Het
was pas de derde race van de
20-jarige coureur. Vorig jaar
nam hij nog deel aan kartra-
ces. „Alles verliep geweldig.
Met dit succes komt de Engel-
se Formule 3 van 1993 in
zicht", glunderde Verstappen.
Meteen na de start nam Verstappen
de kop, zonder die nog af te staan.
Alleen Eglem kwam dichterbij,
maar slaagde er niet in het jeugdige
talent in te halen. Verstappen liet
zich niet van de wijs brengen. „De
auto bleef de hele race goed", glun-
derde Verstappen. „Ik behoefde me
geen zorgen te maken."
Volgende week rijdt Verstappen op
Zolder in België, waar hij onlangs
tijdens de DTM (Deutsche Tour
Meisterschaft) als derde finishte.
„We hebben een druk programma.
Afgelopen week was ik nog in En-
geland, waar ik samen met het for-
mule 1-team van McLaren op het
circuit van Silverstone hebben kun-
nen testen

De race voor de merkencup van Ci-
troen werd een teleurstelling voor
Phil Bastiaans. De Maastrichtenaar
vertrok vanaf de eerste startrij met
zijn teamgenote Chantal van der
Sluis op zijn hielen. Na diverse
schermutselingen ging Van der
Sluis in de 15de ronde uit de baan.
Bastiaans ging voor Gerrit-Jan
Drenthe en Toine Oosterbosch als
winnaarover de eindmeet. De 18-ja-
rige rijder werd echter door de
sportcommissarissen uit de uitslag
geschrapt wegens 'gevaarlijk rij-
den.

0 Jos Verstappen uit Montfort baarde opzien op het circuit in Zandvoort. Verstappen werd
glorieus winnaar.

Deruddere sterk
in Rusmanloop

Van onze correspondent

OIRSBEEK - Geert Deruddere
heeft zijn zege in de jaarlijksePeter
Rusmanloop met overmacht gepro-
longeerd. De atleet uit het Belgi-
sche Mol liet zijn medefavoriet Jan
van Rijthoven al na vijfvan de ruim
zestien kilometer achter zich en

kwam in het restant van de paas-
klassieker niet meer in de proble-
men. Deruddere was na 48,44 minu-
ten terug op de markt van Oirsbeek.
Gezien het zware parcours was dat
al een uitstekende tijd. Jan van Rijt-
hoven had 31 tellen achterstand.

De strijd om de derde plaats was
voor het duizendkoppige, publiek
zeker zo interessant. Vrij vroeg in
de race hadden Huub Kurvers en
Wil Pepels zich van de andere regio-
nale lopers losgemaakt. Alleen
Hans van de Mortel uit Deurne kon
het Caesar-duo volgen. Het zware
werk werd vooral gedaan door Kur-
vers. Na vijf kilometer kon Pepels
het tempo ven zijn trainingen al niet
meer bijbenen.
Van de Mortel bleef echter voortdu-
rend in de schaduw van Kurvers.
Dat Pepels weer bij Van de Mortel
kon terugkomen, dankte hij aan de
lange afdaling naar Oirsbeek, zijn
specialiteit. In de spurt om de vier-
de plek was hij vervolgens kans-
loos.

Angelika Dunke maakte haar favo-
rietenrol bij de dames helemaal
waar. De Duitse finishte als enige
binnen het uur: 59,28 minuten. De
Unitas-atletes Desiree Heijnen en
Vivian Ruijters liepen een perfecte
wedstrijd en finishten als tweede en
derde, respectievelijk in 1,00,09 en
1,00,30 uur.

Gewichtheffers
gesehorst

SOFIA - Zes Bulgaarse gewicht-
heffers zijn positief bevonden tij-
dens een routine-controle op ge-
bruik van ongeoorloofde middelen.
Ze werdenvoor twee jaar geschorst.
In de urine van de zes werden spo-
ren gevonden van het diareticum
saluretin, dat zorgt voor een snelle
afname van het lichaamsgewicht.
Ook de contra-expertise was posi-
tief. Het zestal bereidde zich voor
op het EK, dat morgen begint. Vol-
gens bondscoach Nurikyan is er
manipulatie in het spel. Hij heeft
een advocaat ingeschakeld. Tot de
zes behoren Peter Stefanov, wereld-
kampioen in 1989 (klasse tot 110
kg), en Plamen Bratoychev, wereld-
kampioen in 1989 (-82 kg) en Euro-
pees kampioen in 1990.

Spaan terug
in top-tien

KUALA LUMPUR- Motorcoureur
Hans Spaan keerde
op het circuit van
Shah Alem bijKuala
Lumpur terug in de
top tien van de 125
cc. Voor het eerst se-
dert de TT in Assen.
Op het circuit van
Drenthe werd hij ze-
vende, in de Grote
Prijs van Maleisië
negende.

De 33-jarige Castri-

cummer was er zo
blij mee als een
kind. Hij vloog zijn
vrouw in de armen
en huilde van geluk.
„Wat ben ik hier blij
mee", lachte hij door
zijn tranen heen. „Ik
had nooit gedacht
dat het in deze hitte
mogelijk was." Het
was rond de 32 gra-
den zondag in Shah
Alem, zes graden
koeler dantijdens de
trainingen op de

voorgaande dagen,
met een vochtig-
heidsgraad van te-
gen de 75 procent.

In de/ 125 cc ging de
zege naar de Italiaan
Gramigni. Bij de 250
cc speelde Zeelen-
berg een bescheiden
rol. De Bleiswijker
vertrok van de
twaalfde startpositie
en klom in de 31 ron-
den durenderace op
naar de zevende
plaats, bijna een hal-
ve minuut achter
winnaar Cadalora. In
de 500 cc ging Mike
Doohan voor de der-
de keer winnend
over de streep.

Van den Berk
stelt teleur
BERGHEM - John van de»
Berk heeft zijn leidende posi«e
in de strijd om de nationale cros-
stitel in de 125 ce-klasse ni*
kunnen behouden. De coure^
uit Oss werd in beide manc heS
derde. Ton van Grinsven ul'
Heeswijk-Dinther nam de eersV
plaats in de tussenstand ove'
met een zege in de eerste maj'
che en een tweede plek in *tweede reeks. Evertsen wW
dagwinnaar in de 250 cc, CarW*
Hulsen in de 500 cc.

Ceulemans pakt
titel driebanden
CAIRO - Soms lijkt het of *tijd stilstaat in het biljarten. Ra?'
mond Ceulemans veroverde '"1962 zijn eerste Europese tU^
driebanden. In Kaatsheuvel- T**,
terdag, dertig jaar later, was W
na de zege op de Fransman Co?
nesson in Cairo toe aan z.n
23ste. De 54-jarige Belg worstel-
de minder met zijn leeftijd daj 1

met het door hem verfoeide se
systeem. De kans op een geluK)f
is daardoor toegenomen. Ceulif
mans liet een algemeen gernid:
delde noteren van 1,300. Vef'
lager dan gebruikelijk voor °ma.stro. De Nederlander Dc
Jaspers werd zevende.

Willems vierde
bij WK surfen
HEERLEN - Nadat hij gedure";
de het gehele wereldkampioe^
schap surfen, in het Portu|eS^
Vilamoure, steeds bij de kop'o-
-pers behoorde, is de GronsveW^naar Danny Willems uiteindeW*
als vierde geëindigd. Tijdens d

laatste race legde Willems besl«
op een achtste plaats. Werej?'
kampioen werd de Israël'?
Amir Levimsom voor de Am#!'
kaan Scott Hallady en de It» 1'
aan Marco Casagarande.

Thiim handhaaft
koppositie
NÜRNBURGRING - Tijde^
twee spannende manches v°
het Duitse tourwagenkampi°e'
schap (DTM) heeft de Deen*
coureur Kurt Thiim zijn leiden"
positie behouden, met zijn vi#
de plaats in de eerste en de twf-
de plaats in de tweede manc".
De eerste race werd een PT°
voor Biela, de regerend ka"!
pioen. In de tweede manche *ren de Zakspeed-MercedesSe
superieur. Op een droge baan z
gevierde Asch voor Thiim.

Torn Nijssen
slagvaardig
MONTE CARLO - Torn Nijss<£
heeft in het enkelspel het hooi»
schema van het toernooi va!
Monte Carlo gehaald. Hij
sloeg in drie kwalificatierond
achtereenvolgens de Senegal**
Yahiya Doumbia (6-2, 6-1), fj
Fransman Eric Winogradski (''

(7-4), 7-5) en Andrei Medved*
uit het GOS (7-5; 6-3). Nijss*
had eigenlijk alleen problem
met de laatste tegenstander °..
op een 5-2 en 40-15 voorspfo^
kwam in de eerste set. Nyss
bleef echter koel en won zes e
mes op rij: 7-5; 6-3.

Jim Courier
overslaanbaar
DEN HAAG - Jim Courier h<*'
in Hong Kong zijn topplaats
de wereldranglijst van een e*.
sterretje voorzien. Na MelboUf .
en Tokio was de overwin"1 a
van de Amerikaan in Hong&°.q
geen sensatie, maar toch wel &*
verrassing. Courier nameN
moest zondag twee partijen sPv
len. Eerst de door regen on" j

broken halve finale tegen Prj,
Gilbert en vijf uur later de ei?Lt
strijd tegen Michael Chang- *K
was voor hem geen proble'S
De ster van het vrouwenten"
Monica Seles had het in Housl^gemakkelijker. Ze speelde cAeA
uurtje met Zina Garrison '^6-1) en verloor in Texas niet e
set.

Frühmann
wint wereldbeker
DEL MAR - De Oostenr."./
Thomas Frühmann met Gen'
heeft zondag in Del Mar (Cal»"
nië) de wereldbeker voor sPren
gruiters veroverd. De tweede-
de derde plaats waren voor Z*' {,
serse ruiters. Lesley McNaUÜ ,j
Mandli met Pirol eindigde .
tweede met een achterstand v
10,5 strafpunten op Frührna 11.,,
derde werden Markus Fuchs .
Shandor, die een halve strafPu^meer hadden opgelopen dan
amazone.

Autocoureur
verongelukt
THRUXTON - Autocoure
Marcel Albers is tijdensraces
het Britse Formule 3-kamP'o^.schap-op het circuit van Thr
ton verongelukt. De 25"J^-Óp-
Nederlander werd na een K
staart-botsing met zijn tean,^il
noot Elton Julian via de vang e.
met zyn bolide in de hekken^katapulteerd. Het duurde ~uur voordat hij uit het wrak
zijn Ralt RT36 was bevrijd-^.,.,
weg naar het ziekenhuis °leed de Rotterdammer.

(ADVERTENTIE)

Top handbal in Limburg

Play-offs eredivisie
landskampioenschap heren-zaalhandbal
vandaag
STADSSPORTHAL SITTARD
20.00 uur
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Johan Boskamp
verlaat Beveren

- Johan Boskamp
ertrekt aan het einde van het
*&oen als trainer bij SK Beve-
* na een dienstverband van
'^ jaar.De Nederlandse oefen-

k_fSter' die n°g een verbintenis
tot medio 1993, leefde al eni-; tijd in onmin met manager

j^rt Larmyte. EX-Roda-speler
5 Daerden is de belangrijksteJ^didaat om Boskamp op te"'gen. De 37-jarige oud-interna-

u^l is momenteel nog actief1Germinal Ekeren.

Voetballers
verongelukt

KAREST - Twee voetballers
tlüK^e oemeense eerste divisie-
C° Inter Sibiu zijn zondag om
J£ leven gekomen by een onge-
J* met de spelersbus van de
C"°P weg naar de uitwedstrijd
Jen Gloria Bistrita.. _ens clubvoorzitter Gelu Lei-
jl *aren middenvelder Gabriel
fc-^Se (19) en verdediger Bog-
TBanuta (29) op slag dood.

Maradona weer
voor goede doel

- Het goede doel telt
jT*Diego Maradona zwaardern een schorsing van de FIFA.
*vroegere stervoetballer is van.^1 volgende maand opnieuw
*e te doen aan een benefiet-, Als de voormalige we-dkampioen inderdaad in actie

is het de tweede keer datJ de schorsing van de FIFA
zich neerlegt. Maradona

laT^ vor'S jaar voor anderhalf
geschorst nadat hij na een

van zijn club Napoli.^ betrapt op het gebruik van
De straf duurt tot 1 juli,

Wedstrijd in Posadas is waar-
op 10 mei.

Jean Fernandez
opvolger Goethals
U?^IJS - Jean Fernandez volgt
g dit seizoen de Belg Raymond
g, ethals op als hoofdtrainer van
» v|hpique Marseille. De 37-jari-
-1 _n mandez' die van 1975 tot
s Db_ voor de Franse kampioen
geelde, is de huidige assistent.
tQ? Goethals blijft wel
s^. de technische staf van Mar-

"e behoren. Hij zal zich onder
1^ er bezighouden met het bekij-
-0

n van tegenstanders en de
("Poring van talent. Fernandez
Bh\°°rmalig trainer van Cannes

Nice.

Papin naar
ACMilan

tJ^SEILLE - Jean-Pierre Pa-
q, heeft na de 3-0-zege van
Ü^P'que Marseille bij Monaco
j. endgemaakt dat hij volgend

de kleuren van AC Milan
<je perdedigen. De transfer vanjjgkuropees voetballer van het
"Ik mt niet als een verrassing.
is -Weet dat er al weken vanuit
Saa Baan dat ik naar Milan zoujj. *\. maar ik wilde het pas be-
jj. dmaken nadat Olympique
Mju utel had veilig gesteld. AC
Siti wordt een nieuwe uitda-
te 3. Voor me. Ik claim geen vas-

h ts' maar ik ga vol vertrou-
de concurrentie aan".

Verlies Maneunians
LONDEN - Scot Gemmill heeft de
spanning terug gebracht aan de top
van de league. Kort voor tijd van
het duel met Manchester United
maakte hij de winnende treffer voor
Nottingham Forest, 2-1. Het bete-
kende de tweede nederlaag van
Manchester United dit seizoen.

De zoon van de bekende oud-Not-
tingham-speler Archie Gemmill
scoorde in de 80ste minuut. De
ploeg van manager Brian Clough
nam daarmee revanche op Man-
chester United voor de nederlaag in
de finale van de strijd om de Lea-
gue Cup.
Nottingham was in de 33ste minuut
op voorsprong gekomen door een
doelpunt van Woan. Hieraan vooraf
ging een fout van de Deense doel-
man van Manchester United,
Schmeichel. Welsh maakte drie mi-
nuten later gelijk. Manchester Uni-
ted had zaterdag al teleurgesteld
door gelijk te spelen tegen Luton
Town (1-1).

Leeds nam de koppositie over. De
ploeg heeft een punt meer, maar
ook een wedstrijd meer. Leeds ver-

sloeg maandag op eigen veld Co-
ventry, 2-0. Fairclough en McAllis-
ter -uit een strafschop- maakten de
doelpunten. Zaterdag nog had
Leeds twee punten afgegeven tegen
Liverpool, 0-0.

'Spion' Van Gaal
teleurgesteld

Tu_^^^__|

i W-wf1
'ag h Louis van Gaal zaterdagmid-

' . »- Torino-Sampdoria (1-1) niet
Sg 2"Jn trekken. De wedstrijd tus>■ UEFA-CuPfinalist en de
h_r^ en van Italië was volgens

o een »schandelijke" verto-
,et _ -Beide ploegen," stelde hy

r.ri j°ev°el voor cynisme vast, „wa-
Ven

Vueden met een gelijkspel. De
<le g "adden woensdag nog voor

arvaOPa Cup SesPeeld- Ze waren«_ Wa 2°genaamd nog vermoeid
§o 6d ren niet geïnteresseerd er een

VVedstrijd van te maken."
<saal5aal "^nuten voor tijd daalde Van
öelle <? e tribunes van het Stadio
laar J:1*» af om het vliegtuig terug
.11. hari_erland te kunnen halen.a het toen wel gezien," aldus

de technisch-directeur van Ajax,
die assistent Gérard van der Lem
zaterdag naar Torino-AC Milan
stuurt.

Van Gaal legt uit wat hij zaterdag-
middag zoal gezien heeft. „Ik weet
nu," steekt hij van wal, „hoe de
looplijnen van de spelers zijn, hoe
de balaannames zijn, welke ruimtes
de spelers gebruiken, wat het sterke
been van ze is, hoe ze openen, hoe
de positiewisselingen zijn. Het eni-
ge dat ik niet gezien heb, is hoe ze
reageren als ze onder druk komen
te staan, want tegen Sampdoria kre-
gen ze alle tijd en alle ruimte om
rustig een bal aan te nemen. Tegen
Ajax zullen ze die tijd en ruimte ze-
ker niet krijgen."

Milan op
tandvlees
MILAAN - AC Milan loopt aan het
einde van een uitstekend seizoen op
zijn tandvlees. Na het gelijkspel bij
Cremonese en de bekeruitschake-
ling bij Juventus volgde een for-
tuinlijke overwinning op Inter van
1-0. Het publiek leek zich al te ver-
zoenen met een doelpuntloos gelijk-
spel, toen Massaro een voorzet van
invaller Fuser attent achter Zenga
kopte. Eerder had Klinsmann de
paal geraakt. Het verzwakte Inter
(zonder Matthaus) was gelijkwaar-
dig aan de koploper, hoewel de
blauwzwarte ploeg de laatste 53 mi-
nuten met tien man aantrad nadat
Desideri uit het veld was gestuurd.
Trainer Capello was vooral opge-
lucht met de zege: „Na die rode
kaart waren we verplicht om te win-
nen. Ik ben blij dat het ons op het
nippertje is gelukt".

MONTE CARLO - Monaco, dat
woensdag in Rotterdam ten koste
van Feyenoord voor het eerst de fi-
nale bereikte van een Europees
bekertoernooi, heeft dat gelukzalige
gevoel in de topper tegen Olympi-
que Marseille bijna één helft weten
te bewaren. Toen sloeg de regerend
kampioen genadeloos toe en beslis-
te de titelstrijd vrijwel: 3-0.
De Engelsman Chris Waddie en de
Ghanees Abedi Pele, die Olympi-
que beiden aan het einde van het
seizoen gaan verlaten in gezelschap
van de Franse vedette Jean-Pierre
Papin, stonden aan de basis van
Marseilles zege in Monte Carlo waar
20.000 mensen toekeken. Waddie
gafeen minuut voor rust een prach-
tige voorzet op Boli die gemakkelijk
raak kon knikken. Luttele secon-
den later lanceerde de Engelse mid-
denvelder Pele, die in het straf-
schopgebied onreglementair werd
gestuit door Petit. Papin liet vanaf
de stip zijn 26ste seizoentreffer aan-
tekenen. In de slotfase bepaalde
Pele de eindstand op 3-0.

Stuttgart onderuit
MÜNCHEN - Eintracht Frankfurt
en Vfß Stuttgart hebben aan de top
van de lijst van de Bundesliga Bo-
russia Dortmund laten ontsnappen.
Stuttgart verloor in München van
Bayern (0-1), Frankfurt stelde thuis
teleur met een gelijk spel tegen
Wattenscheid (1-1). Dortmund
kreeg daardoor een voorsprong van
twee punten op de belagers. De
lijstaanvoerder won reeds donder-
dag van Stuttgarter Kickers (1-0).
Bayern München, nog zonder de ge-
blesseerde Wouters, dankte de over-
winning op Stuttgart aan de uitblin-
kers Thon en Effenberg. Thon,
spelend als libero, bereidde kort
voor rust het doelpunt voor, Effen-
berg rondde af. Ver in de tweede
helft miste Thon nog een straf-
schop. In de slotfase werd Schafer
van Stuttgart uit het veld gestuurd.

sport

Derbywinst voor AC-Borussia Dortmund loopt uit

Zevenklappers voor
Real en Barcelona

BARCELONA - Met nog zeven wedstrijden te gaan blijft het
in de Spaanse competitie spannend. Zowel Real Madrid als
Barcelona won het afgelopen paasweekeinde zijn thuiswed-
strijd tegen respectievelijk Espanol (7-0) en Albacete (7-1) met
grote overmacht, terwijl ook Atletico de Madrid na de 0-1 uit-
overwinning bij Valladolid uitzicht houdt op de landstitel. Na
31 wedstrijden is Real Madrid koploper met 46 punten, twee
meer dan Barcelona. Atletico de Madrid -met de uitwedstrijd
tegen Real Madrid nog voor de boeg- heeftvier punten achter-
stand op stadgenootReal.
Barcelona speelde een van zijn be-
tere wedstrijden van het seizoen.
Albacete keek al na twaalf minuten
tegen een 2-0 achterstand aan door
doelpunten van Bakero en Stoich-
kov.
Na de rust draaide een ontketend
Barcelona -met Witschge voor Lau-
drup- Albacete dol. Stoichkov
maakte nog drie doelpunten en
Koeman en Bakero brachten het to-
taal op zeven. Vervolgens kon Alba-
cete vlak voor het eindsignaal de
eer redden, maar de 7-1 nederlaag
was er niet minder smadelijk om.

Real verraste thuis tegen Espanol
met een zelfs nog iets betere score:
7-0. Net als in Barcelona stond het
na twaalf minuten al 2-0 door toe-
doen van Butragueno. Hierro maak-
te er nog voor rust 3-0 van en na de
spelhervatting was het dezelfde
speler die met een hattrick zijn dag-
totaal op vier bracht. Hagi bepaalde
de eindstand met behulp van de
zeer zwakke Espanol- doelman
Biurrun op 7-0 en een zeer tevreden
Beenhakker kon na afloop dan ook
melden, dat zijn elftal nu langzaam
maar zeker uit een diep dal begint
te raken.

PSV op drempel kampioenschap

Spanning onderin
HEERLEN - De meeste spanning
in de PTT Telecompetitie is onde-
rin. FC Den Haag, dat niet in actie
kwam, had geluk dat Feyenoord op
eigen veld tegen De Graafschap de
plicht niet verzaakte. In de Kuip
werd het 3-0. FC Den Haag en De
Graafschap delen met twintig pun-
ten de voorlaatste plaats. Een van
de ploegen kan nog ontsnappen
door het promotie/degradatieduel
van de verliezende finalist van de
nacompetitie te winnen.

SVV/Dordrecht stelde zich veilig.

In eigen huis werd FC Twente ver-
slagen. Al na twee minuten maakte
Mulder het enige doelpunt.
Vitesse raakte in de strijd om de
vierde plaats een punt achterop bij
Groningen, dat gelijk speelde bij
Willem 11. De formatie van trainer
Westerhof had kunnen winnen,
maar miste met name voor rust en-
kele unieke mogelijkheden.

PSV boekte de hoogste score van
het weekeinde. Tegen RKC, waar-
voor niets meer op het spel stond,
werd het 5-0. Kieft en Vanenburg

maakten allebei twee doelpunten.
Romario deed ook mee in de pro-
duktie door één keer te scoren. Des-
ondanks was de Braziliaan de beste
man van het veld. De doelpunten
die hij niet maakte bereidde hij
voor.

Voor de eerste keer sinds het ver-
trek van trainer Dorjee won Feye-
noord weer een wedstrijd. Tegen De
Graafschap, dat in de Kuip niets
kon, werd het 3-0. Kiprich, Heus en
Blinker maakten .de doelpunten.
Verder misten de Rotterdammers
veel kansen. De Graafschap bleef
daardoor een forse afstraffing be-
spaard.

Zie verder pagina 24

" Het weekeinde
van.... VVV-MVV

" Roger Polman (zittend) heeft de handen vol aan Erik Meijer. Foto: jan paulkuit

Kerkradenaren vanavond op Kaalheide tegen Europacup-finalist

Roda tegen Ajax:
alleen winst telt

Von onze sportredactie

KERKRADE - Met dank aan
Fortuna Sittard. Roda JC mag
door de 1-0 overwinning van
de Sittardenaren bij Vitesse
plotseling weer hoop koeste-
ren op de vijfde plaats in de
eindrangschikking van de
PTT Telecompetitie. En die
stek is voor de Kerkradenaren
hoe dan ook voldoende voor
Europees voetbal. Verliest Ro-
da JC immers de KNVB-
bekerflnale van Feyenoord,
dan is de vijfde plaats in de
eredivisie voldoende voor Ue-
facup-voetbal. Voorwaarde
om in aanmerking te komen
voor Europese aspiraties via
de competitie is wel dat Roda
JC vanavond, aanvang 20.00
uur, op Kaalheide van nie-
mand minder dan Europacup-
fïnalist Ajax wint.

Adrie Koster dacht vorige week, na
de 4-0 nederlaag tegen Sparta, zijn
ploeg te kunnen gaan sparen voor
de KNVB-bekerfinale op 10 mei in
Rotterdam. „En nu is het toch
ineens weer interessant", consta-
teerde de Roda JC-trainer gister-
avond. „We moeten dan uiteraard
wel van Ajax winnen, maar waarom
zou dat niet mogelijk zijn. Roda JC
heeft op Kaalheide altijd goed ge-
presteerd tegen Ajax. Zolang we
nog kans hebben op die vijfde
plaats zullen wel er alles aan doen
om dat doel te bereiken. Als we ons
de komende weken gaan sparen, is
dat nog geen garantie dat we de
KNVB-bekerfinale winnen".
Een extra hart onder de riem van
Adrie Koster is het feit dat Graham
Arnold vanavond tegen Ajax waar-
schijnlijk in de basis kan opdraven.

De blessure die de Australische
spits vorige week by Sparta opliep,
zag er aanvankelijk ernstig uit. Gis-
teren trainde Arnold echter weer
volop met de groep mee. Vanmid-
dag zal een laatste test bij de club-

arts van Roda JC moeten uitwijzen
of Arnold vanavond inderdaad de
Ajax-defensie het leven zuur mag
maken.

Zeker niet van de partij is Mare
Luypers, die nog te veel hinder on-
dervindt van een spierblessure in
het bovenbeen. Ook Gerry Senden
en Silvio Diliberto, beiden langdu-
rig geblesseerd,zijn nietvan de par-
ty.

Ajax vecht op Kaalheide voor zijn
laatste, minieme, kans op de lands-
titel. Slaagt Roda JC erin de Am-
sterdammers te kloppen, dan kan in
Eindhoven de vlag in top. In dat ge-
val is PSV niet meer in te halen
door de Amsterdammers en heet de
oude en nieuwe landskampioen
PSV. „In elk geval heeft ook Ajax
niets aan een gelijkspel", aldusKos-
ter. „Dat betekent dat het een open
aanvallend duel zal worden".

Belangstellenden, die het duel Ro-
da JC-Ajax willen bezoeken, kun-
nen in de voorverkoop vanaf 10.00
uur vanochtend aan de kassa's van
Kaalheide terecht.

Opstelling Roda JC: Bolesta, Broeders,
Hanssen, Verhagen, Trost, Van der Luer,
Boerebach, Ter Avest, Hofman, Arnold (?),
Huiberts. Reservebank: Smits, Stefan Jan-
sen, Paul Janssen, Ogechukwu, Romero.
Opstelling Ajax: Menzo, Blind, Silooy.
Jonk, De Boer, Alflen, Van 't Schip,Kreek
Pettersson, Bergkamp, Van Loen.

Mannschaft
MÜNCHEN - Berti Vogts heeft
achttien spelers opgeroepen
voor de oefenwedstrijd van het
Duitse elftal tegen Tsjechoslowa-
kije, morgen in Praag.
Selectie: doel: Illgner (Köln),
Köpke (Nürnberg) verdediging:
Binz (Eintracht Frankfurt), Breh-
me (Internazionale), Buchwald
en Frontzeek (Vfß Stuttgart),
Heimer (Borussia Dortmund),
Reuter (Juventus), Wörns (Le-
verkusen) middenveld: Doli (La-
zio Roma), Effenberg (Bayern
München), Hassler (AS Roma),
Möller (Eintracht Frankfurt),

Sammer (Vfß Stuttgart) aanval:
Klinsmann (Internazionale),
Riedle (Lazio Roma), Thom (Le-
verkusen), Voller (AS Roma).

Bode Duivels
JETTE - Het Belgisch elftal
heeft drie dagen voor de eerste
kwalificatiewedstrijd tegen Cy-
prus voor de eindronde van het
WK 1994 in de Verenigde Staten
geoefend tegen het militair elftal.
De ploeg van bondscoach Paul
van Himst won met 1-0 door een
doelpunt van Mare Degryse na
de rust. Van Himst had niet de
beschikking over Grün en Scifo.

Gewonden bij
stormloop op
Ajax-kaarten

AMSTERDAM - Een aantal
mensen is zaterdagmorgen vroeg
bij het Ajax-stadion De Meer
licht gewond geraakt in het ge-
drang van zeker 7.000 voetbal-
liefhebbers die een kaartje pro-
beerden te bemachtigenvoor het
duel tegen Torino op 13 mei. De
politie zette ME en ruiters te
paard in om de stormloop op toe-
gangsbewijzen in goede banen te
leiden.

Ajax speelt twee wedstrijden te-
gen de Italiaanse club in de fina-
le van het toernooi om de UEFA-
beker, op 29 april in Turijn, twee
weken later in Amsterdam. De
eerste liefhebbers, onder wie le-
den van de F-side, stonden in de
nachtelijke uren al voor de loket-
ten van het stadion. Volgens een
woordvoerder van de politie
werden er wat vernielingen ge-
pleegd.

Rond 06.15 uur stonden er 2.000
mensen tewachten. Binnen twee
uur was de rij gegroeid tot 7.000
supporters. Doordat het publiek
achter in de rijen begon te drin-
gen, vielen de gewonden met
name voorin.

Volgens een woordvoerder van
de politie liepen diverse mensen
snijwonden op door gebroken
glas.

Matthaus
in Amerika

onder het mes
MÜNCHEN - Lothar Matthaus
wordt morgen in Vail, Colorado'ge-
opereerd aan de rechter knie. De
aanvoerder van het Duitse elftal
scheurde tijdens de competitiewed-
strijd van Internazionale tegen Par-
ma een kruisband. De ingreep
wordt verricht door kniespecialist
Richard Steadman, die eerder o.a.
Martina Navratilova aan beide
knieën opereerde. Ook de Bayern-
spelers Laudrup en Aumann wer-
den door de Amerikaan geholpen.
Matthaus, 93-voudig international,
zal ongeveer vyf maanden niet kun-
nen voetballen.

Steun
Bondscoach Vogts heeft zijn aan-
voerder gevraagd desondanks toch
deel uit te maken van de Duitse se-
lectie tijdens de Europese titelstrijd
in Zweden. Vogts is ervan over-
tuigd dat de aanwezigheid van
Matthaus een positieve invloed
heeft op de ploeg.

Matthaus wilde geen suggestie
doen wie hem moet vervangen in de
nationale ploeg, die tijdens het EK
op 18 juni tegen Oranje speelt
haalde de situatie bij het Neder-
lands elftal aan. „Belangrijk is, dat
mijn vervanger dezelfde steun
krijgt van de ploeg als ik altijd heb
gehad. Als dat gebeurt, kan de
ploeg ook zonder Lothar Matthaus
de Europese titel halen. Nederland
heeft zonder Ruud Gullit immers
ook goede interlands gespeeld."

Uhlenhorst abonnement op hockeybeker

Dozijn Europacups
voor Amsterdam-dames
AMSTELVEEN - Amsterdam voor
eeuwig. De slogan voor de honderd-
jarige Amsterdamsche Hockey en
Bandy Club doet langzamerhand
ook opgang in het toernooi om de
Europese beker voor landskam-
pioenen bij de vrouwen.

De ploeg van de scheidende coach
Donald Drost won in het eigen Wa-
generstadion de trofee voor de
twaalfde keer in achttien edities. In
de finale was Glasgow Western niet
veel meer dan een speelbal (4-0).

Bloemendaal zette bij de mannen
de matige trend van de competitie
voort. In de beslissende wedstrijd
voor de groep faalde de ploeg van
Pieter Offerman tegen Atletic Ter-
rassa (2-5), waarna gisteren voor dag
en dauw met veel gezwoeg tegen
Racing Club de France voor de der-
de keer in de clubhistorie brons
werd behaald. Het werd 2-1 door
een treffer in de laatste minuut van
Bovelander, die daarmee het nemen
van strafballen voorkwam.
Uhlenhorst liet in de finale tegen
Terrassa zien hoe het wel moest. De
Duitsers, met als stuwende krach-

ten Fischer, Becker en de broers
Brinkmann (Meinhardt moest raet
een ernstige voetblessure aan de
kant blijven), maakte korte metten
met de toch lang niet zwakke Span-
jaarden(7-2).

Sleutelduel
Zoals meestal was de sleutelwed-
strijd bij de vrouwen het Neder-
landse groepsduel Amsterdam -HGC op Paaszondag. Door een be-
ter doelsaldo had de Wassenaarse
club aan een gelijkspel voldoende.
Amsterdam, met nog drie wedstrij-
den te spelen al zeker van een nieu-
we nationale titel, had van Drost
tegen de 'eeuwige rivaal' geen extra
prikkel nodig al stond de enige tref-
fer van Helen Lejeune-Van de Ben
(volgend seizoen bij HGC actief) ga-
rant voor spanning tot het laatste
fluitsignaal.

De finale tegen het onvermijdelijke
Western, de voorgaande drie edities
ook al verliezend finalist, was een
walk over. Ingrid Wolff (3) en uit-
blinksterKitty Kooring scoorden in
een duel, dat snel vervlakte.

(ADVERTENTIE)
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bulletin

f res. klassen j
Res. le Klasse
Almania 2-Rapid 2 2- 0
SVN2-FCOda2 1- 1
Venray 2-Sittard 2 10- 2
VW'O3 2-RKVVL2 1- 1
Parmingen 2 -RKMSV 2 1- 0
Stand:
Parmingen 2 21-36
Volharding 2 21-34
Almania 2 21-31
Venray 2 21-25
RKMSV 2 21-22
SVN 2 21-22
EHC 2 21-18
VVV '03 2 21-15
FCOda2 21-14
Rapid 2 21-14
RKWL2 21-13
Sittard 2 21- 8
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2-RKVCL 2 2- 6
Scharn 2-Eijsden 2 0- 1
Haslou 2-Heerlen 3 2- 1
Eijsden 2-Schimmert2 2- 0
Haslou 2-Scharn 2 2- 1
Heerlen 3 -Standaard 2 1-1
Stand:
Eijsden 2 22-32
RKVCL 2 21-28
Meerssen 2 21-26
Haslou 2 21-26
Standaard 2 21-25
Heerlen 3 20-19
Schimmert 2 21-17
SCG2 21-17
Heer 2 21-16
Caesar 2 19-15
Scharn 2 21-15
Leonidas 2 21-14
Res. 2e Klasse B
RKBSV 2-Kolonia 2 0- 2
VKC 2-Chevremont 2 3- 2
Waubach 2 -Heksenb. 2 2-2
Heerlen 2-Minor 2 0- 3
Limburgia 2-VKC 2 1- 2
Stand:
VKC 2 21-27
Gr. Ster2 21-27
Kolonia 2 21-26
Chevremont 2 20-24
Waubach 2 21-23
Bekkerv. 2 21-23
RKBSV 2 21-22
RKONS 2 21-21
Minor 2 21-16
Heerlen 2 20-16
Heksenb. 2 20-13
Limburgia 2 20-10
Res. 2e Klasse C
Moesel 2 -Eindse B. 2 6- 3
W'mina 3-Blerick 3 4- 1
Eindse B. 2 -SC Irene 3 2-6
Merefeldia 2-De Ster2 2- 2
L'heuvel 2 -Veritas 2 2- 2
Stand:
Veritas 2 21-32
De Ster 2 21-27
W'mina 3 21-27
SC Irene 3 21-25
Merefeldia 2 21-25
Susteren 2 21-22
L'heuvel 2 21-21
SVM2 21-19
Moesel 2 21-18
Kluis 2 21-14
Blerick 3 21-14

.Eindse B. 2 21- 8
Res. 2e Klasse D
Metenk 2-Belfeldia 2 1- 1
Wittenh. 2-IVO 2 1- 1
Venray 3 -SC Irene 2 3- 1
RKMSV 3-Venl. B. 2 3- 1
Stand:
Blerick 2 19-26
RKMSV 3 21-26
W'mina 2 21-24
IVO 2 20-24
Wittenh. 2. 21-23
Sparta 2 21-23
Meterik2 21-21
;Venray3 21-21
-Venl. B. 2 21-19
SC Irene 2 19-18
Helden 2 20-16

-Belfeldia 2 21-5

’ afd. Limburg ]
Eerste Klasse B
WahlwiUer-Daalhof 0- 2

-temirsia-VNB 5- 2
WDZ -Slenaken 1- 0
«tand:
-Lemirsia 19—31
>Jenaken 18-27

18-26
-_?DZ 18-25

Kwiller 17-22
SVG 19-18
3 18-17

B. 19-14
-.ahlwiller 18-13
-tfylre 18-12
Itteren 19- 9
-Huls 19- 6
Eerste Klasse C
Kakertse B. -Rimburg 2- 0
Stand:
Wijnandia 18-27
RKTSV 18-26
Kakertse B. 18-26
Sylvia 18-19
SCKR 17-19
N. Einde 18-19
RKHBS 18-16
RKSNE2 17-15
Hrln. Sp. 2 17-14
Rimburg 19-14
Coriovall. 2 18-11
Weltania 2 18- 8
Eerste Klasse D
BVC -S.V. Treebeek 2- 0
Adveo -Havantia 1- 1
BVC -De Leeuw 1- 0
Sittardia '80 -Amstenra- 1- 2
de
Sweikh. B. -Egge 1- 1
Stand:
BVC 19-26
Schinnen 19-25
DVO 19-21
S.V. Treebeek 19-20
Amstenrade 19-20
Egge 19-19
Havantia 19-19
Adveo 16—18
Sweikh. B. 18-17
Spaubeek 19-16
De Leeuw 17-15
Sittardia 80 19- 6

Eerste Klasse E
Susterse B. -FCRia 3- 1
o;berg-FCRia 3- 0
Walburgia -Susterse B. 1- 1
Slekker B. -Juliana K 2-2
Stand:
Vesta 19-30
RKSNA 19-24
St. Joost 19-24
Susterse B. 19-21
FC Ria 19-21
Slekker B. 19-20
JulianaK 19-19
GVCG 18-17
O'berg 19-16
Walburgia 19-15
Roosteren 2 18-14
Holturn 2 19- 5
Eerste Klasse F
RKSW-Laar 0- 0
A'heide-RKAVC 0- 1
MHD-KOC 1- 7
Stand:
RKAVC 19-31
KOC 19-24
Laar 19-22
Heythuysen 19-21
RKSW 19-20
A'heide 19-19
SHH 19-19
RKHVC 19-18
Swift 2 19-17
Heel 19-16
Brevendia2 19-11
MHD 19-10

Eerste Klasse G
Steyl-Grathem 4- 0
Stand:
9WH 19-31
Grashoek 19-30
FCV2 19-22
Bieslo 19-22
Boekoel 19-22
Steyl 19-20
Top'27 19-18
KVC 2 19-15
HBSV 2 19-15

MVC2 19-13
Reuver 2 19-11
Grathem 19- 9

) Eerste Klasse J
[ Waub. B. 2 -Miranda 2 7- 1
> Sportclub 2-GSV 2 1- 0
1 Stand:
) Schuttersv. 2 19-27

H'broek 2 17-25
i Laura 2 18-25
I Waub. B. 2 19-20

Heilust 2 19-19
i RKTSV 2 19-19
; Schinveld 2 19-18
! Miranda 2 19-18
I Bekkerv. 3 18-15, GSV 2 19-14, Sportclub 2 19-14, Simpelv. 2 19-10
! Tweede Klasse B.Leonidas 3 -Geulsche B. 1- 3

I Stand:
Geulsche B. 19-29
Celios 20-26

i Willem 13 19-25
Daalhof2 19-24
Leonidas 3 18-23
Standaard 3 19-22:RKASV3 18-20:Rapid3 19-16

iRKVCL3 17-13
iRKBFC2 19-13,DBSV2 19- 8
i MXC 3 20- 7. Tweede Klasse E. Gulpen 2-SCKR 2 3- 1
! Gulpen 2 -Reymerst. B. 1- 4

' Stand:

' Partij 19-29
i ZwartW. 2 19-26

Reymerst. B. 18-25
! Noorb. B. 19-23
! SCKR 2 19-22
! Epen 19-21
I Voerendaal 2 19-18
! Vijlen 2 19-18

Troja 19-15

' Gulpen 2 19-13
W. Groen 2 19-11

i Nyswiller 2 18- 5
Tweede Klasse F
FC Gracht 3-SVN 3 1- 1
Stand:
KVC Oranje 3 19-28
SVN 3 19-27
WDZ2 20-27
Kolonia4 19-26
RKTSV 3 19-19I Heerlen 4 19-17
Klimmania 2 20-17
RKHBS 2 18-16
Hopel2 19-14
RKMVC 2 19-13
FC Gracht 3 19-13
Haanrade2 18-11
Tweede Klasse I
Schuttersv. 3 -N. Einde 2- 0
3
H'broek 3 -Langeberg 2 0- 1
VKC 4-CSVT 3- 2
Doenrade-H'broek 3 2- 1
CSVT-Schuttersv. 3 2- 1
De Leeuw 2 -Limburgia 2- 1

! 3
Stand:
Mariar. 2 18-25
Schuttersv. 3 18-24

1Doenrade 18-24
Passart2 18-22
CSVT 19-18
Langeberg 2 17-17
VKC4 18-17
H'broek 3 18-15
Limburgia 3 17-14

I Treebeek 2 18-14
iN. Einde 3 18-12
De Leeuw 2 17-12
Tweede Klasse i
Mariar. 3-Sittard 3 1- 6
Stand:
Sittard 3 18-27
RKDFC 2 IS-25
Adveo 2 18-25
De Leeuw 3 18-23
Jabeek 18-21. Doenrade 2 18-19
Mariar. 3 18-16
Treebeek 3 17-15
Spaubeek 2 18-13
EHC 3 18-13
Schinveld 3 17- 9
Schinnen 2 18- 8

Tweede Klasse K
Doenrade 3-De Ster 4 0- 2
LHBMC 2-Sweikh. B. 2 1- 1
Stand:
IVS2 19-32
COV 19-26
Sanderbout2 19-24
Caesar 3 18-22
LHBMC 2 18-22
Havantia2 18-21
Sweikh. B. 2 19-20
Quick'oB 3 19-16
DVO 2 18-15
SVM3 19-13
De Ster4 18-11
Doenrade 3 18- 0
Tweede Klasse L
Almania 4 -Urmondia 2 7-1
Stand:
Buchten2 19-34
Neerbeek 19-33
Limbricht 19-29
Bom 2 19-27
SVE2 19-17
Urmondia 2 19-16
L'heuvel 3 19-15
Stadbroek 2 19-14
De Ster 5 19-13
Kluis 3 19-11
DVO 3 19-10
Almania 4 19- 9
Tweede Klasse N
Maasbr. 2 -RKSVW 2 2-2
Putbroek-SVH 2 1- 1
Brachterb.-EMS 2 1- 3
Putbroek -Dicteren 0- 2
Maasbr. 2 -Juliana 2 3- 1
Stand:
EMS 2 19-31
Swalmen 2 19-29
Maasbr. 2 19-24
Victoria 2 19-22
RKWB 19-22
SVH 2 20-22
Hom 19-18

; Dicteren 19-14
RKSVW 2 19-13

i Putbroek 19-13
Juliana 2 18-11
Brachterb. 19- 9

1Tweede Klasse O
Rios 2-Leeuwen 2 1- 3
SHH 2-Leeuwen 2 0- 2
EMS3-Swift3 0- 0
Stand:
Leeuwen 2 18-31
PSV 3 19-28
Swalmen 3 19-27
Rios 2 19-23
RKSVW 3 19-22
Roermond 2 18-18
Bieslo 2 19-16
Thom2 19-15
SVH 3 19-13
SHH 2 19-12
Swift3 19-11
EMS 3 19-10
Tweede Klasse P
Leeuwen 3-RKVB 2 2- 0
Stand:
RKSVN 2 19-35
Linne 2 19-27
Roggel 3 19-24
Leeuwen 3 19-23
DESM3 19-21
RKVB 2 19-21
Brevendia3 19-18
Maasbr. 3 19-17
SWH2 19-14
Eindseß. 3 19-14
Victoria 3 19-10
Bieslo 3 19- 4
Tweede Klasse Q
RKSW 2-Moesel 3 2- 2
A'heide 2-Megacles 3 3- 1
Stand:
DESM2 19-35
Laar 2 18-24
RKESV2 18-23
RKSW 2 19-22
FCOda3 19-21
A'heide 2 18-20
Crescentia2 19-20
RKSVO 3 19-19
Moesel 3 19-16

Brevendia4 19—14
Roggel 3 18- 7
Megacles 3 19- 3

Derde Klasse A
Leonidas 4 -Sp. Caberg 1- 5
4
Stand:
Standaard 4 20-35
RKHSV3 19-30
VNB 2 20-27
St. Pieter 2 19-23
Sp. Caberg 4 18-21
Leonidas 4 20-21
Polaris4 19-19
Geulse B. 2 20-17
RHC 2 20-14
MW'O2 2 18- 9
Heer4 19- 7

i White Star 2 20- 5
Derde Klasse D
RKVVM3-RVU3 1- 3
Stand:
RVU 3 19-35
Struchterß. 2 19-32
Valk. B. 2 19-30
RKWM3 19-22
Meerssen 4 19-19
Itteren 2 19-19
Banholtia 3 19-17
Gerendal 19-15
Vilt 2 19-14
RKBFC3 19-12
Berg 3 19- 8
Mheerder B. 3 19- 5
Derde Klasse E
ZwartW. 3 -W _lre 2 0- 0
W. Groen 3 -Simpelv. 3 2- 1
Stand:
RKSVB2 19-33
W. Groen 3 18-27
Lemirsia 2 18-26
WDZ3 19-19
ZwartW. 3 18-18
RKMVC 3 18-18
Sportcl. 3 19-17
Simpelv. 3 18-17
Epen 2 19-15
Wijlre 2 18-14
Sibbe 3 17-14
Huls 2 19- 2
Derde Klasse F
RKMVC 4-Miranda 3 2- 0
Rimburg 2-Heilust 3 0- 0
Laura 3 -Nijswiller 3 1-3
Chevremont4-RKONS 1- 0
4
Nijswiller 3 -Chevre- 3- 1
mont4
Stand:
Haanrade 3 21-32
Heilust 3 17-25
RKONS 4 19-23
SVK 2 19-20
Kakersteß. 4 19-20
Chevremont 4 20-19
Laura 3 18-18
Miranda 3 18-17
A'bosch3 18-17
Rimburg 2 19-13
RKMVC 4 18-10
Nijswiller 3 18-10
Derde Klasse H
RKHBS 3 -Schuttersv. 4 0-2

Schuttersv. 4 -Heksen- 1- 0
berg 4
Bekkerv. 4-Eik'veld 2 1- 2
Stand:
Groene Ster 4 17-27
KEV 3 17-23
RKBSV3 17-23
Schuttersv. 4 17-23
HrlnSp. 4 17-19
Eik'veld 2 17-17
Waubach 3 17-16
FC Gracht 4 18-15
RKHBS 3 17-15
Weltania 4 18-12
Heksenberg 4 17-11
Bekkerv. 4 17- 5

Derde Klasse I
Amstenrade 2 -Heksen- 6- 1
berg 5
Stand:
Amstenrade 2 18-29
RKSNE4 18-29
Passart3 18-28
Hrln. Sp. 3 18-27
Schinveld 4 18-20
Egge 3 17-18
Wijnandia3 18-16
Vaesrade 4 17-14
Gr. Ster5 17-10
Heksenberg 5 17- 9
RKBSV4 17- 7
RKDFC 3 17- 3
Derde Klasse J
Jabeek2-BVC2 0- 1
EHC 4-Schimmert4 0- 0
Jabeek2-Egge 2 0- 2
Stand:
Hulsberg 3 19-32
Egge 2 21-29
Haslou4 19-27
RKDFC 4 19-24
EHC 4 19-21
BVC2 19-21
Mariarade 4 18-18
Schimmert 4 19-17
Quick'oB 5 19-14
Caesar 4 18-10
Limburgia 4 17- 8
Jabeek 2 19- 5
Derde Klasse K
Schuttersv. 5-COV 2 0- 3
Sweikh. B. 3 -Caesar 5 5-0
Spaubeek 3-OVCS 2 1- 2
Caesar 5 -Haslou 3 1-1
De ster 6 -Schuttersv. 5 5- 1
Spaubeek 3 -Sander- 1- 3
bout 3
Stand:
Sanderbout3 19-34
Haslou 3 19-28
De ster 6 19-28
L'heuvel4 20-28
OVCS 2 19-24
Sweikh. B. 3 19-20
COV 2 21-17
Spaubeek 3 21-17
Quick'oB4 19-15
Caesar 5 19-13
Havantia3 19-10
Schuttersv. 5 20- 0
Derde Klasse L
Roosteren 3 -GVCG 3 0- 1
DVO 4-Almania 5 1- 2
Roosteren 3 -Urmondia 3- 2
3
Stand:
Almania 5 20-29
SVE3 19-28
Armada 3 19-27
GVCG 3 20-26
EW 5 20-22
Susteren 5 19-20
Bom 4 20-19
Stadbroek 3 19-16
Sittard 4 19-16
DVO 4 19-15
Roosteren 3 20-13
Urmondia 3 20- 3
Derde Klasse M
Armada 4 -Linne 3 1-3
Maasbr. 4-Heel 3 2- 3
Stand:
Leeuwen 4 16-30
EMS 4 18-26
Linne 3 17-23
Heel 3 17-21
Rios3 19-21
EVV 4 18-18
Wa-burgia2 18-15
Armada 4 18-10
Slekker. B. 3 17- 9
Maasbr. 4 16- 9
Susteren 4 16- 8
Derde Klasse N
MHD 2-Boekoel 2 3- 1
Vlodrop 2-Vesta 2 3- 1
Vlodrop 2-EVV 3 1- 3
EMS6-W'minaB 3- 4
Stand:
EVV 3 20-31
MHD 2 20-28
o'berg2 20-27
Vesta 2 20-24
Susterseß. 2 20-22
RKAVC2 19-20
SVH4 20-20
Boekoel 2 19-18
Vlodrop 2 20-16
Beegden2 19-14
W'minaB 20-13
EMS 6 19- 3
Derde Klasse R
Roggel 4 -Baarlo 4 0- 3
Venl. B. 8-VCH 8 2- 4
VCHB-MVCS 6- 0

Stand:
RKSVN 5 19-33
Grashoek 2 19-28
Helden5 19-28
Baarlo 4 19-24
EgcheU 19-23
Parmingen 6 18-21
VCHB 19-19
Bevo4 19-18
Steyls 19-12
MVCS 19-12
Venl. B. 8 19- 4
Roggel 4 18- 4

Derde Klasse S
VCH 9-Blerick 9 5- 0
Steyl4-HBSVS 2- 2
VCH 9-Reuver 5 3- 1
Stand:
VCH 9 20-29
Venl. B. 5 19-28
Swalmens 19-21
IVO 6 19-20
Belfeld. 7 18-20
FCVS 19-20
HBSVS 19-19
Baarlo 6 19-18
Reuver 5 20-17
Blerick 9 18-16
Steyl4 19-12
Tiglieja 3 19- 8
Vierde klasse C
St. Pieter 3 -Leonidas 7 1-0
Stand:
DBSV6 13-20
Heer8 14-19
Willem 18 13-18
Daalhof4 13-17
St. Pieter 3 14-15
Leonidas 7 14-14
RKASVS 15- 8
MVV'O2 3 13- 7
Amelie 3 15- 6
Vierde klasse D
Keer 3-White Star 3 1- 1
Stand:
WhiteStar 3 18-33
Keer 3 17-26
Heer 7 17-25
RKBFCS 17-23
RKVCL6 18-21
MXC 10 17-15
Willem 16 17-14
RVU 5 17-10
VNB3 18-10
Leonidas 9 18- 9
Bemelen 2 18- 6
Vierde klasse G
Standaard 6-RKUVC 5 3- 2
SCKR 3-Laura 4 5- 3
Coriovall. 4 -Minor 7 1-2
Standaard 6-Geulse B. 3 2- 1

Stand:
Maastr. B. 3 19-34
Minor 7 17-27
SCKR 3 18-26
Haslou 5 19-25
Standaard 6 18-24
Coriovall. 4 18-17
Wijlre3 16-13
SCGS 19-13
Geulse B. 3 19-12
Laura 4 17- 9
RKUVC 5 18- 9
Laura 6 18- 7
Vierde klasse I
Eijsden 5 -RKIW 0- 2
Reym. B. 2 -Noorb. B. 3 4-4
Slenaken 2-Banholtia 4 8- 1
Stand:
RKIW 20-37
Eijsden 5 19-30
Slenaken 2 19-26
Gulpen 3 18-26
Noorb. B. 3 19-22
Epen 3 20-21
Geertr. B. 4 19-21
Schimmertö 19-12
Reym. B. 2 19-11
RKMVCS 18- 8
Banholtia 4 19- 7
Oranje B. 3 19- 7
Vierde klasse J
RKSVG 2-Wijlre 4 3- 4
WahlwiUer 2-Party 2 1- 2
W. Groen 4-Party 2 4- 1
Stand:
Simpelv. 4 19-31
Party 2 17-24
Noorb. B. 4 17-23
Zwart W. 4 18-21
Gulpen 4 17-19
W. Groen 4 17-18
WahlwiUer 2 18-17
Lemirsia 3 18-15
RKSVG 2 17-15
Wijlre 4 17- 9
Sportcl. 5 18- 2
Vierde klasse K
Klimmania 3-SVK 5 5- 2
Simpelv. 5-SVK 5 4- 2
Zwart W. 5 -Chevremont 0- 4
5
Stand:
Chevremont 5 19-37
Rimburg3 18-32
Weltania7 19-27
Klimmania 3 18-24
Simpelv. 5 18-23
Haanrade 4 19-17
Heilust4 18-16
KVC Oranje 4 18-15
WDZ6 19-13
Zwart W. 5 19- 9
RKSVB3 18- 7
SVK 5 19- 4
Vierde klasse L
SVK 4-Minor4 6- 0
Miranda 5 -Laura5 2-1
Stand:
Miranda 5 18-32
Laura 5 17-30
Hulsberg 5 17-27
SVK 4 18-22
Klimmania 4 19-15
RKSVB4 18-15
KVC Oranje 5 19-15
RKONSS 17-14
Minor4 17-11
Simpelv. 6 17- 6
WDZS 16- 5
Vierde klasse M
RKTSV 5-Simpelv. 7 3- 3
Stand:
N. Einde 4 15-24
Waub. B. 3 15-21
Bekkerv. 5 16-21
RKTSV 5 16-20
Simpelv. 7 16-19
SVN6 16-17
Kolonia6 16-16
Sylvia 3 14-13
KEV4 15-10
Helios 3 17- 6
Waubach 5 16- 5
Vierde klasse N
Waub. B. 4 -Eik'veld 4 5- 1
Stand:
Bekkerv. 7 17-29
KEV 5 18-25
RKONS6 18-25
Waubach 6 16-19
Kolonia7 17-18
RKHBSS 18-17
Eik'veld 4 18-17
SCKR 4 17-16
Mariarade 5 16-14
Heerlen 5 16-12
Waub. B. 4 18- 7
RKSNE4 17- 7
Vierde klasse O
Langeberg 4 -Adveo 5 5-1
Adveo 5 -Heidebloem 3 2-3
GSV 3 -Amstenrade 4 2- 1
Voerend. 4 -Troja 2 1- 0
Stand:
Bekkerv. 6 18-32
Heidebloem 3 18-31
Langeberg 4 17-28
Adveo 5 17-22
RKSNE6 18-18
GSV 3 17-18
Voerend. 4 19-14
RKBSV6 17-13
H'broek 4 20-11
Spaubeek 4 17-11
Amstenrade 4 18-10
Troja 2 18- 6
Vierde klasse P
De Leeuw 4-Jabeek 3 0- 0
Langeberg 3 -Adveo 3 0-1
Amstenrade 3 -Egge 4 2-5
Schinnen 3 -Schinveld 5 0-4

Stand:
Limburgia 5 18-34
Adveo 3 17-29
Langeberg 3 18-25

RKBSV 5 18-21
De Leeuw 4 18-21
Schinnen 3 17-19
Schinveld 5 18-15
BVC3 19-13
Jabeek 3 18-12
Doenrade 4 17-10
Egge 4 16- 8
Amstenrade 3 18- 5
Vierde klasse Q
Havantia 4 -Adveo 4 2-1
De Ster 7-Heidebloem 2 1- 6
Neerbeek 2 -Schinnen 5 6-0
Stand:
Heidebloeijp 2 18-33
LHBMC 3 17-24
Neerbeek 2 16-21
Havantia 4 17-21
Adveo 4 13-18
SVM 4 17-17
Langeberg 5 15-13
De Ster 7 16-11
Kluis 4 17-10
L'heuvel 5 17- 8
Schinnen 5 15- 2
Vierde klasse R
OVCS 3-Quick 6 0- 1
Hrln. Sport 5-Kluis 5 14- 2
Stand:
Hrln. Sport5 19-32
Sittardia2 19-32
Quick 6 20-28
DVO 5 19-27
Limbricht2 19-26
IVS 3 19-22
Kluis 5 19-21
OVCS 3 19-11
SVM 5 19- 9
Heidebloem 4 18- 7
Neerbeek 3 19- 7
Sanderbout4 19- 6

Vierde klasse S
IVS 4-Obbicht 3 1- 5
Armada 5 -Sanderbout 5 2- 1

Stand:
Obbicht 3 16-28
Armada 5 16-24
Sittardia3 16-18
SVE4 14-18
Sanderbout 5 15-17
Buchten4 15-17
OVCS 4 15-16
IVS 4 16- 7
FC Ria 3 16- 6
RKSNA4 15- 3
Vierde klasse T
Buchtenö-EW6 2- 4
Slekker B. 4-St. Joost 3 1- 1
Stand:
Susteren 6 20-38
EVV 6 19-33
Buchtenö 18-29
RKSNAS 19-27
GVCG 4 19-20
St. Joost 3 19-17
Holtum3 20-13
Roosteren 4 20-12
Stevensw. 3 20-12
Slekker B. 4 20-10
Sust.B. 3 18- 9
Dicteren 2 16- 8
Vierde klasse U
Linne4-RKWB2 2- 6
Stand:
Heel 4 15-30
Maasbracht 5 16-18
Linne 4 15-18
Thorn4 14-16
Brachterb. 2 16-16
PSV 4 14-13
SHH 3 13-11
RKVVB2 14- 8
Beegden 3 13- 2
Vierde klasse V
Putbroek 2-SHH 4 1- 1
Victoria 4-Putbroek 2 6- 0
Stand:
Swifts 18-33
EMS 8 17-28
Boekoel 3 16-23
SHH 4 17-22
Victoria 4 18-20
Brachterb. 3 17-15
Linne 5 18-14
Putbroek 2 17-14
Hom 3 17- 7
Swalmen 7 17- 7
Beegden 4 16- 5
Vierde klasse W
SHH 6-Leeuwen 5 1- 1
Rios 4 -Linne 6 4- 1
Stand:
o'berg3 20-32
Swalmen 8 19-31
Roermond 4 19-28
Leeuwen 5 19-23
Linne 6 19-23
RKSNA3 19-23
Rios 4 19-18
Swalmen 6 19-17
SVH 5 19-12
SHH 6 18- 8
RKAVC3 18- 8
Vesta 4 20- 5
Vierde klasse V
Moesel 4-DESM 4 7- 2
Stand:
Moesel 4 20-35
Megacles 6 19-32
Merefeld. 6 19-31
A'heide 3 19-24
Laar 6 19-21
RKSVO 6 20-18
FCOdaB 19-15
RKESV4 19-14
Eindse B. 4 19-14
KOC3 20-12
Crescent. 4 20- 9
DESM 4 19- 7
Vierde klasse Zl
CSVT 3-COV 3 2- 3
VKC 5-Minor 6 2- 2
RKDFC 5-Heidebloem 6- 1
5
Stand:
Schinnen 4 16-25
H'broek 5 17-24
VKC 5 16-24
Gr. Ster 7 16-23
COV 3 17-19
RKDFC 5 16-13
Minor 6 16-11
GSV 4 13- 8
CSVT 3 16- 7
Heidebloem 5 17- 6
Vierde klasse Z2
Vaesrade 5 -A.bosch 4 7-2
Weltania 6 -N. Einde 5 4- 1
SVN 7-CSVT 2 4- 2
Stand:
SVN 7 19-35
Gr. Ster 6 18-27
Vaesrade 5 19-23
Minor 5 18-22
RKTSV 6 18-18
RKSNES 15-17
Passart4 17-15
N. Einde 5 18-15
Weltania 6 17-14
CSVT 2 17-10
A.bosch417- 7
Eik'veld 5 17- 7
Vierde klasse Z3
LHBMC 4 -Bekkerv. 8 2-15
De Heeg 3-DVO 6 3- 4
Stand:
Bekkerv. 8 16-28
SVN 8 15-27
Adveo 6 16-20
Centrum B. 3 16-17
Heksenb. 6 14-16
DVO 6 16-14
VKC 6 15-11
De Leeuw 5 14- 9
LHBMC 4 15- 6
De Heeg 3 15- 4

/ jeugd j
Jeugd Hoofdklasse B
Excelsior-SVV 2- 0
Stand:
Feyenoord 22-39
PSV 22-38
Twente 22-34
Willem II 22-26
FC Zwolle 22-25
Go Ahead E 21-23
Vitesse 22-22
SW 22-14
FortunaS 21-11
NAC 22-10
Excelsior 22-10
Elinkwijk 22-10
Jeugd Hoofdkl. A
Merefeld.-Sittard 0- 7

Stand:
Venray 17-29
EHC 18-27
Blerick 18-26
RKWL 19-23
Merefeld. 19-21
Sittard 19-19
Parmingen 18-19
Heer 19-17
Almania 18-16
Gr. Ster 19-16
Sportcl.'2s 19- 6
Haelen 19- 3
Jeugd IA Noord
Rios-W'mina'oB 0- 1
Venl. B. -HBSV 9- 0
Stand:
SSS'IB 19-31
Helden 17-27
Sparta'lB 17-26
Venl. B. 16-25
Wittenh. 18-20
RKSVN 19-19
PSV '35 18-14
W'mina'oB 17-14
FCV 18-11
Rios 18-10
HBSV 18- 8
Reuver 17- 7
Jeugd IA Zuid
Quick '08 -MVV'O2 1- 2
Haslou -L'heuvel 1- 2
Limburgia-RKBSV 1- 3
SVM-DeSter 5- 2
Haslou-RKBSV 1- 3
Stand:
SVM 19-33
RKBSV 18-31
L'heuvel 16-27
Voerend. 18-23
Bekkerv. 16-18
Haslou 18-15
MVV'O2 15-14
Quick'oB 15-10
Scharn 18-10
DeSter 17- 9
KVC Oranje 15- 8
Limburgia 17- 4

/ dames J
Hoofdklasse Dames
NEC -Den Dungen 2- 2
Celeritas -Oliveo 2- 5
Den Dungen -GDA 0- 1
NEC-SET 3- 4
Stand:
Den Dungen 21-36
Bavel 21-29
KFC 20-27
GDA 21-26
NEC 21-25
SET 21-22
Oliveo 21-20
Braakhuizen 21-18
Woenselseß. 21-15
Celeritas 21-14
Leveroy 20-12
VOW 21- 6
DAMES INTERREGIONAAL
SSS'IB-Herpinia 2- 1
Herptse B. -Twinkle St. 6- 2
Stand:
ODC 21-37
Herptse B. 21-29
BSC 21-27
Pr. Irene 21-25
Hulsel 21-23
NOAD 21-23
Herpinia 21-19
SSS'IB 21-19
WW'2B 21-18
Hurwenen 21-16
Nooit Gedacht 21-10
Twinkle St. 21- 6
Dames le Klasse Zuid
Heksenberg -De Leeuw 0- 0
Stand:
Heksenberg 17-28
Nyswiller 17-26
De Leeuw 17-22
Keer 18-22
Rapid 17-21
Sportclub 17-17
Heilust 17-15
Leveroy 2 18-15
SVH 17-11
Susteren 18- 8
Linne 17- 5
Dames 2e Klasse Midden
Mariarade-OVCS 1- 1
Stand:
DeSter 13-24
RKVB 15-22
KOC 15-19
Vesta 12-14
Helden 13-13
Slekker B. 13- 8
Sittard 13- 8
OVCS 14- 8
Mariarade 13- 6
Dames 2e Klasse Noord
Blerick -Egchel 2- 0
Sparta -Steyl 0- 4
Swolgense 8.-Helden 2 0- 2
Stand:
Steyl 18-27
HRC 18-26
Blerick 18-25
Sparta 18-23
Swolgense B. 19-19
Resia 19-19
SSS 2 19-17
Helden 2 19-17
Roggel 19-15
Egchel 18-13
Melderslo 17-11
KVC 18- 8
Dames 3e Klasse A
Vaesrade -Eijsden 2- 1
Stand:
Vaesrade 17-34
EHC 19-33
Eijsden 19-26
RKIW 18-25
MXC 18-22
Hulsberg 18-18
Willem I 18-17
WW 2 19-16
Rapid 2 17- 9
Lemirsia 18- 7
Schimmert 18- 6
Daalhof 19- 5
Dames 3e Klasse B
Rimburg -Passart 2- 1
FC Gracht -Sportcl. '25 2 0-2

Stand:
Kolonia 11-22
VKC 12-21
Nieuw Einde 11-16
Langeberg 12-15
Rimburg 13-12
Sportcl.'2s 2 12-10
Passart 13- 8
Waubach 10- 4
FC Gracht 14- 0
Dames 3eKlasse C
Armada-Boekoel 0- 4
Bom-GSV 1- 0
OVCS 2-Armada 0- 0
Stand:
Haslou 15-30
GSV 16-21
LHB/MC 17-21
Boekoel 18-18
Haelen 16-17
De Ster 2 16-17
Bom 16-16
SHH 15-13
RKSNA 17-13
Armada 17- 7
OVCS 2 15- 5
Dames 3e klasse D
FC Oda-Venray 2 0- 2
Stand:
RKHVC2 18-34
Someren 2 17-31
Venray 2 18-24
RKDEV2 17-19
MVC'I9 2 18-18
RKMSV 2 18-18
RKSVN 18-17
DESM 17-16
Hegelsom 17-14
Brevendia2 18-11
FC Oda 16- 8
Bevo2 18- 0

|f /bekervoetbal |
BEKER
Afd.Limburg
Grashoek-Kronenberg 5-0
America-EWC 0-3
SWH-Heel 2-0
A'heide-Amstenrade 1-3
Amelie-Kakertse Boys 3-2

VNB-Celiso 4-3

Damesvoetbal
RKHVC-Linne 5-1
Quick Boys-Reuver 0-0
Reuver w.n.s.
RKDEV-Venray 0-2
Heilust-Nijswiller 1-1
Heilust w.n.s.
MKC-Keer 4-3

/ volleybal J
4e ronde NSW-beker:
Dames
Rijswijk-Odulphus 0-3
VCH reeds geplsstst voor re-
giofïnale
Halley reeds geplaatst voor re-
giofinale
heren
Leython-Rijnmond 0-3
Rentokil-Odulphus 3-0
Jola-Vocasa 2-3
Geevers-Polaris 3-1
Distriktscompetitie
Heren Promotieklas
Avanti-SEC 3-0
Heren 2e klas C
Bastion-VCH 6 3-0

Bekercompetitie
Heren
Geevers-Vluco 1-3
Jokers-Muvoc 3-0
Fiscus-Furos 0-3
VCH-Avanti 2-3
Dames
Avoc-Dynamic 0-3
Helpoort-Geevers 3-0
Furos-Avanti 3-1

Jongens Beker
Geevers-Vluco 2-3

Jeugdcompetitie
Meisjes A 1
Geevers-Avanti 3-1
Meisjes B 1
Geevers 2-Jokers 3-1
Jongens B 1
Rapid-Geevers 0-3
Jeugd C
Geevers-de Heeg 0-3

/ zaalhandbal J
DAMES
eredivisie
Swift-Bollenstreek 18-13
Aalsmeer-Hellas 21-17

Stand:
Swift 1-2
Aalsmeer 1-2
Hellas 1-0
Bollenstreek 1-0

Quintus-PSV 17-15
V&L-SEW 16-16

Stand:
Quintus 1-2
V&L 1-1
SEW 1-1
PSV 1-0

UVG-OSC 14-14

HEREN
eredivisie
Sittardia-Blauw Wit 1717
V&L-E&O 17-20

Stand:
E&O 1-2
Sittardia 1-1
BlauwWit 1-1
V&L 1-0

Hermes-Hellas 25-14
Aalsmeer-Tachos 21-20

Olympia-Bevo 19-20
Esca-OSC 22-10

Stand:
Olympia 23-15
Bevo 23-15
Esca 23-14
OSC 23- 0

f ’ basketbal j
Mannen Eredivisie
Play OfTs
d.Bosch-DAS 98-77
d.Helder-Canadians 98-67
Akrides-Weert 57-70
Weert-Akrides 80-73
Akrides-Weert 63-64
Donar-Meppel 92-76
Meppel-Don-r 73-85

Mannen Promotiedivisie
Virtus-Kimbria 96-82

Vrouwen Rayon Hoensbroek
Weert-Virtus 40-60

Vrouwen Overgangsklasse B
Lieshout-Tantalus 43-66
OBC Oss-J.Giants 59-51

f / korfbal j
Overgangsklasse C
Vessem-810 5-6
Stormvogels-Euro Girls 12-9
Corridor-Rosolo 2 10-9
le klasse B
Vonck.GFirls-Merels 2 7-6
Vitesse-Roka 3-7
Dis-Amby's Korfke 4-5

2e klasse G
Omhoog-880 7-7
Kempenk.-Amby's Korfke 2

6-1
Vitesse 2-Spaurakkers 6-8

3e klasse H
Erica 2-Grubben 5-13
Elsene-Lottum 4 2-7
Swift 5-Gazelle 2 3-12
Grubben-Swift 5 11-2

Jl^honkbal _
Distrikt Zuid.
Overgangsklasse: DVS van
Straten - Stelrad All Stars: 2-6.
Stelrad All Stars - Ridderkerk
Rowdies: 4-6. Gophers - Geul
T Spijkenisse: 1-12.Red Caps -
DVS van Straten : 6-14. Wilton
F Schiedam - Harry Vos Cardi-
nals: 19-2. Ducks - Green
Socks, Green Socks terugge-
trokken.
le Klasse: Bullfighters-Star-
lights: 10-9. Cheetahs-Phan-
toms: 12-11. Geldrop-Orioles:
11-7. C.Meppers-Mustangs:
7-6.
2e Klasse: Indians-Samacols:
10-3. Maastrieht-Roei- 4-6.

f ’ softbal |
Distrikt Zuid. Overgangsklas-
se. Buropa Braves - GKB
Feyenoord: 1-4, 1-4. Roef!-
Mulo: 5-9, 9-11. Hazenkamp-
Eurochemie Hawks: 7-3, 4-2.
Stelrad All Stars - Bleu Hit-
ters: 7-9. 7-6.
le Klasse: All In-Starlights:
4-1. Samacols-Black Wings:
24-3. Knuppelaars-Maa-
stricht:24-2.
2e Klasse: PSV-Mustangs:
5-24. Cheetahs-Studs: 1-19.
Red Caps-Geemert: 15-5.

>f /boogschieten J
8e A-distriktswedstrijd
I*1r#*_il_iss(*
l.St.HubertElsloo 1390
2.de Volgelingen Eijsden 1390
3.De Alpenjagers Sittard 1384

A-klasse
l.St.Hubert Elsloo 2 1341,
2.Robin Hood Brunssum 1314
3.De Volgelingen Eijsden 2

1305

B-klasse
I.DeAlpenjagers Sittard 21314
2.LUnion Beek 1296
3.Les Disciples Eijsden 2 1270

C-klasse
Ï.WillemTeil Kerkrade 1288
2.St.Hubert Elsloo 3 1258
3.Romeinen Geleen 1227

’ taekwondo J|
Dames Pupillen 25 kg
Gerlofse-Brunssum Vul Kok (
:
Dames Pupillen 30 kg
Crijns Hoensbroek Koryo
■

Heren Pupillen 25 kg
Offermans Brunssum VulKok I

Heren Pupillen 30kg
El Mrabet Maastricht Hwa-
rang Melis i
i
Heren Pupillen 35 kg
Sturaans Hoensbroek Koryo

Dames aspiranten 35 kg
Coort Landgraaf Silvertand
Nowacki Brunssum Vul Kok |
Thiel Brunssum Vul Kok

Dames aspiranten 40kg
Lucas Helden/Chin-Hung
Peeters Brunssum Vul Kok
Pieters Maastricht H.Melis ;

Dames aspiranten 45 kg
Wolters Posterholt Hwarang

Dames aspiranten 50 kg
Huys Helden Chin Hung

Dames aspiranten 54+ kg
Schaeter Helden Chin Hung

Heren aspiranten 30 kg ,
Hirsch Landgr.Silvertand
Vogelaar Brunssum Vul Kok ■El Mrabet Maastr.Hwarang M <
Heren aspriranten 35 kg
Droosers Brunss.Yul Kok .
Foreman Brunss.Yul Kok
Raaymaekers Helden Chir <Hung
Hendriks Geleen Hwarang ,
Heren aspiranten 40 kg '(v.Lent Kerkr.Cheon Kwon
Kempener Landgr.Silvertand
Nowacki Brunss.Yul Kok ,
Marzouh Maastr.H.Melis

Heren aspiranten 45kg
Samari Brunssum Pal ,
Mutti Hoensbr.Koryo
Odekerken Geleen Hwarang
Aleis Helden Chin Hung ,
Heren aspiranten 54 kg
Selder Helden Chin Hung
Theunissen Sittard Budoc.
Aoudair Maastr.H.Melis
Heren aspiranten 54+kg
Ghijsen Maastr.H.Melis

Heren Jun.so kg
Zafarin Kerkr.Cheon Kwon

Heren Jun.s4 kg
Klunder Landgr.Silvertand
Poel Heerlen Seo
Wouters Sitt.Budocenter

Heren Jun.sB kg
Frenken Brunss.Pal Gwe
Mahmoed Maastr.H.Melis
Hofman Maastr.H.Melis
Ferdinandus Landgr.Silvert.

Heren Jun.64 kg
Janssen Brunss.Pal Gwe
Binnenhof Schinveld M.E
Kwan
Fransen Geleen Hwarang

Heren Jun.7o kg
Laumen Posterholt Hwarang
Geurts Brunss.Pal
Everts Posterholt Hwarang

Heren Jun.76 kg
Verjans Geleen Hwarang

Heren Jun.76+ kg
Ernest Landgraaf Silvertand
Dames Sen.sl kg
Schepper Landgraaf Silvei
tand

Dames Sen.6o kg
Eijkenboom Sitt.Budoc.

Heren Sen.64 kg
Slijpen Maastr.Hwarang M.
Tenel Maastr.Taebaek
Schaaf Heerlen Seo
Higgs Sittard budocenter
Heren Sen.7o kg
Tajaate Hoensbr.Koryo
Ritter Posterh.Hwarang
Warlich Geleen Hwarang
Vos Heerlen Seo

Heren Sen.B3+ kg
Vallinga Maastr.Hwarang M.
Verspagen Hoensbr.Koryo
Schmitz Posterh.Hwarang

Heren Sen.76 kg
Engels Maastr.Hwarang M.

/ bowlen |
Dames
l.Tilly Dijkstra Hoensbroek
2.Emmy Jans Puth
3.Monique Peerlings Stem Ja-
queline Wijzen Maastricht

Heren
l.Pim Serruys Koningsbosch
2.Jan Dijkstra Hoensbroek
3.Henk Niels Landgraaf
John Kazmierczak Landgraaf

Kogelschieten Dames
I.Chantal Vroemen Elsloo
2.Rieki Theunissen Roosteren
3.Helen Fineken Aken
Erica Fineken Landgraaf

Kogelschieten Heren
l.Wim Mertens Hoensbroek
2.Hein Cortis Sittard
3.Erwin de Vrien Valkenburg
Jo Essers Landgraaf

Algemeen klassement na 12
van de 14 disciplines:
Dames
Ï.MoniqueBeks Beek 61
2.Rieki Theunissen Roosteren

43
3.Bianca Starren Maastricht 41
Heren
l.TonKrichel Kerkrade 54
2.John Kazmierczak Land-
graaf 51
3.J0 van Wijhe Maastricht 44
Team klassement
I.Pluim schieten 224
2.Snooker 205
3.Hollands Kegelen 200
Uitslagen BC Hoeve de Aar
Heerlen
Kwartettenlwague
SOS-S'92 3-1
3+ 1-Obies 3-1
Marastima-Wigrut 1-3
Spoilers-Chip 11 1-3
Klimßim-Roda 1-3
Ladies-RavenPlum 1-3

BVH Dubbelleague
No Spare-Strike F. 1'/_■ 2V_
Octopussy-Hejo 2-2
Teamw.-Stap In 3-1
VOG-Cajo 0-4
Terminat.-Brugm.Ass. 2-2

Stand
Hejo 78,5-32998
Teamwork 65,5-32429
Biugmans Ass. 60-32193

Hoeve de Aar dubbel-league
Volhouders-TIK 4-0
Missers-Trekvogelsa 3-1
Bellefl.-Lablo's 1-3
Anco-WC 3-1
Pinhunters-Lady's 3-1
Kapelhof-Fantasie 4-0
Riefie-Optimisten 1-3
BZN-Blind 4-0
Bedrijvenleague
SSOVH-Ultrasec 1-3
Volld'rOp-Webibo 3-1
SSOVH 11-DianaT. 4-0
Un.Bears-ABP II 4-0
Genadeloos-Transoval 0-4
Marjolein-ABP 2-2

Hoeve de Aar trio-league
Ummer Goot-Wiellies 4-0
Roco-Serveersterren 1-3
Sjelme-UD 2'/_-l1/_
ÜB-tjes-Klavertje vier 2-2

Hoeve de Aar Horeaca-Lea-
gue
Castellum-Stap In Heerlen 3-1
Rest.Station-H.de Aar 3-1
Rousch 3-Rousch 2 4-0
Stap In Brunss.-La Bamba 2-2

BVH United Bears Trio-lea-
gue
Iceßears-UD 1-3
Americ.Cars-Polar Bears 4-0
Uitsr.-Kodiaks 1-3
Koala's-UD 2 3-1

Stand
Koala's 70-48475
Polar Bears 67,5-4755-
Ice Bears 65,5-48415

I biljarten^
Bekercompetitie
Poule 1
-arambool-Volkshuis 4-3
Sibbe-BCH 3-4
Volksh.2-Volksh.3 7-0

Poule 2
Statie-Benelux 7-0
Schaesberg-Klosje 2-5

Poule 3
Apollo-N.Klossen 5-2
Schaesberg-Kantje 5-2

Poule 4
Statie-Eikenboom 4-5
Oase-Statie 3-6
Eikenboom-Heukske 7-2

Poule 5
Weustenrade-Irene 4-5
Butting-St.Hoger 7-2

Poule 6
Tjoba-Bom 4-5

Poule 7
L.Band-Treffers 7-2
BCV-Schaesberg 1-8

Poule 8
Modern-Volkshuis 4-5
DJB-N.Klossen 5-4
Klosje-Oase 7-2

Poule 9
Kantje-Modern 2-5
Carambool-OHVZ 5-2

Poule 10
Modern-Brunssum 5-2
DJB-Carambool 7-0

District Zuid-Limburg
Week 2
Poule 1
Volkshuis-Maasband 5-2
Wilza-Quick 5-2
Societeit-Matchp. 3-4
Poule Z
Volkshuis-N.Klossen 7-0
Matchpoint-Keizer 2-5
Schaesberg-BBC 5-2

Poule 3
HGK-Sanderbout 3-4
Jachthoes-Eikeboom 2-5
Statie-Kempke 4-3

Poule 4
Statie-Benelux 5-2
Oase-Sanderbout 7-0
Baandert-Societeit 4-3

Poule 5
Heukske-Volkshuis 3-4
Lindenh.-Oase 4-3
Brouwersw.-HGK 2-5

Poule 6
Kempke-Heukske 2-5
Brouwersw.-Eikeboom 2-5
Oase-Statie 2-5

Poule 7
Kempke-Baandert 0-7
Eikeboom-Brouwersw. 2-5
Volkshuis-Heukske 3-4

Poule 8
Eikeb.-Lindenh. 7-0
Volkshuis-GONA 2-5
Statie-Kempke 0-7

Poule 9
Wuubach-Brouwersw. 7-0
N.Klossen-ABC 7-0
Kantje-OHVZ 2-5
Poule 10
Weustenrade-Matchp. 2-5
Bavo-Kantje 3-4

Poule 11
DJB-Gebr.Höfke 7-0
Vriendenkr.-Keizer 2-5
Matchp.-Treffers 2-5

Poule 12
Bavo-Cebusta 2-5
ABC-Keizer 2-5
DJB-Matchpoint 2-5

Poule 13
Bavo-Keizer 7-C
Eikhagen-DJB 2-5

Week 3
Poule 1
Matchpoint-Wilza 3-4
Quick-Volkshuis 2-5
Maasband-Societeit 2-5

Poule 2
Keizer-Volkshuis 7-C
N.Klossen-Schaesberg 2-5
BBC-Matchpoint 2-5

Poule 3
Sanderbout-Statie 5-i
Kempke-Jachthoes 2-5
Eikeboom-HGK 2-5

Poule 4
Sanderbout-Statie 2-J
Benelux-Baandert 0-'
Societeit-Oase 3-*!

Poule 5
HGK-Lindenheuvel 5-.
Volkshuis-Brouwersw. 7-f.
Oase-Heukske 5-5

Poule 6
Eikeboom-Oase 2-5
Statie-Kempke 5_
Heukske-Brouwersw. 5-5

Poule 7
Heukske-Eikeboom 5-5
Baandert-Volkshuis 1-f.
Brouwersw.-Kempke 5-5
Poule 8
GONA-Eikeboom 5-5
Kempke-Volkshuis 5-5
Lindenh.-Statie 4-i

Poule 9
ABC-Waubach 3-4
Brouwersw.-Kantje 2-5

OHVZ-N.Klossen
Poule 10
DJB-Bavo
Kantje-Weustenr.
Matchpoint-Keizer
Keizer-DJB

District Maastricht
Poule 1
BCM-Noorbeek
Itteren-Vilt
Poule 2
Klos 2-Heer 2
Vriendenkr.-Keizer
Heer-Nazareth

Poule 3
BAM 2-Kl.Vier
Eijsden-Haverput .
Noorbeek 2-Vriendenkr'
Poule 4
BAM 4-Heugem
DAS 2-Noorbeek 3
Concordia 2-BCM 3

Poule 5
Wolder-Ketsers
Rheingold-Concordia
Oost-DAS

Poule 6
DAS 3-Berceuse
Heer 3-Vilt 2
Wolder 2-Sabena

Poule 7
MBV-DAS 4
Itteren 2-Bunde
Gerlach-Klos 5

Poule 8
Ketsers 3-MBV 2
Voliere-Sjaan
Bunde 2-Vriendenkr.3
Poule 9
Keizer 2-Ketsers 2
Ulestr.-Nazareth 2
Heer 2-Geertr.

Poule 10
Berceuse 2-Rheingold "■Vriendenkr.4-Heer 3
Bookvink 2-Heer BC 4 I
Poule 11
BAM-Berceuse 3
Klos 4-Keer
Volière 2-Ulestr.2

Poule 12
BAM 3-MBV 3
Rheing.3-Oost 2
Mergell.-Klos 3

Poule 13
MBV 4-Sjaan 2
Klos 6-Heer4
Bookvink-Rheing.4 __

’ poolbiijo}
.reklasse

Voriovallum-leDuc
Koetsjh.-Huizinga
Spoorz.-Boereslot
Brunss.N.-Tunnelb.
Schachtw.-Keizer
Picasso-Ziejspoar

Hoofdklasse A
Eykenb.-Hermans
Vogelzank-W.v.Susteren
Brandw.-le Duc
Schachtw.-Landgr.
Spoorz.-Huizinga

Hoofdklasse B
Landgr.-Rolduc
St.Kruis-Boereslot
de Vink-Witte Bal
O.Herbergh-Sjtoet

■ Heukske-Hermans
i

■ le klasse A
Spoorz.-Sport
Holtum-Koetsjh.

1W.v.Susteren-Brunss.N-
-' Gebr.Hofke-De Poat

'■ Stoufpot-A.Dorp
de Vink-Eykenb.

t le klasse B
i Gildem.-W.Tell B.
I Edelw.-Landgr.

Keizer-Spoorz.
Ruif-Mijnzicht

! Gebr.Hofke-Coriovallur»

" Hofland-Brunss.N.
!

le klasse C
Palet-Schachtw.

1 Amstel-Br.wapen
I Voske-Bokkerijder
) Landgr.-Draver
Rolduc-Boereslot
Hermans-St.Kruis

> 2e klasse A
)Korte Keu-Stoufpot

Barbou-Spoorz.
Eykenb.-Koetsjh.

f Treffers-Roadhoes
) A.Dorp-Witte Bal
1Kr.o.Tijd-Vaetje

2e klasse B
)Karrerad-Neighbours
)Romana-de Pub
( Lout.Kab.-Leeuw

Stalletje-Ruif
Br.wapen-Paddock

) Heukske-Hulsveld
) Voske-Hofland

2e klasse D
Candlel.-Pub

ï Vogelzank-de Vink
1O.Schaesb.-Duikers
Romana-Fl.Dutchmen
Hulsveld-Smeets

)Paddock-Gildem.

i Ze klasse E
Hofland-Schachtw.
O.Herbergh-W.Tell B.

jHulsveld-Lout.Kab.
3 Spoorz.-Poat
) Bokker.-Paletti B.

Ziejsp.-Moeil.Hoek

) 2e klasse F
5 Mijnz.-Stoufpot

Sjtoet-Amstel
A.Vrung-Brandw.
Duikers-Moeil.Hoek

_
Karrerad-Sport

5 Bongerd-Le Duc
5

3e klasse A
Sport-O.Herbergh. Fl.Dutchm.-Duikers

51Koetsjh. -Br.huis
5 B.Beukers-Sjteeberg

Holtum-Heikaatsje_
3e klasse B

5 Gorissen-Rolduc
5 Bastille-O.Herbergh

Lout.Kab.-O.d.Stamp
Smeets-Vogelzank

5 Sjloes-Oph.Boys
7
i 3e klasse C

Pimpelaer-Barbou
Sjtoet-Duikers

2 A.Pastorie-Lout.Kab.. Bastille-B.Beukers
_

Vraagt.-Br.huis

3e klasse D
5 Wolfje-Gorissen
2 Trepke-Edelweisz. O.d.Stamp-Candlel.

Wilhelmina-Paletti B.
Br.huis-Vraagt.
2. 3e klasse E
2 Veldhof-Wilhelmina

Wolfje-Sjteeberg
W.Tell 8.-Heukske

2 Benelly-Joy
2
i 3e klasse F

Overbr.-W.v.Simpelveld
St.Berb-Le Duc

i Leeuwenh.-All Stars
5 G.Leeuw-Corner
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I _____ PAUL&SHARK |
Een pakket vlotte kleding voor

w/h W/f/fjffA de sportieve man die naast
y^Sj^ÊJÊLWÊÊmSékwJ kwaliteit ook stijl weet te

waarderen.

Pullovers, vesten, jacks, jeans, polo's,
shirts, sokken en accessoires.

__sy
KERKRADE ___^____/é!__9Einderstraat 44 M _f§ mW%9 _U S-
Tel. 045-452600 -~"~Voetgangersdomein pr WIJNEN

L BEDRUKTE I LAKSTOF
F KATO

hEI! _^C:eXdmèn ofnïpt,
L iKSSi. dessins ' ÏÏS*~.possen ~fl
W voorop herenen 19, p. «*" AW jongensbermuda s ■* / ."

lOf-pjntr^l . : *

K IPL-SSEE M
GORDIJNSTOF ROKKEN OOT I

W 120 cm breed 0m zelf op maat te makenj. m I
fc_ in uni en jacquard bng

_
n kort model, gescn W

Vele kleuren voor maat 36-52 J«W Speciale aanbieding. _AVS _M
10 - .29, en 3**. +*w ——^_-__rr______r4l

k HEERLEN, van de Maesenstraat 3,
te1.:045-740735. m J' ..T I' T W JT^«^r Ctok gevestigd in Maastricht, [ _ __ 4

Roermond, Geleen, Sittard, Venlo, ~ï
Reuver en Kerkrade. J£lWW} j L m

I _____ _______________________________________^S _^3

I l»W I \(—rtéw*,r,'r. 'M Alvorens u deuren en keuken
I |■I■l■ ~ J ~ T■ A\'.".»>'« v_ff\. <*'!« \M uitbreekt en nieuw aanschaft.

______________________'' _. >t°,t,"d' raadpleeg eerst ons. Het~-i ____V'^!U____-S. JM PORTAS-alternatief: uitmL>-~~~~^ w/ /m i oud wordt „nieuw", staat
~. _i_i I ! bor9 voor de bes,e kwaliteit,

—L een 'are Pr'is en 'opservice.■ Ook voor radiatorkasten enH H badkamermeubels

25%VOORJAARS- lil «jffH
%>________■_» ____fe_M ________________ ■tl _S9ÉJI ______Mallßl KI^JEsV-_r^W _K ____P ~__l_____r S ___Bn'-'*-'*'.''■ " ___^^_PWT__r^_VP^^_V^^_rl

I L^WïTgffl)^^^ Pc ". ' v<___Welb.^
Bfct^:*J>:-' Hoekerweg 4, Bunde *»""* [ 043-647833 §JJ

___f_______________S__ï '
mv^\) ¥_____I kil__^_r__t_^l___É___ii -fl^-^^tssilll

li lil o
>——-^ _________>

Voor het verlichten en
aankleden van uw Interieur:

nijssen
interlux
verltchting-kieinmeubeten-spiegets-
wanddekoraties-accessoires >
Geleen, Rijksweg-Noord 12^^ÉTel. 046-743050 SJÊ.WW

\£S£b Provincie2J£»g rlUïlllVlC Bureau Bibliotheek
I ■ ■__Xii _"_■_ Postbus 5700

UJ2ÖI LIITIDUrg 6202 MA Maastricht
' tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 136/16-92 bekend, dat zij bij besluit van 7 april 1992 aan

Vefinex 8.V., Postbus 454, 6000 AL te Weert,
onder een aantal voorschriften vergunning
hebben verleend op grond van de Afvalstoffen-
wet voor het in werking hebben en het uit-
breiden/wijzigenvan een mestverwerkingsbe-
drijf aan de Trancheeweg 3 in Weert, kadas-
traal bekend sectie 1, nrs. 843, 1652, 1738
(ged.). Het besluit en alle ter zake zijnde stuk-
ken liggen van 22 april 1992tot 22 mei 1992
ter Inzage en wel: - in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Weert,
afd. Milieu, 3e etage, kamer 326, tijdens de
werkuren, en bovendien iedere maandag-
avond in de bode-unit op de eerste etage van
het gemeentehuisvan 17.00-20.00 uur.Tot de
laatstgenoemde datum kan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State door: a. de
aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest (overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datumberoep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
gericht en verzonden worden aan de Voorzit-
tervan de Afdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

Op de reiniging van uw gordijnenkrijgt u van dinsdag 21 april t/m ~""*
zaterdag 25 april a.s. 20% korting. Ga dus snel naar een van onderstaande
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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
i Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in

" hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per, millimeter hoogte: ’ 1,30.

" Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en. Vermist Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en. Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's. Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).

j Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
■ illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per

' kolom: ’ 1,80.
" 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 mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezendoor
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CsOuco Suirwnc Scannen D79

Personeel aanbod *tls " °"s Joor
«___f

uur
s morgens belt, staat uw

Metselbedrijf kan nog MET- PICCOLO de volgende dag
SELWERK aannemen. Tel. al in net Limburgs Dagblad.
045-422524 325622 257880 Tel. 045-719966.
i ■ **'"Personeel gevraagd

Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het

bezorgen van
huis aan huis

reklame op zaterd.
Goede bijverdienste!! Tel. 046-743055.

R.K. Kerk Fatima parochie te Brunssum zoekt:

Organist
Voor ml. Dhr. Janssen, tel. 045-254396 na 17.30 uur.

Open dag Vakantiewerk
Zaterdag 25 april a.s.

zijn wij open van 10.00-16.00 uur.
Cfc> al onze vestigingen in Midden- en Zuid-Limburg, geven
wij je graag én vnjblijvend alle informatie die je nodig hebt.

; U bent van harte welkom op een van deze adressen:
Geleen, Rijksweg centrum 12.

Heerlen, Dr. Poelsstraat 16,

!
Hoensbroek, Kouvenderstraat 81,Kerkrade, Hoofdstraat 39,

Landgraaf, Streeperstraat 48,
Maastricht, Stationsstraat 35,

Maastricht, Wilhelminasingel 68 B,
Roermond, Kruisherenstraat 1,

Roermond, Marktstraat 5-7
Sittard, Rosmolenstraat 13,

Weert, Maaspoort 24.

ADIAKESER
UITZENDBURO

GOM Schoonhouden BV
heeft in ValkenburgLandgraaf & Heerlen plaats voor enige

part-time schoonmakers M/V
De werktijden zijn in de vroege ochtend- en avond-uren

in ValkenburgLandgraaf van 7.30 tot 10.30 uur en van 7.15
tot 8.15 uur en voor Heerlen van 7.30 tot 9.30 uur.

Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u kontakt op-
nemen met mevrouw Krijnen tel. 045-315546 of tijdens
kantooruren met ons vestigingskantoor te Geleen, tel. 046-
-751323.

Koenders BV Sittard
vraagt

Schoonmaak-
sters part-time

voor de ochtend- en avond-
uren regio Geleen en Sittard

Sollicitaties op werkdagen
tussen 10.00-16.00 uur.

Tel. 046-518880
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. AkeaStol-
berg. Duits verzekerd. Tel.
045-231200.
Exclusieve Club te Lanaken
België vraagt nette attraktie-
ve DAMES, zeer hoge ver-
diensten, vervoer aanw., in-
tern mog. Reageer snel
want vol is vol. Inl. 045-
-729239 of 0932-11718692
na 20.00 uur.
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
TIP des Tages! Dauerhafte
Nebentatigkeit in AC oder
von Zuhause. DM 400,- wö-
chentl. (kein Aussendienst).
Alter 23-40 jahr. Tel. 045-
-352816 zw 20 00-21.00 uur
Diamonds Escort Service
tevens privé, MEISJES
gevr. Tel. 043-639433.
OPPAS gevr. voor gezin in
Heerlen omg. Heksenberg.
2 kind. 2-5 jr. voor 4 a 5
middag/avonden per maand.
Tel. 045-222779.

DAMES zoekt U een zelfst.
baan met eigentijdsindeling,
hoge verdiensten en de no-
dige begeleiding? Die Jean-
ne Original kan u deze bie-
den. Ons assortiment be-
staat uit zeer nette en be-
taalbare lingerie en badmo-
de. Ter versterking van ons
team in Limburg zoeken wij
nog enkele dames. Bel vrij-
blijvend voor inlichtingen
045-228035.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090
VELO ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458| HOENSBROEK

Pretpark De Valkenier
vraagt met spoed een nette
TOILETDAME voor het sei-
zoen 1992. 1n1.04406-12289
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.

FRITUREHULP gevraagd
__ _ . -

v.d. weekends. Tel. 045- OG te huuf
274337/324800 .T \ ~Te huur kamers en apparte-

Te huur gevraagd centen te SUSTEREN. Tel.ie .___,. Mc».c____. 04499- 1615/06-52107978.
Te huur of te koop gevr. ... . ~__„,_.___ „
woonh. in CADIER EN Wat VERKOPEN? Adver-
KEER. 045-228487. teer via: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

_________ '^"Phl-

■Hkk, *J . I I Ml»
m _^_X£*-' ____§__■_____■

BPHffjtrr-fll
_f______ ' ' V"T£I I

Hoensbroek
Vraagprijs ’ 174.000,- k.k.

Uitstekend onderhouden woonhuis met oprit, garage(evt.
2 auto's) zonneterras en tuin.

INDELING:
Sout.: kelder-.c.v.-ruimte. Beg.gr.: entr., bet. toil., L-vormi-
ge woonk., gesloten complete keuken, badkamer, eetka-
mer/serre, zonneterras, tuin, garage. 1e VERD.: overloop,
2 zeer ruime slaapkamers (mcl. zitkamer), kleine slaapka-
mer, (event. 5 slaapkamers). 2e VERD.: d.m.v. een vliezo-
trap bereikbare ruime bergzolder. Alg.: goede lokatie, perc.
opp.vl. 435 m2. Aanvaarding direct, bouwjaar 1961.

STEENS / DE LA HAVE / WALD / DOGGE
Hoofdstraat 88, 6432 GH Hoensbroek.

Tel. 045-223434. Fax 045-230033.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn

046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 200.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
Wij hebben steeds een ruim

aanbod in exclusieve
woonhuizen va. ’ 300.000,-

-in de directe Belgische
grens-regio, Maaseik-

Lanaken.
Bezoek onze etalage.

Bestel nu het boek bouwen
en wonen in België, ’ 75,-.

Van Der Venne
VASTGOED GELEEN Kan-

toor: Rijksweg Zuid 129.
Tel. 046-757551

Gevraagd
woonhuizen/bungalows tot

’ 250.000,-. Direkte
aankoop is mogelijk. Geen

verkoop, geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
Tel. 045-728671

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te k. gevr. Op-
knappen geen bezwaar. Tel.
045-228487.

Bedrijfsruimte
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166.
Bellen na 18 uur.

Kamers
Kamers te huur voor nette
personen in Hartje HOENS-
BROEK, met of zond. kost.
Tel, na 12 uur 045-224509.

Bouwen. Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittarc* 046-

-523306/06-52127603
Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.

bouwmat./machines
OPRUIMING, vloertegels,
Iste keus, nu met ’ 10,- p.
m_, korting. Tegelhandel
Jan van Dorst, De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Reparatie met GARANTIE
huishoudelijke apparatuur,
elektro. sanitair, centr. verw.
Tel. 045-720247 (beantw).
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u

Bedrijven Transacties

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV

Uw adviseur in zaken:
Huur- Verhuur/Koop- Verkoop

en voor startende horeca-
ondernemers in heel Nederland!

Postbus 3051, 6460 HB Kerkrade
Telefoon 045-427777, Telefax 045-413521

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. HARDI veldspuiten metTel. 04493-2715. spuitbomen van 10-24 mtr.
ASPERGEGEWAS- en snij voorjaarsaanbiedingen. Di-
machines, roestvrijstalen verse inruilmachines, losse
uitvoering, instelbare snij- tanks, spuitbomen en pom-
breedte van 22-27 cm. Nu P 8" en fustremigers. Gebr.
zeer voordelig in prijs. Te- Hardi Combi nevelspuiten in
yens leveren wij asperge- vaste en zwenkbare urtvoe-
ploegen, cultivatoren, koel- rin 9- Al|e onderdelen uit
bakken en steekkisten. Col- voorraad leverbaar, ook de
lé, Prinsenbaan 155, Ko- nieuwste color-tips met in-
ningsbosch. 04743-1205. ruilactie. Al meer dan 25 jaar
= = -,■■___■■,„■-■, Hardi Service. Collé, Prin-Te huur PAARDENSTAL- senbaan 155 «onings-LEN, mf . _?_'._.o°. te bosch. Tel. 04743-1205.Heerlen, tel. 045-751241
Swifter, Tex. SCHAPEN en __( „-y___-hiiiir
lammeren te k. Mareheiweg Atnovernuur

1, Ransdaal, 04459-1323 JURGEN Autoverhuur. Tel.
KALKSLIB, drijf- en cham- 045-463333 Langheckweg
pignonmest. P. Pus*gens, 36, Kerkrade (ind.terrein
04759-3565/06-52107893 Dentgenbach)

Auto'saaaa
Paasshow

van 16 april tm 22 april
2e paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Onze aanbiedingen zijn de beste!
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, 045-742121.

Primeur alleen bij Alcarsü
Nu in onze showroom:

de nieuwe

Suzuki Swift Cabrio
Beperkte oplage.

$ SUZUKI
alcars alcars alcars

Haeflgnd 15, Brunssum. Tel. 045-252244.
Ford Siërra Rs Cosworth '89 1e eig. ’ 37.500,-; Renault 25
TX '90 1e eig. ’ 23.750,-; 25 V6aut. '89 1e eig. 50.000 km

’ 30.750,-; 19 GTXi '89 1e eig. v.a. ’ 17.500,-; 21 GTS
Nevada '88 1e eig. ’ 16.750,-; 21 TS/GTL '87-'B9 v.a.

’ 9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 1e eig. ’ 21.750,-;
740 GL turbo D combi '88 1e eig. ’ 26.750,-; 240DL combi
'88 1e eig. ’ 22.500,-; 440 GL_GLT '88-'B9 v.a. ’ 18.750,-;
480 Sport '87 ’ 20.750,-; 740 GLE '84-'BB v.a. ’ 10.750,-;
240 GL '82-'B5 v.a. ’ 3.750,-; 360 GLT '83 ’ 5.500,-; 345

GL 2.0 '85 ’ 8.500,-; VW Passat 1.8 CL 88-'B9 1e eig. v.a.

’ 13.750,-; Passat combi '90 1e eig. 90 pk ’ 27.000,-; Polo
Fox '90 ’ 14.750,-; Ascona '84 ’ 5.250,-; Passat D/combi
D '84 ’ 6.750,-; Golf CLD/GTD '85-'BB v.a. ’ 9.000,-; Golf

1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’ 7.500,-; Jetta '81-'B7 v.a.
’2.250,-; Audi 80S/80D '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 19.750,-;

100 CC m. '86 ’ 10.750,-; BMW 524 TD '89 1e eig.

’ 42.500,-; 525 8524 TD '84 v.a. ’ 7.000,-; 316/320i'84-
-'B6 v.a. ’ 8.000,-; Opel Veetra 2.8 GL HB '89 1e eig.

’ 23.500,-; Kadett 1.7 D combi '89 1e eig. ’ 18.500,-; Ka-
dett 1.7Dcombo '90 1e eig. ’ 14.750,-;Kadett 1.2/1/3/1.6/
1.6D'84-90 v.a. ’ 5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.OGLi aut. '88-

-'9O v.a. ’ 14.000,-; Corsa '84-'B7 v.a. ’ 7.000,-; Senator
3.0 '83 ’ 7.750,-; Ascona 1.8 '88 ’ 12.000,-; Mitsubishi
Saporro GLX '83’ 6.750,-; Mitsubishi Lancer GLX '84

’5.500,-; Ford Scorpio 2.0i/2.4i/2.9i '85-'9O v.a. ’ 10.000,-
Siërra 2.0i sedan '88-'9O v.a. ’ 16.500,-; Siërra 2.0/2.3 D
combi '84-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.4 CU combi '89 1e

eig. ’ 15.500,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6D'83-'B9 v.a.

’ 4.500,-; Orion GL '86 ’ 3.750,-; Capri 2.3 '78 ’ 3.750,-;
Taunus aut. '82 ’ 2.500,-; Citroen AX 1.1 E '88 1e eig.

’9.750,-; CX turbo '86 1e eig. ’ 11.000,-; BK 1.4/1.6/1.6
Break '83-'B9 v.a. ’ 4.000,-; BK turbo D '88 1e eig.

’ 17.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’ 4.250,-; CX GTi '85

’ 7.500,-; Alfa 75 1.6/1.8 '86-89 v.a. ’ 11.000,-; Fiat Tipo
IE '90 1e eig. ’ 17.000,-; Panda/Uno '85-89 1e eig. v.a.
’48.500,-; Peugeot 405 GR/GRi 1.9 '88-'9O 1e eig. v.a.

’ 16.500,-; 405 GRD Break '89 1e eig. ’ 22.500,-; Honda
Aerodeck 2.0i'87-'BB v.a. ’ 14.500,-; Accord 2.0 '86-'BB

v.a. ’ 11.000,-; Honda Prelude EX aut. '85 1e eig.

’ 13.500,-; Prelude spec. uitv. '84-'B6 v.a. ’ 9.000,-; Ac-
cord EX aut. '84 ’ 7.000,-; Nissan Bluebird 1.8 GL '88-'B9

1e eig. v.a. ’ 12.500,-; Sunny combi D '85-'B6 v.a.

’ 6.500,-; Mitsubishi Galant GL HB '89 1e eig. ’ 19.500,-;
Galant GUturbo D '88-'9O v.a. ’ 16.000,-;-Galant TD/TD

aut. '85-'B6 v.a. ’ 7.500,-; Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Ga-
lant turbo D '86-'B9 v.a. f 19.750,-; Saab 9000 turbo '86-
-'B9 v.a. ’ 19.750,-; 900 GL '84 ’ 5.750,-; Rover 2000 '84

’ 3.750,-; Mazda 626 GLX/GLX D '88-'9O v.a. ’ 14.500,-;
323 GLX '85’ 6.500,-; RX7 '80 ’ 7.250,-; Hyundai Stellar
'85 ’ 4.500,-; Toyota Celica '83-'9O v.a. ’ 6.750,-; Supra
3.0i'88 ’ 33.500,-; Camry '84-'B7 v.a. ’ 7.750,-; Corolla

'82-'B4 v.a. ’ 2.000,-; Lada Samara 1.3 '88 1e eig.

’ 7.500,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’ 3.500,-; Mercedes 200
D '82 ’ 7.250,-; 230 TE combi '88 1e eig. ’ 43.500,-; Su-
zuki Alto GL '88 ’ 9.250,-; Mercury Marquis '79 ’ 1.500,-;
Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-. Direkte 100%

financiering en leasing mogelijk.
Han van Sintmaartensdijk

Trichterwg 109 Brunssum, 045-229080. 2e Paasdag geop.

1^Professionele gereedschappen?
Natuurlijk naar van Dooren !

Alle kwaliteitsmerken op voorraad.
Van professionals vóór professionals.

■■■■ i^jAiifliiJ' 1 ■■■■

Stationcars
Volvo 740 GL 1e eig. 78.000 km dcc 1987
Volvo 245GLD met extra bank airco 1982
Volvo 240GLE 106.000 km. gasonderbouw 1989
Peugeot 405 Gü 1.6beigemet., 70.000 km 1990
Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km 1989
Omega 1.8beigemet., 84.000 km 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000 km 1987
Opel Kadett 1.6D 3-drs-. rood 126.000 km 1987
Opel kadett 2.0iClub 25.000 km 1989
Mitsubishi Lancer 1.5GLgas, wit, 114.000km 1989
Mazda 323 5-drs., wit, 64.000 km 1987
Ford Escort 5-drs. diesel 156.000km 1986
Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

Autoservice Steef Pieters
Nissan Patrol 3.3 Turbo 89.000 km als nwe 1987
Ford Escort XR3i Cabrio 28.000 km 1e eigen 1986
Golf 1600 dieseluitstekende staat 1989
Ford Escort Laser div. extra's 1985
Mercedes 200 E div. extra's 1983

Holstraat 101, Rothem-Meerssen. Tel. 043-642909.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.
Tel. 046-516565

Alfa Romeo 33 '87
Audi 80 '85-'B7

Daihatsu Charade TX '90
Escort '86-'B9
Siërra '87-'9O

Honda Civic '88
Mazda 323 '88
Ascona '84-'BB
Corsa '85-'9O
Kadett '85-'9l
Omega '87-'B9
Rekord '83-'B6
Veetra '88-'9l

Peugeot 309 '91
Suzuki Swift '89
Volvo 340 '88

Volvo 440 '89-'9O
VW Jetta 86

r<_*i rarw-.\

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, U belt, Wij kopen!
045-427671, ook 's avonds.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! Tel. 045-411572.

Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
FORD Scorpio 2.5 CL diesel
'87, div. extra's, ’ 12.500,-.
Tel. 045-226433.
Te k. TR 7 CABRIOLET bwj.
'80, 1 jr. APK, nw. gespoten,
moet opgebouwd worden, pr

’ 9.950,-. Tel. 04750-30834
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.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat PANDA 1000 CL Jubi-
leum uitv., 9-'B6, ’5.500,-.
I.z.g.st. Tel. 045-725984.
Fiat PANDA wit, bwj. '87,
70.000 km, in zeer goede st.

’ 6.700,- Bel. 04455-1382.
ESCORT 1.3 GL, '84,
ANWB mog. ’4.950,-, zeer
mooi. Tel. 045-424128.
Automaat ESCORT 16L, '84
als nw. sportw. div. extra's.
Tel. 045-424128.
Ford FIËSTA 1.1, nw. mod.,
Bravo, '86, APK, zeer mooi,

’ 6.750,-. Tel. 045-454087
Ford FIËSTA, bwj. '91, vele
extra's, nw. ’ 27.000,- nu

’ 19.000,-. 046-521219.
Te k. Ford FIËSTA 1300
Sport, bwj. '79, i.g.st. vr.pr.

’ 1.500,-; Toyota Celica,
bwj. '80, i.z.g.st. vr.pr.
’1.650,-; Fiat Ritmo, bwj.
'79, vr.pr. ’750,-. Hoofd-
straat 6, Amstenrade.
Tel. 04492-5833.

Van 1e eig. Ford FIËSTA
1100 L Festival, m.'B4,
’5.500,-. Tel. 045-724417
Te k. LANDROVER kort.,
tech. 100%, APK-gek. tot
1-93. Tel. 04406-12584.
MAZDA 626 2.0, 12V, GLX,
HB, bouwjr. '88, rookzilver.
Tel. 045-326548.
MERCEDES Benz 190
blauw, veel extra's, i.nw.st.
Tel. 045-444841.
Te k. Nissan SUNNY 1.7
diesel SLX, bwj. 9-'B7, vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-464578.
Opel KADETT 1.3 S, blauw,
bwj. '82, i.z.g.st., ’3.100,-.
Tel. 045-314287.
Te k. Opel REKORD 2.0
bwj. 79, vr.pr. ’500,-. Tel.
045-324595.
KADETT 1.2 S goudmetallic
Bwj. '85. Tel. 04498-59126.
Te k. Opel REKORD 20S,
stat.car, LPG, bwj. '84, APK
en trekh. Tel. 045-270066.
KADETT 12S HB, 3-drs.,
bwj. '84, APK 4-93, i.z.g.st.

’ 4.800,-. Tel. 04454-2092.
Te k. SKODA 105 L, bwj.
11-'86, i.z.g.st. Pastorijstr.
12, Nuth.
VW JETTA 1300, bwj. '82,
APK 3-93, i.st.v.nw.
’3.250,-. Tel. 045-232321.
GOLF 1600 aut. APK '93,
als nw.! Jurastraat 3, Heer-
len/Zeswegen.
VW GOLF 1.6 GL '86, 5-drs.
APK, z. mooi, keuring mog.,

’ 8.650,-. Tel. 045-454087.
VOLVO 343, bwj. '79, beige,
LPG, APK 3-93, i.z. g.st. vr.
pr. ’ 1.050,-. 043-650197.
Opel Veetra 1800 GLS, bwj.
'89; Opel Corsa 12S '88/'B7;
Mercedes 230E '86; Opel
Kadett autom. '86/'B7; Ford
Scorpio 2.0 '87; Ford Escort
cabrio 1600 KR 3i '87 Opel
Omega '89; Mazda 323 '82

’ 2.500,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Ford Es-
cort '85/'B7; Opel Kadett
1300 stationcar '86; Volvo
343 autom. '82 ’2.500,-;
VW GTi '82. Autobedrijf
WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Te k. MERCEDES 280S,
bwj. '77, i.nw.st., APK 12-
-92, ’ 3.500,-. 045-253075.

Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Audi 80 C D autom
'83; Ford Escort 1.3 L '83;
Ford Escort diesel bwj. '85;
Honda Prelude '81; Citroen
BK 16 TRS '83; Alfa Giuliet-
ta 2.0 bwj. '82; Fiat Ritmo
'87; Nissan Sunny diesel '87
Opel Kadett bwj. '81; Kadett
1200 '83; Ford Escort Van
grijs kent., gas, '83; Samba
bwj. '82; Mazda 323 bwj. '82
Tev. laswerk. Inruil-finan-
ciering mog. Anjelierstr.
123 a Heerlerheide. Tel.
045-231448.
Ink. AUTO'S wij betalen de
hoogste prijs!! Ook tourca-
ravans 045-416239 tot 21u
Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Mazda 626
2.0 GLX coupé '89; Ford Es-
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tempra 1.6 S met LPG
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89;
Fiat Panda 1000 CL ie '89;
Fiat Uno 45 '89; VW Polo
GT coupé '90; Suzuki Swift
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85
S '85; Nissan Sunny 1.6
SLX 4-drs. '89; Lada Sama-
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL'B6
Lada 2104 stationcar '87;
Lada Samara Special demo
'91. Diverse goedkope inrui-
lers. Bovag-garantie, finan-
ciering inruil. Sibemaweg 1,
Maastricht. Tel. 043-612310
Ford ESCORT KR 3 inj. '84,
div. extra's, ’ 7.800,-, zeer
mooi. Tel. 045-232321.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
in alle uitvoeringen

Merc. 207 D; Merc. 307 D;
Merc. 407 D; Merc. 508 D;
Merc. 608 D; Merc. 813 D;
Merc. 1013 D; Merc. 1217

D; Merc. 1417 D; VW LT 35
D; VW LT 40 D; VW LT 45D
W. Feyts auto's
Vaesrade 61, Vaesrade

045-243317
Auto onderdelen en accessoires

Kerp Electrocentrum
* Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter

of dynamo op voorraad!
* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo's.

Voor een vakkundig advies gaat u naar

|<^RP B.V.

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

Gebr. ONDERDELEN van
Japanse auto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum. Tel.
045-254482 / Fax 274384.

Motoren
HONDA 750 Fl, i.z.g.st.
30.000 km. bwj. '76,
’3.000,-. Tel. 045-231587.
Hartey Davidson SPORT-
STER 1200, bwj. '89. Tel.
045-256651.

(Brom)fietsen
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Div. gebr. en overj. ATB,
race- plus tourfietsen. Gebr.
PK 50, 4 versn. plus auto-
maat. Bert REKERS, Wil-
lemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vakantie
PAASSHOW v. 18 Vm 25
april. Van Wilk, Beyerland,
Vitesse, Sprinter, Quartz en
Award Tourcaravans. Te-
vens ruime keuze in ge-
bruikte caravans en vouw-
wagens en een uitgebreide
onderdelen en accessoires-
shop met steeds nieuwe en
voordeel aanbiedingen. Uw
adres De Olde Caravan b.v.
Dr. Nolenslaan 141, md.
park nrd. Sittard. Tel. 046-
-513634, koopavond.
Te k. gevr. CAMPINGIJS-
KASTJE voor event. inbouw
in caravan. Tel. 045-224528
na 17 uur.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

_3,___££sssv *~f^T~iHrfïm<~ï(~i~l~t '£%&m2&*-r

Os Kienvót ziet héu Sarah Stuf 88

te'__-*^_^__il''_ix___JÉk j 'M»- *t*b
Proficiat Proficiat pap, tot straksT^

Van de kostgangers Wat VERKOPEN? Ad*T>f
en koffiedrinkers. teer via: 045-719966. Sn

Caravans
U PROFITEERT bij de Olde
Caravan Sittard. Tijdens de
Paasshow van 18 apr. t/m
25 apr. hebben wij voor u
een speciale aanbieding.
Bijvoorbeeld bij aankoop
van een zeer luxe geheel af-
was- en uitritsbare oerdege-
lijke Godtschalk voortent v.
’1.945,- nu voor ’1.355,-
-en bij inlevering van oude
voortent ’ 150,- terug, dus u
betaalt ’1.205,-. Tevens
zeer scherpe aanbieding
van de zeer mooie Deense
Larsen, Walker en Gerjak
voortenten. Caravan kluis v.
’56,- nu v. ’39,-. Caravan
opzetspiegel v. ’ 47,50 nu v.

’ 19,50. 2 pers. Huttent v.
’175,- nu v. ’99,- en nog
veel meer in onze vernieuw-
de en uitgebreide onderde-
len en accessoires-shop.
Uw adres Dr. Nolenslaan
141, Ind. Park Noord. 046-
-513634. dond. koopavond.

Show
Dethleffs caravans

Tillemans Recreatie
Haefland 19, Brunssum.

Tel. 045-270388
Te koop HOBBY Prestige
bwj. '82. Tel. 045-225774.
Caravan-Import Feijts
VOUWWAGENS: Alpen-
kreuzer va. ’5.195,- com-
pleet. Tour-caravans Burst-
ner-hobby-knaus. Diverse
aanbiedingen in overjarige
modellen. Voortenten Brand
Burstner, Dorema, Trio,
Gerjak. Diverse aanbiedin-
gen in aktie-modellen.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-
Amstenrade. 04492-1860.
Te k. gevr. CAMPINGIJS-
KASTJE voor event. inbouw
in caravan. Tel. 045-224528
na 17 uur.

(Huls)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
BOEMERS, ruwh. Tekkels,
Poedels zw. Maltezers en
Westi's wit. 04459-1237.

Te k. Duitse DOGGEN-
PUPS, wit/zwart gevl. harle-
kijn, zwarte manteldoggen,
kamp.afst. met Pasen 11
wkn. Tel. 046-526290.

Weg. omst. gratis af te
CATHUIZER en straatp^
je. Tel. 045-427572. _^
Te k. Golden RETRIEV^pups m. stamboom, ing<£
ontwormd, tel. 04254-270^ t

In/om de tuirt, '
Impreg TUINHOUT b.v- [ \
de Cramer 18, Hrf. Tel. "* .
717733; geïmpr. vuren- 'hardhouten vlonderplai* ■?
zeer stevige tuinsche^en meubels, palen, plan"9
bielzen, tuinhuisjes enz.,

Rijles
Uw RIJBEWIJS op SaW'b
8 dagen via autorijschool (J <Antillen; nu ook voor vra^ «.;
auto en aanhangwagen. l_g
04750-32428. _-d to(
S.D.L biedt u aan: R' j6j S_r
WIJS A-B-C of D binne''
dagen op de Ned. Art*»"
vanaf ’ 3.500,- all in, g#* _>*
tic en 100 % financ. ""'.
010-4626668 of 4666535./^
Haal uw RIJBEWIJS vsop
auto in 8, 10 dgn. of 3.»;^
wkn. motor in 8 dgn. "'j^
wkn. vrachtauto in 6 dgn-
6 wkn met aanhangwagejV, J«
10 dgn. of 10 wkn. Tev^Jtj
theorieopleiding A-B C-0
alle chauffeursdiplo"l^ w,
Duur: plusm. 8 wkn. Voo ,'
Bovag-erkende verkeej "le
school Theo van Ben-y i^
045-217487 in Hoensbrogib »,
RIJBEWIJS en 7 dagenfh
tillen v.a. ’3.550,-. A 1
Tel. 040-447353. „A

Bel deVakman
NEW LOOK BV Scha* jjii
berg. Gevelreiniging,
kappen, voegen, steigen*j .huur. Tel. 045-312154 .
045-312709. Jt «.

STOELMATTERIJ vern. fjj J*ten en biezen stoelen ~
gar. Bel. 045-418820. g'
Riet- en BIEZENSTOELÊjLrepareren ’5O,- p. st.
garantie. Tel. 043-43576j>/L
Diepvries en KOELKAjJ
REPARATIE zonder \<ocQ\j.
kosten. Bel Geleen, o*j .
745230, service b\rmer\2^\it

Wonen Totaal ~|

Koopje: pracht eiken BANJJ
STEL, 3-1-1, i.n*-t'
’1.075,-; eik. salontafel* ,
hoek, ’ 275,-. 045-323g3g> "Te k. BAROK meubels,j£ 5tiek, eik. meubels, enz. *& cvenderstr 208, Hoensbrog!> t
Te k. luxe INBOUWK^ v
KEN in lichteiken, 2.5^\
met schouw, koelkast, k 0"JKplaat en tegelblad. V°°roshhelft v.d. prijs. Te bevr. r"J]
Keukens b.v. Rijksweg '1*
Gulpen. 04450-2490. A.
Te k. weg. omstandigh- \U
heel nwe. KEUKEN & \ U
vorm met plafondkas'^jj
hoekschouw, lichtlijsten j!| j
Meeneemprijs ’ 4.00^ szonder apparatuur, zon^ j
blad. Te bevr. Plan Keu***
b.v. Rijksweg 21, Gulp"
Tel. 04450-2490. Al

Voor Piccolo's j
zie verder pagina 2° >

/Voor 'n swingend voorjaar ■■"\l
I §£I I

k * ■ -**
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Puntendeling
in Venray

Van onze correspondent
__TQN VAN NUNEN

Ve^AY - De derby tussene-n J$ en Parmingen is na
f.Chtltractieve strijd in een te-
Wn ge ■iksPel geëindigd: 0-0.beteringen was de technischv.n(ii

e Ploeg en speelde bo-
öaa ef* met meer agressie.
f,y d(frat tegenover dat Ven-

-n ,f bf tere kansen kreeg op
g_n ?°elPunt, echter Pannin-
s^kin man Jos Hermkens

" eer* uitstekende vorm.
°nr4a ,
.6 twe

*S het goede middenveld en
bassen gevaarl_ke spitsen Robert. atlninL ThÜs Doensen, kwam
_as Vofr niet echt tot kansen. Dit_ e va_ r_?. n groot deel de verdien-
s* Venr„v _nVer Noud Janssen, die
u^rde a y _Bfens,e Prima organi-
nei^k_n_n e overziJde voorkwamS*ïrt

tWee katachtige re-
henrav d_ . °ten van CuPPen een?e «n de r« PUnt Parmingen scoor-
fl*n RoberTïminuut Via een k°Pbal1Uitendpf -Janssen, maar de matig?«eS-d__.heidsrechter Haak za S!etls he^P"0* »n. aangezien vol-lBehinderd doelman Jacobs werd

Opdoffer
Limburgia

BLERICK - In zijn wellicht de
beste wedstrijd van het seizoen
heeft Blerick de kansen op de
derde periodetitel in stand kun-
nen houden. Na een gelijkop-
gaande eerste helft, sloeg de
thuisclub vlak na rust bikkel-
hard toe. Twee treffers binnen
twee minuten maakten van Lim-
burgia een geslagen ploeg. Ble-
rick kwam op volle toeren en via
fraaie aanvalscombinaties uit het
boekje rolden de gastheren de
gasten nog op, 5-0. De degrada-
tiezorgen van Limburgia zijn dus
groter geworden.
Beide teams hadden de volle

winst nodig. De thuisclub pro-
beerde met vroeg storen het spel
van de gasten te ontregelen. Dat
functioneerde aanvankelijk niet
zo best, zodat de beste kansen
voor de bezoekers waren. Na de
thee verscheen een geladen

thuisclub binnen de lijnen. Nog
voordat Limburgia het goed en
wel besefte lagen al twee ballen
in het net. Twee fraaie aanvallen
over de vleugels werden door de
verdedigers John van de Beue-
ken en Ino Paliama simpel inge-
tikt. Deze dreun kwam Limbur-
gia niet meer te boven. Vanaf dat
moment speelde er nog maar een
team, Blerick. Met mooi opgezet-
te aanvallen teruggedrongen. De
jonge spits Michael Humassej,
verdediger Fred Verhaegh en de
ingevallen spits Torn Assel be-
zorgden Limburgia nog een zeer
gevoelige nederlaag.

Zevende titel na zinderend duel tegen Chevremont

Schitterende finale Vinkenslag
(f Van onze correspondent
v. ARNO RÖMGENS

'^RKRADE - Plotseling is er
'Jl b* algehele wanorde. Richardern_ans, Jean Quadvlieg en
1r.3 Habets spuiten, niets en
A - eittand ontziend, champa-
i te

ne in het rond. Huub Schef-
jj 'r> Guido Rousseau en Mauri-,. Magermans zwaaien met_ t/Se bloemboeketten. Ande-

-11 tillen zich een breuk, in. ob
n Poging trainer Jo Gerards5-jP^e schouders te krijgen. Desjholt in het rond. Kussend

( . knuffelend. Stoer uitziende
f» t|,atln-en in leren jassenpinken
ita ntJes weê- De vijfhonderd
Jjnwezigen bij het duel Che-„ k^ont-Vinkenslag zullent.} Weten. Vinkenslag is twee

eerder kampioen ge-
t h

urden. Ze zingen het ook:
6" ln-kenslag is kampioen."

'daad. Kampioen. In een wed-
/ bj _. die voor hartpatiënten fataal
t Kjt zijn, veroverde de 'club
i'kL et kamp' de titel in de eerstet Sse F. Een uniekeen niet meer te

<* Htlaren reeks van kampioen-, Ig^PPen ging daaraan vooraf. Inr "ie,. Desloten de Vinkenslag-bewo-
>oetu n comPetitieverband te gaan
jfj "allen. De derde klasse van de

< "Unt 8 Limburg was het vertrek-
jlJq l- Zaterdagavond, veertien sei-

-1 en zeven kampioenschap-
f er' bereikten zij het hoogsteateurplatform: de hoofdklasse.

'7 i^ lt 's schitterend," vertolkt Jean
'Ht beg zaterdag, rond tien voor
Vj3 de gevoelens van de totale, vij^nslagfamilie. Hij, Jean Quad-

' *iin^' beeft zon tien minuten eerder1 de 'Ploeg op 2-2 gebracht. Voldoen-
\ of, de titel veilig te stellen. Maar

' ''Jk *a* beeft Vinkenslag het moei-, Sehad, tegen Chevremont.
i- -ij

c° .rf *Wee uur eerder. Al na 80 se-
i 'nCkeJ} komt de eerste schok. Pa-
*tft tten worstelt zich, na aange-
Vjf,, Van Patrick de Mey, door deI hq *enslag-defensie. Het schot van

B bevremontse loopwonder kanteife']e Laurens nog stoppen. Te-
c aansluitende poging van

_j Schleepen is hij kansloos. Het
c on °6 erger worden. De uiterst ge-
sl;, entreerd spelende thuisploeg
,a herhaaldelijk bressen in de

"■4_e -btse defensie. „Houd die
HrWlnc* toch eens tegen,"
.'eh.eUwt een van de vele Maas-
de "lse schonen, nadat Roel Loop. s e,ensie voor de zoveelste keer
V,n£el af is. Diezelfde Loop brengt
t.r i enslag na een halfuur nog die-m Problemen: 2-0.
'. dr*r.n FUSt tracht Jo Gerards te repa-
ïgf^i.^at er maar valt te repareren.

,eedr bij een theekopje door de
. n amer smijt, schreeuwt hy

V_t Pelers toe: "En vanaf nu >

-n.*" J>een enkel duel meer verlo-
"Uei Ue spelers gehoorzamen. Het
Vrj~Wordt fel- Steeds schaarser
1_ nt r^ e tegenstoten van Chevre-
h^isoi u zien Prima verwerende
P-n komt zwaar onder druk.
"Wofen klein kwartier voor tijd,

ei Ger Habets de stand op 2-1.

„Doorgaan, doorgaan," klinkt het
vanaf de tribune. De Vinkenslag-
aanhang gelooft er weer in. En Vin-
kenslag gaat door. Chevremont
raakt vermoeid. De Maastrichtena-
ren profiteren. Van vlakbij kan Gul-
penaar Jean Quadvlieg voor op-
luchting en feeststemming zorgen.
De laatste tien minuten zijn voor
beide teams een lijdensweg. Verbe-
ten blijft elke speler vechten.
„Scheidsrechter. Fluit toch af.
ledereen zit kapot," roept Jo Ge-
rards tevergeefs. En dan, na zon vijf
minuten extra-tijd, maakt de uitste-
kende Bogie een einde aan de span-
ning.
„Dit had niemand meer verwacht.
Man, man, wat een ontknoping, wat
een feest. En wat een tegenstander,"
gnuift Harry Vroegop, terwijl hij de
champagnestraal richt op enkele
supporters. „Reken er maar op, dat
onze kantine de komende dagen te
klein is." Als iedereen al lang in de
kleedkamer zit, staat een man, ge-
huld in een suède colbert, nog een-
zaam op het terrein. Hij geniet na.
Het is Sjeng Scheffers, voorzitter en
grondlegger van de successenreeks.
„Kijk, dit was nu de echte Vinken-
slag-mentaliteit. Vechten tot het
einde. Reken maar. Ook in de
hoofdklasse zullen wij slagen,"
voorspelt hij.

Jo Gerards blijft intussen handen
schudden. Het mooiste compliment
krijgt hij van Chevremont-trainer
Jo Quaedflieg. „Een waardiger
kampioen dan jullie, bestaat niet.
Vinkenslag heeft het hele seizoen
met kop en schouders boven derest
uitgestoken."

" Vinkenslag viert feest op
het terrein van Chevremont.
De selectie bestond dit jaar
uit Eugene Laurens, Marcel
Humblet, Leon Hollman,
Maurice Magermans, Jean
Quadvlieg, Jean Frijns, Ri-
chard Hermans, Guido
Rousseau, Huub Scheffer,
Glen Goulding, Mark Du-
chateau, Harry Vroegop,
Ben Habets, Viggo Geb-
hardt, Marcel Lenoir, Roger
Zwakhoven, Ger Remmers,
GradusRemmers.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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RKONS likt wonden na nederlaag in derby

Angst verlamt Waubach
Van onze correspondent, WILLY WINGEN

'DGRAAF - De druiven waren

'* voor RKONS-trainer Wim Lo-
ir na het verlies tegen plaatsge-
\ Waubach (1-2). De wedstrijd
interesseerde Logister niet zo

" Wel het verlies van vier spe-
Reno Walraven en doelmans van Arkel verlieten al heel
geblesseerd het veld, waarna

" de Boer en Jean Meens in de
*de helft terecht door, de overi-
-1 erg warrig fluitende, arbiter
uit het veld werden gestuurd,
dat nota bene met de na-com-
*e in het vooruitzicht. Gewoon

stom!" liet de RKONS-coach zich
ontvallen.

Een paar meter verderop stond
Waubach-oefenmeester Wim
Vrösch, wiens hartslag minuten na
afloop van het duel nog steeds niet
op normaal niveau was. Vrösch
moest met veel geschreeuw en veel

aanwijzigingen zijn discipelen wak-
ker houden. Hij was blij met de
punten; echter niet over de verrich-
te prestatie van de Waubach-elf.
„Het is triest om te zien hoe goede
voetballers er onder druk blijkbaar
niet in slagen, om op niveau te pres-
teren. Een hemelsbreed verschil
met datgene wat sommige spelers

op trainingen laten zien. De druk
om die tweede plaats vast te hou-
den verlamt de spelers blijkbaar te
zeer. Gelukkig bood de tweede helft
meer soulaas," constateerde hij
zichtbaar opgelucht.

In de eerste helft gebeurde vrijwel
niets. Na ruim een uur loste Crutzen

een schot van Starmans zo knullig,
dat de rebound voor Kleinjans nog
maar kinderspel was: 0-1. Toen Wa-
genaar een tiental minuten later
snelheid te kort kwam jegens
Spronck, was het breedtepassje op
Dooper genoeg om van RKONS een
geslagen ploeg te maken: 0-2. Eén
minuut later kroop RKONS al weer
dichterbij, nadat Blankenhagen met
een schitterende reactie de straf-
schop van Janssen had gestopt,
maar kansloos was tegen de inzet
van de snel ingelopen Dijkstra: 1-2.
Met elf tegen negen wist Waubach
zich echter geenraad en kroop in de
slotminuut door het oog van de
naald, toen de kopbal van Schilder
via de paal naast ging.

René van Dijck helpt Venray aan zege

Meerssen mist heilige vuur
Van onze correspondent

PIET CROMBACH

MERRSSEN - SV Meerssen is de leiderspositie weer kwijt in de hoofd-
klasse C. Halsteren dat in het paasweekeinde drie punten haalde, voert
nu met een punt voorsprong de ranglijst weer aan. Geheel onverwacht
liet de ploeg van trainer Piet van Dijck gistermiddag een kostbare steek
vallen (0-1) tegen een uitermate gemotiveerd spelend Venray. In de eerste
helft zagen de ruim 500 opgekomen toeschouwers een matte partij voet-
bal zonder noemenswaardige hoogtepunten.

AlleenErik Smeets zorgde voor eni-
ge opwinding bij de thuisclubaan-
hangtoen hij tien minuten voor rust
de bal na een snelle SV Meerssen-
aanval over diverse schijven via het
lichaam van Venray-aanvoerder Jan
Poels naastknalde. In de tweede
helft schakelde SV Meerssen reeds
vrij vlug een tandje hoger en dien-
tengevolge kreeg de wedstrijd nu
een boeiend en levendig karakter.
Roel Coumans (2x) en spits Ivo
Dahlmans waren beide akelig dicht-
bij de openingstreffer. Maar in de
afwerking ontbrak het echter aan
het nodige fortuin.

Die openingstreffer kwam er toch.
Maar wel aan de andere kant. In de
60e minuut mocht Wim Cuppen na-
mens Venray een vrije trap nemen.
Hij plaatste de bal na de instormen-
de René van Dijck, die met een
schitterende snoekduikkopbal SV

Meerssen-doelman Wim Dussel-
dorp kansloos liet: 0-1. De thuisclub
stroopte na dit misfortuin nog eens
extra de mouwen op, maar wat de
ploeg ook probeerde, de Venray-
defensie met het uitblinkende duo
Jan Poels en Naud Janssen voorop,
hield de gelederen keurig gesloten.

Alleen invaller Hans Ploemen had
zijn ploeg nog langszij kunnen
brengen, maar geheel vrij voor Ven-
ray-keeper Wim Jacobs schoot hijte
gehaast over. Commentaar van SV
Meerssen-trainer Piet van Dijk:
„Van onderschatting was beslist
geen sprake. Maar bij een aantal
spelers ontbrak vandaag het heilige
vuur, zodag we constant achter de
feiten aanholden. Doodjammer".

" Ondanks de inzet van Ivo
Dahlmans (koppend) slaagde
Meerssen er tegen Venray niet
in de koppositie te verdedigen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

EHC uitgeblust
Van onze correspondent

JOHAN HEURTER

OOSTERHOUT - Voor EHC is er
niets meer te winnen en dat was
tegen TSC te zien. Plichtmatig
werd de wedstrijd afgewerkt en
de 3-1 nederlaag was dan ook te-
recht. Trainer Piet Hermans: „Ik
denk dat het op is. De scherpte is

er niet meer. We moeten nu vast
kijken naar het volgend seizoen,
al wil ik in de resterende duels
nog wel een paar punten pak-
ken".
EHC speelde mat, maar ook te-
genstander TSC was niet erg fel
en dat terwijl de Oosterhouters
nog steeds een kansje hebben op
de titel. Een matige wedstrijd

dus, waarin de thuisclub wel het
initiatief naar zich toetrok. Hal-
verwege de eerste helft bekroon-
de Arjo Kokx het overwicht: 1-0.
Na de pauze kwam EHC er wat
meer uit maar de thuisclub be-
hield het beste van het spel. Na
een schot van Menno Koek te-
gen de paal, benutte Pieter van
Gils de rebound en een hoek-
schop van diezelfde Koek werd
door Ronald van Nijnatten fraai
afgerond: 3-0. De tegentreffer
kwam na een hoekschop van
Marcel Adam. Sjef de Korte van
TSC kopte die fraai achter zijn
eigen doelman: 3-1.

UDI verrast SVN
Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

NIEUWENHAGEN - Geen
enkele SVN'er zal tijdens
de rust van de thuiswed-
strijd tegen UDI '19 reke-
ning hebben gehouden met
een nederlaag (1-2). Door
een doelpunt van Willy
Dautzenberg na een halfuur
spelen - hij hoefde na een
prima actie van Ralph Cus-
ters slechts in te tikken -
waren de Nieuwenhagena-
ren op voorsprong geko-
men. In het daaropvolgende
kwartier hadden ze die vrij
gemakkelijk gehandhaafd.

Toch waren Ton Duyf c.s. enkele
malen gewaarschuwd. Zo gaf
spits Peter Geurts twee keer zijn
visitekaartje af. Even voor de
pauze dwong hij doelman Leon

Pruisscher tot een uitstekende
redding. De 'zekerheid' van een
Limburgse overwinning werd
meteen ha de hervatting nog
eens onderstreept door Dautzen-
berg; hij schoot, in vrije positie,
tegen de paal. „Uitstel van cxc- 'cutie", dachten enkele SVN-sup-
porters hardop. Even later wer-
den ze ontnuchterd. Ook Ferry
van Grunsven van de bezoekers
knalde tegen het houtwerk, maar
dat had, in tegenstelling tot wat
gebeurde bij Dautzenbergs actie,
wel gevolgenvoor de stand. Aan-
voerder Duyf liep namelijk in de
baan van de het veld inspringen-
de bal. De gelijkmaker kwam
aldus op zijn naam (1-1).

UDI nam steeds meer het initia-
tief; bij SVN lukte niet veel
meer. Nog geen vijf minuten na
de gelijkmaker beoordeelde
Geurts een door een ploegmaat
genomen vrije trap kennelijk be-
ter dan de SVN-defensie. Heel
leep verschalkte hjj ook Pruis-
scher (1-2).

Overwinningen op Longa en Parmingen

Wilhelmina grijpt
laatste strohalm

Van onze correspondent
JAN LEIJSTEN

WEERT/PANNINGEN - Wil-
helmina'oB gelooft er weer in.
Het Weerter team voegde met
overtuiging (thuis tegen Lon-
ga) en wilskracht (uit bij Par-
mingen) vier punten aan het
totaal toe. Dat ontlokte trainer
Hans Leushuis de uitspraak:
„De komende week pompen
we nog meer vertrouwen in de
ploeg. We zijn nog niet gede-
gradeerd!"

Tegen Longa liet Wilhelmina al di-
,rect de offensieve bedoelingen blij-
ken. Zo kopte de veelvuldig in-
schuivende libero Gilkes uit Ver-
donkschots corner nipt naast. Na
rust verraste Longa-speler De Kok
zijn eigen doelman met een inzet,
die nipt naast ging. Dit inspireerde
Wilhelmina kennelijk zo, dat Bruy-
naers een corner keihard inkopte,
waarna Wolter het verlossende tikje
gaf: 1-0. Korte tijd later gafHouben
een voorzet aan Kirkels, die de hoek
voor het uitzoeken had: 2-0. Nadat
Longa-verdediger Corné Lucassen
natrapte tegen John Camp (Lucas-
sen moest vertrekken) bracht de
mooiste aanval de bal bij Kirkels:
3-0.

Tegen Parmingen, maandag, kwam
het eerste gevaar van Parmingen.
Doensen schoot namens Parmingen

naast, terwijl Jos Stals te lang wei-
felde na voorbereidend werk van
Korsten. Narust, met de aanvallen-
de Berns erbij, kwam Wilhelmina
sterk opzetten. Toch kwam Parmin-
gen op voorsprong, door de van-
ouds zwoegende Smolenaers, die
een voorzet van Doensen inschoot:
1-0. Met de uitblinkende Gilkes en
zwoeger Houben zette Wilhelmina
aan voor een slotoffensief, dat tien
minuten voor tijd via de talentvolle
Kirkels de gelijkmaker opleverde.
Oud-Panningenspeler Henrie Hou-
ben schoot Wilhelmina op het schei-
den der markt naar de zege.

en voorts...
MARGRIET-UDI'I9 1-0.rust 0-0.
54. J. van Nistelrooy 1-0.
Scheidsrechter Deckers. Toe-
schouwers 500. Boekingen: Vilt-
wijk, Smits en Geurts (allen
UDI)

TSC-HALSTEREN 0-0. Scheids-
rechter De Munnik. Toeschou-
wers 600.

MARGRIET-LONGA 0-1. Rust
0-0. 58. Vermeer 0-1 (strafschop).
Scheidsrechter Adriaans. Toe-
schouwers 500. Boeking: Van
Osverld (Margriet).

DESK-GELDROP 1-7. 8. Van
Heumen 1-0, 14. Spitters 1-1, 29.
Eikemans 1-2, 41. Nederlof 1-3.
Rust. 52. Boelaers 1-4, 63. Spit-
ters 1-5, 68. Eikemans 1-6, 87.
Notten 1-7. Scheidsrechter De
Munnik. Toeschouwers 100.

HALSTEREN-BARONIE 3-1. 40.
Van Galen 0-1. Rust. 75. Swaans
1-1, 78. Karman 2-1, 90. Voor-
braak 3-1. Scheidsrechter Duys.
Toeschouwers 800. Van Galen en
Slüter (beiden Baronie) uit het
veld gestuurd.

Heer toont
vechtlust

HEER - „Ik heb mijn team weer
eens met veel inzet zien strijden en
ik hoop dat dat de aanzet is voor
een gunstig competitieslot. Ik ben
echt blij met dit ene puntje van van-
daag". Heer-trainer Lei Goossens
kon eindelijk weer eens een glim-
lach op zijn lippen toveren na het
gelijke spel tegen Roermond. Het
doelpunt dat Harald Kostons, ver in
de tweede helft, scoorde vormde
voor alles wat Heer aanhangt een
bevrijding. Lange tijd zag het er
naar uit, dat de bezoekers de winst
zouden binnenhalen. Vanuit een ge-
sloten verdediging werden de spit-
sen steeds goed aangespeeld waar-,
door de Heer-verdediging constant
op de tenen moest lopen. Ander-
zijds was Ed Braken weer eens
ouderwets op dreef en dat beteken-
de voortdurend alarm in de RFC-
verdediging. Het gelijkspel was
voor beide teams een terechte belo-
ning.

SLAAP LEKKER I
STRAKS. I

Als U daar problemen mee
heeft, wordt het tijd uw slaap-

voorlichter te raadplegen !
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Trainersduo
MAASTRICHT- FC Vinkenslag
gaat volgend jaar -zoals het L.D.
vorige week maandag reeds
meldde - verder met het trainer-
duo Bèr Beckers/John Vranc-
ken. Vrancken, de huidige GSV-
'2B-oefenmeester, was één van de
mensen, die Vinkenslag zater-
dagavond de titel zagen verove-
ren. Voor Jo Gerards, die de trai-
nersfunctie na enkele wedstrij-
den overnam van Huub Groene-
wegen, betekende de titel de
aanzet tot de afsluiting van zijn
carrière. „Ik heb werkelijk geen
zin meer om lange reizen te ma-
ken. Om de helezondag van huis
te zijn. Ik ben nu 56 jaar.Tijd om
het iets rustiger aan te doen.
Daarom ga ik volgend seizoen
bij Mariarade aan de slag", aldus
Gerards.

Ergernis
LANDGRAAF - De vreugde van
RKONS-trainer Wim Logister
over het behalen van de tweede
periodetitel slaat langzaam om in
ergernis. Logister ziet zijn selec-
tie namelijk met het naderen van
die na-competitie vooral in kwa-
liteit slinken. Doelman Kees van
Arkel kreeg Patrick Dooper bo-
venop zich en is met een sleutel-
beenblessure voorlopig uitge-
schakeld. Even daarvoor had
Reno Walraven het veld al met
een hersenschudding moeten
verlaten. Ook Jaap de Boer en
Jean Meens haalden het einde
van de derby tegen Waubach
niet, maar zij waren dat zelf
schuld. De Boer trapte Bert Star-
mans na ('lk moet een black-out
hebben gehad', zei hij, toen hij

zich na afloop bij Starmans ver-
ontschuldigde) en Meens, die
eerder al een boeking had gehad,
trok zes minuten voor tijd aan de
noodrem, toen hij Hans Spronck
een vrije doortocht belette.

Tweede klasse A
Miranda-Kolonia 0- 0
Kolonia-RKVCL 0- 0
Bunde -SCG 1- 2
RVU-Heerlen Sport 2- 1
Schuttersveld -Miranda 0- 0

RKVCL* 20 10 7 327 29-15
Standaard' 20 8 10 226 32-17
SCG 20 7 9 423 22-14
Almania 20 6 10 422 17-17
Schuttersveld 20 510 520 19-12
Heerlen Sport 20 6 8 620 26-22
Miranda 20 6 8 620 27-28
Kolonia 20 5 9 6 19 17-21
RKWL 20 4 10 6 18 9-16
RVU 20 5 8 7 18 15-24
Bunde 20 3 8 9 14 16-31
Caesar 20 3 710 13 17-29

'periodekampioen

Topscorers: 1. W. Houben (Heerlen
Sport) 13; 2 R. Stevens (Miranda)
11; 3. R. v. Helvert (RKVCL) 8.

Programma voor zondag:
Kolonia -Standaard
Caesar -Almania
RKVCL -SCG
Miranda -RVU
Schuttersveld -Bunde
Heerlen Sport -RKWL

Tweede klasse B
Haslou -Bom 2- 1
Belfeldia -RKMSV 1- 0
Haslou -FCV 3- 1
De Ster -Susteren 6- 0

Lindenheuvel* 20 11 5 427 41-19
FCV * 20 10 3 723 45-34
Haslou 20 9 5 623 24-23
Belfeldia 20 9 3 8 2131-32
Quick'oB 20 8 4 820 27-25
Bom 20 6 8 620 24-30
DeSter 20 411 519 24-24
RKMSV 20 5 9 6 19 16-20
VW'O3 20 5 7 817 24-29
Susteren 20 5 7 8 17 23-33
PSV'3S" 20 6 6 8 16 18-19
Venlosche B. 20 6 4 10 1626-35

'periodekampioen
"twee punten in mindering

Topscorers: 1. G. Verheyen (FCV)
15; 2. S. Engelen (Belfeldia) 13.
Programma voor zondag:
PSV '35 -Haslou
Quick '08 -FCV
Bom -RKMSV
VVV '03 -Venlosche B.
Susteren -Lindenheuvel
De Ster -Belfeldia

Vierde klasse B
Wit Groen Sportclub '25 2- 1
GSV'2B-Simpelveld 0- 0
RKWM-Gulpen 2- 3
Oranje 8.-Banholtia 6- 1

GSV'2B* 20 12 5 329 43-16
Simpelveld 20 10 8 228 32-17
Keer 20 8 7 523 34-23
Zwart Wit 19* 20 8 6 622 35-28
Oranje B. 20 10 2 822 41-38
Banholtia 20 4 11 519 27-36
Wit-Groen 20 4 9 7 1725-30
RKWM 20 6 5 917 24-30
Klimmania 20 7 3 10 17 27-37
Gulpen 20 4 8 816 25-37
Geertr. B. 20 6 4 10 1624-38
Sportclub '25 20 4 610 14 16-23
'periodekampioen

Topscorers: 1. P. Boosten (Zwart Wit
19) 15; 2. R. Custers (Keer) 14.

Programma voor zondag:
Keer -GSV '28
Sportclub '25 -Simpelveld
Zwart Wit 19 -Gulpen
Klimmania -Oranje B.
Geertr. B. -RKWM
Banholtia -Wit-Groen

Vierde klasse C
FC Gracht-SVK 1- 1
Waubachse B. -Laura 1- 0
Centrum B. -Heilust 4- 6
Schinveld-SVK 1- 3
RKSVB-KVC Oranje 0- 0

Helios 20 11 7 229 56-30
Heilust 20 12 5 329 47-23
SVK* 20 11 5 427 33-18
Abdissenbosch 20 8 10 226 34-21
Schinveld 19 8 3 8 19 32-28
FC Gracht 20 6 7 7 19 28-32
RKSVB 20 4 10 6 18 29-31
Waubachse B. 19 8 2 918 26-32
Centrum B. 20 4 7 9 15 36-47
Laura 20 4 6 10 14 19-28
KVC Oranje 19 3 8 8 14 21-37
Hopel 19 1 612 8 22-56

'periodekampioen

Topscorers: 1. L. Labyed (Heilust)
15; 2. J. Ritzen (Helios) 14; 3/4. H.
Odekerken (Helios), P. Huth (Wau-
bachse B.) 13.

Programma voor zondag:
Waubachse B. -Centrum B.
Helios -Heilust
Laura -Schinveld
KVC Oranje -FC Gracht
RKSVB -Hopel
SVK -Abdissenbosch

Trainer stapt op (I)
BOCHOLTZ - Sportclub '25 zal
de enerverende slotfase in de
competitie zonder trainer Rob
Swillens moeten afwerken. Rob
bedankte vrijdagavond voor het
trainerschap. Volgens Sportclub
'25-bestuurderen vond Rob het
beter voor de groep, om op dit
moment de handdoek in de ring
te gooien. Het ontstane span-
ningsveld was hem, volgens die-

zelfde lezing, net een tikkeltje
teveel geworden.

Trainer stapt op (II)
HOUTHEM - Trainer Bob Bech-
holz heeft in overeenstemming
met het bestuur van de voetbal-
vereniging lason, besloten zijn
werkzaamheden te staken. Het
bestuur en de oefenmeester wa-
ren van mening, dat de spannin-
gen in de vereniging dusdanig
waren opgelopen, dat het beter
was, dat beide partijen uit elkaar
zouden gaan.

Diepe val
MAASBRACHT - Door de ne-
derlaag in Herkenbosch tegen
SVH is Maasbracht gedegra-
deerd naar de afdeling Limburg.
Een opmerkelijke zaak, want
zon zeven jaargeleden vertoefde
het eens zo gerenommeerde
Maasbracht nog in de eerste
klasse KNVB. Met onder meer
de gebroeders Van Bommel ken-
de Maasbracht destijds een glo-
rietijd. De oude garde haakte in
de loop der jaren af. Het verlies
werd nog enigszins opgevangen
door spelers van elders naar
Maasbracht te halen. Nadat daar
een punt achter werd gezet, be-
gon de teloorlang. De nieuwe
lichting bleek het niveau niet
aan te kunnen. Gestaag daalden
de Maasbrachtenaren af, met als

dieptepunt de val naar de afde-
ling. John van Bommel, eens
gevierd als speler, moet nu met
zijn team als trainer deze stap
zetten.

Derde klasse A
Leonidas W. -LHB/MC 0- 3
SV Hulsberg-Scharn 2- 2
Sanderbout-SV BERG'6B 1- 1

LHB/MC 20 11 5 427 32-21
Polaris* 20 10 5 525 47-31
SV BERG '68 20 9 7 425 35-28
MXC* 20 9 6 524 30-20
Mheerderß. 20 8 7 523 48-35
Scharn 20 8 5 721 24-22
SVM 20 7 5 8 19 24-24
SC WW'2B 20 7 5 8 19 29-31
SV Hulsberg 20 5 9 6 19 23-26
Leonidas W. 20 4 9 7 17 23-35
Sanderbout 20 3 9 8 15 29-32
RKMVC 20 0 614 6 20-59

'periodekampioen

Topscorers: 1. M. Neiissen (Mheer-
der B.) 16; 2/4. E. Pinckers (Mheer-
der B.), L. Moonen (MXC), en P.
Lexis (Polaris) 13.
Programma voor zondag:
Leonidas W. -SVM
Polaris -MXC
LHB/MC -SC WW '28
SV BERG '68 -SV Hulsberg
Sanderbout -Mheerder B.
Scharn -RKMVC

Vierde klasse D
RKDFC-OVCS 4- 3
Kluis-RKDFC 0- 0
OVCS-SVE 1- 4
Mariarade-KEV 1- 2
Langeberg-Stadbroek 3— 2

Passart 20 13 5 231 55-24
Heidebloem* 20 13 5 2 3156-31
Coriovallum* 20 13 5 2 3142-17
KEV 20 9 4 722 37-28
Mariarade 20 8 4 820 38-39
RKDFC 20 7 5 8 19 31-28
Kluis 20 6 6 8 1834-40
Langeberg 20 6 5 9 1730-44
OVCS 20 5 6 9 1628-43
RKSNE 20 6 3 111536-46
SVE 20 5 2 13 12 29-45
Stadbroek 20 2 414 8 25-56

'periodekampioen

Topscorers:1. R. Adams (Passart)
24; 2. G. Rademakers (Heidebloem)
23; 3. M. Huyveneers (Heidebloem)
17.
Programma voor zondag:
Passart -Kluis
RKSNE -RKDFC
Heidebloem -SVE
Stadbroek -Mariarade
Langeberg -OVCS
KEV -Coriovallum

Wereldreis
HOUTHEM - lason-speler John
Crutzen nam gisteren afscheid
van zijn club. De 27-jarige aan-
voerder, die met zijn ploeg na
het verlies tegen RKASV (1-3)
degradeert naar de afdeling Lim-
burg, vertrekt binnen twee we-
ken met echtgenote Mariëtte
voor een 14-maanden durende
wereldreis.

Opgave
MAASTRICHT - De vereniging
Celios uit Maastricht heeft zich
vrijwillig teruggetrokken uit het
toernooi om de afdelingsbeker.
Afgelopen week speelde Celios
in de achtste finales van het tour-
nooi de uitwestrijd tegen stads-
genoot VNB. Na negentig minu-
ten stond het 3-3. Verlenging
dus. VNB scoorde 4-3, maar de
scheidsrechter floot voortijdig
af, omdat hij wegens de duister-
nis het spel niet meer kon vol-
gen. Celios heeft later besloten
de (tussen)stand 4-3 als eind-
stand te accepteren en VNB de
kwartfinales te laten spelen.

Derde klasse B
Weltania-RKBSV 1- 3
Minor -Heksenberg 1- 1
Bekkerveld-Vijlen 2- 1
Heerlen -Vaesrade 0- 2
Groene Ster -Voerendaal 0- 0
RKBSV-VKC 3- 0

Heksenberg* 20 11 5 427 35-30
Heerlen 20 11 2 724 41-24
RKBSV 20 10 3 723 33-18
VKC 20 10 3 723 34-22
Groene Ster* 20 9 5 623 26-21
Minor 20 9 4 722 32-22
Vaesrade 20 8 5 7 2127-20
Bekkerveld 20 9 3 8 2128-41
Vijlen 20 6 6 8 18 31-36
FC Hoensbroek 20 5 6 9 16 25-35
Weltania 20 4 4 12 12 19-43
Voerendaal 20 1 811 10 17-36

'periodekampioen

Topscorers:l. R. Janssen (Minor) 14;
2/3. E. Erbas (VKC), en R. Bergsma
(RKBSV) 13.

Programma voor zondag:
Minor -Heerlen
Vijlen -Vaesrade
Heksenberg -Voerendaal
VKC -FC Hoensbroek
RKBSV -Groene Ster
Weltania -Bekkerveld

Derde klasse C
Swift'36-FC Oda 1- 1
Obbicht -Crescentia 4- 3
Rios -Brevendia Z— 0
EVV-Buchten 6- 0

EVV* 20 13 5 2 3152-16
DESM* 20 11 6 328 39-23
Rios 20 9 7 425 26-16
Obbicht 20 8 6 622 30-34
FC Oda 20 511 4 2122-17
Buchten 20 7 6 7 20 16-23
Brevendia 20 5 9 6 19 24-29
Swift'36 20 6 6 8 18 22-23
Merefeldia 20 5 7 8 17 23-27
KVC 20 6 4 10 16 33-46
Crescentia 20 3 7 10 13 28-38
Megacles 20 2 612 10 19-42

'periodekampioen

Topscorers:l. D. J. Oomen (DESM)
16; 2. J. Neynens (Crescentia) 14.

Programma voor zondag:
Crescentia -Swift '36
DESM -FC Oda
Merefeldia -Megacles
Obbicht -KVC
Brevendia -Buchten
Rios -EVV

Vierde klasse E
Linne-RKSVW 1- 1
SVH'39-Maasbracht 2- 0
IVS-Thorn 1- 4
Stevensweert -Roosteren 1- 2

Roosteren 20 13 5 2 3134-16
Thorn " 20 10 7 327 47-24
Armada 20 9 7 425 44-27
IVS * 20 12 1 725 44-28
Urmondia 20 8 6 622 27-18
SVH'39 20 8 3 9 19 43-39
Stevensweert 20 7 5 8 19 27-26
Linne 20 6 6 8 18 37-41
RKSVW 20 6 6 8 18 26-30
Holturn 20 7 4 9 18 28-33
Maasbracht 20 3 512 11 12-35
Vlodrop 20 3 116 7 19-71

'periodekampioen

Topscorers: 1. I. Smeets (Thorn) 15;
2. J. Corbey (Thorn) 12; 3. B. Peters
(Linne) 10.

Programma voor zondag:
Roosteren -Linne
Maasbracht -RKSVW
Holturn -IVS
Stevensweert -Thorn
Urmondia -SVH '39
Vlodrop -Armada

Vierde klasse F
Kindse 8.-RKVB 0- 0
Beegden-Haelen 1- 0
Victoria R -Haelen 1- 1
Nunhem-Moesel 0- 5
Eindse 8.-RKESV 2- 1
EMS-RKVB 2- 0
RKSVO* 20 11 6 328 53-32
Victoria R* 20 11 6 328 39-23
EMS 20 10 7 327 46-24
RKESV 20 5 10 520 27-26
Leveroy 20 7 5 8 19 31-31
Moesel 20 6 7 7 19 30-35
Eindse B. 20 5 9 6 19 29-40
RKVB 20 4 9 7 17 16-22
Beegden 20 4 9 7 17 22-31
Haelen 20 6 4 10 1638-45
SC Leeuwen 20 3 9 815 16-26
Nunhem 20 4 7 9 15 31-43
'periodekampioen

Topscorers: 1. F. Fermont (EMS) 22;
2/3. R. Schreurs (Haelen), en J. Lo-
ven (Nunhem) 14.
Programma voor zondag:
SC Leeuwen -Nunhem
Haelen -Moesel
RKSVO-RKESV
Leveroy -EMS
Beegden -Eindse B.
RKVB-VictoriaR

sport

Euro-Disney ballade

MAASTRICHT - Eén man ont-
brak bij de feestelijkheden, die
zich zaterdagavond, of beter za-
terdagnacht afspeelden in de
kantine van FC Vinkenslag. Ger
Remmers, verdediger van het
eerste elftal. Enkele uren eerder,
in de allesbeslissende wedstrijd,
was hij er ook niet bij. Terwijl
zijn ploeggenoten bij Chevre-
mont het laatste punt verover-
den, dat nodig was voor de titel,
zat Ger in de nabijheid van Pa-
rijs. Hij had, al lang geleden, een
reisje geboekt naar Euro-Disney-
land. „Tja," zei trainer Jo Ge-
rards, „daar moeten de trainers
bij Vinkenslag mee leren leven.
De instelling hier is vaak écht
amateuristisch."

" Uiteraard ging Vinkenslag-trai-
ner Jo Gerards na afloop van de
thriller tegen Chevremont op de
schouders van zijn spelers. Leon
Hollman en Harry Vroegop torsen de
last. Foto: CHRISTA HALBESMA

Voorzitter weg
ROERMOND - Voorzitter Leon
Frissen is afgetreden bij de
Sportclub Leeuwen. Frissen, die
meer dan zes jaar deze functie
vervulde, was van mening, dat
hij als wethouder van Roermond
niet als praeses van de voetbal-
club aan kon blijven. Voorlopig
zal Jo Giesberts waarnemen. Hij
was de laatste zestien jaar pen-
ningmeester.

op de stip

" De zaterdag afgelaste wedstrij-
den in de vierde klasse C worden
donderdag ingehaald. Het be-
treft Hopel-Schinveld en KVC
Oranje-Waubachse Boys. Aan-
vang van beide duels 19.00 uur.

" Voor aanvang van De Ster-
Susteren werd een minuut stilte
in acht genomen, in verband met
het overlijden van de 70-jarige
Herman Stouten. Hij was gedu-
rende de laatste 45 jaar onafge-
broken bestuurslid van de thuis-
club.

" Voor enkele verenigingen viel
dit weekeinde definitief het
doek. Caesar (2A), Weltania (3B),
lason (4A) en Maasbracht (4E),
dienen volgend jaar een klasse
lager uit te komen.

Derde klasse D
MVC '19 -Meterik 2- 1
HBSV -Tiglieja 1- 1
SSS'IB-RKDEV O- 4
Sparta 18-IVO 1- 0
SC. Irene -SVEB 4- 2
SV Meerlo-Helden 0- 0
Helden-MVC'I9 2- 1
Meterik-SC. Irene 2- 1
SVEB-Sparta'lB 1- 1
IVO-SSS'IB 1- 0
RKDEV-HBSV 1- 0
Tiglieja-Vitesse'oB 2- 1

Tiglieja* 19 11 4 426 39-24
SV Meerlo 19 11 4 426 36-25
SC. Irene 20 10 4 624 32-22
SVEB 19 8 5 6 2141-34
Sparta'lB 20 6 9 5 2130-30
Vitesse '08 19 6 7 6 1932-27
MVC'I9 19 7 5 7 1931-32
Meterik 19 7 4 8 18 38-34
IVO 19 6 5 8 1734-39
Helden 19 7 3 9 1724-32
HBSV 20 5 7 8 17 18-29
RKDEV 20 6 3 111530-42
SSS'IB 20 5 2 13 12 21-36

'periodekampioen

Topscorers: 1. P. v. Osch (SV Meer-
lo) 20; 2. T. v. Asten (Meterik) 14; 3.
H. Beurskens (SVEB) 12.

Programma voor zondag:
MVC '19 -Tiglieja
Helden -RKDEV
Meterik -IVO
SVEB -SV Meerlo
SSS'IB-HBSV
Sparta '18-Vitesse '08

Vierde klasse G
BEVO-VCH 0- 0
GFC'33-Swalmen 2- 0

Egchel* 20 13 6 13248-19
Baarlo * 20 12 5 329 37-18
Venlo 20 10 5 525 45-30
Quick B. 20 10 4 624 39-29
Reuver 20 9 3 821 43-27
GFC'33 20 6 7 719 45-39
Swalmen 20 9 110 19 24-33
VCH 20 7 4 9 18 31-35
RKSVN 20 6 6 8 1832-45
BEVO 20 6 5 9 17 23-35
VOS 20 4 214 10 23-48
Roggel 20 2 414 8 20-52

'periodekampioen

Topscorers: 1. D. Janssen (RKSVN)
17; 2. L. v. Maris (Reuver) 14.

Programma voor zondag:
BEVO -GFC '33
Venlo -Swalmen
VCH -Quick B.
VOS -Reuver
Egchel -Baarlo
RKSVN -Roggel

Id-sterrenelftal
GIELEN (2)

(Heer)

MAGERMANS (3)
(VINKENSLAG)

POELS (3) GILKES (1) PALIAMA(I)
(Venray) (Wilhelmina '08) (Blerick)

R. MEULEMEESTER (1) OTTEN (1) KORSTEN (7)
(Blerick) (Chevremont) (Parmingen)
LOOP (4) HEUMASSEY(I) HABETS (4)

(Chevremont) Blerick) (Vinkenslag)
Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffende spel 6'

in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen. I

hoofdklassec
Wilhelmina'oB-Longa 3- 0
Venray -Parmingen 0- 0
Margriet-UDI'I9 1- 0
TSC-Halsteren 0- 0
DESK-Geldrop 1- 7
Margriet -Longa 0- 1
Halsteren -Baronie 3- 1
SVN-UDI'I9 1- 2
SV Meerssen -Venray 0- 1
TSC-EHC 3- 1
Parmingen -Wilhelmina '08 1- 2
Halsteren 23 12 7 431 45-24
SV Meerssen 23 13 4 630 37-19
TSC * 23 12 5 6 29 36-21
Longa 23 12 4 7 28 33-18
EHC* 23 11 4 826 40-26
Geldrop 23 9 8 626 37-29
Venray 23 9 8 626 25-20
SVN 23 8 8 7 24 34-37
Margriet 23 9 4 10 22 36-40
Parmingen 23 7 7 9 21 21-20
Baronie 23 8 3 12 19 38-47
Wilhelmina '08 23 7 4 12 18 33-45
UDI'I9 23 6 3 14 15 19-39
DESK 23 2 3 18 7 22-71

'periodekampioen
Programma:
EHC -Geldrop
Venray -Wilhelmina '08
UDI '19-DESK
Baronie -TSC
Longa -SV Meerssen
Margriet -SVN
Parmingen -Halsteren

hoofdkl. Cin cijfers
TSC-EHC: 3-1 (1-0). 29. Kokx 1-0; 62. P. van
Gils 2-0; 75. Van Nijnatten 3-0; 82. De Kort
3-1 (eigen doel). Scheidsrechter: V.d. Berk.
Toeschouwers: 200. Waarschuwing: Snoe-
ren (EHC).
EHC: Snoeren 7, Nöllgen 6 (65. Muermans),
Gerringa 6, Grassi 6, Upelaar 6, Derrez 6,
Adam 6, Merk 6. Loontjes 5, Coolen 5.
Branckaert 6. Totaal 65 (11).

VENRAY-PANNINGEN: 0-0. Scheidsrech-
ter: Haak. Toeschouwers: 750. Boekingen:
Vievermans en Sijbers (Venray) en Korsten
en René Janssen (Parmingen).
VENRAY: Jacobs 7, Poels 6, Janssen 7,
Lenkens 7, Beerkens 7, Heidens 6, Viever-
mans 6, Cuppen 7, Van Dijck 6 (75. Drab-
bels -), Verstegen 7, Sijbers 6. Totaal 72 (11).
PANNINGEN: Hermkens 8, Moonen 6,
Nijssen 7, Rene Janssen 7, Schijven 6, Smo-
lenaars 6, Beumers 7, Korsten 7. Knapen 6,
Robert Janssen 7 (75. Stals-), Doensen 7.
Totaal 74(11).

SVN-UDI'I9 1-2 (1-0). 27. Dautzenberg 1-0;
53. Duyf (e.d.) 1-1; 57. Geurts 1-2. Scheids-
rechter: Van Nistelrooy. Boekingen: Joos-
ten (SVN) en Smits (UDI'I9). Toeschou-
wers: 250.
SVN: Pruisscher 7, Mermens 7, Van Hoof 6,
Duyf 6, Joosten 6, Janssen 6, Zenden 7,
Custers 7, Dautzenberg 6, Neiissen 6, Hen-
sels - (19. Cremers 6). Totaal: 70 (11).

MEERSSEN-VENRAY: 0-1 (0-0). 60. Van
Dijck 0-1. Scheidsrechter: Van Rooyen.
Toeschouwers: 500.
MEERSSEN: Dusseldorp 6, Van Dijk 6, R.
Smeets 7, Scheffers 7, Kleinen 6, (80. Vrij-
hoeven). Alfonso 5 (60. Ploemen 5), Van
der Leeuw 6, Quesada 7, Coumans 6, Dahl-
mans 6, E. Smeets 6. Totaal 73 (12).
VENRAY: Jacobs 6, Beerkens 6, Janssen 7,
Poels 8, Lenkens 6, Cuppen 6, Vievermans
7, Heidens 5, Sijbers 7, Verstegen 6 (88. Ste-
vens), Van Dijck 6 (70. Drabbels). Totaal 70
(11).

WILHELMINA 08-LONGA 3-0 (0-0).
Wolter 1-0; 72. Kirkels 2-0: 90. P°"we„irToeschouwers: 350. Scheidsrechter V**^boom. Boeking: Cees van Loon (Long»'-
het veld gestuurd: Lucassen (Longa)- t,
WILHELMINA: Strijbosch 7, Kessel*
Camp 7, Gükes 7. Verdonkschot 6. Pou%
7, Wolter 8,Keyzers 6, Bruynaers 6, HoU^
6, Kirkels 8. Totaal 74 (11).

PANNINGEN-WILHELMINA'OB
(0-01.61. Smolenaers 1-0; 80. Kirkels H*~
Houben 1-2. Boeking: Smolenaers (Palw
gen). Toeschouwers: 650. ScheidsreO1
Nijboer. M»
PANNINGEN: Hermkes 6, Moonen V, "5
sen 6, René Janssen 6, Beumers 6. Knajj|
5, Smolenaers 7, Korsten 7,Robert Jal|3
5, Stals 5 (68. Idnssi), Doensen 6. Tota»1

<U)- .is»WILHELMINA'OB: Strijbosch 7. Kesse».
Camp 7, Gilkes 8. Verdonkschot 7. Po"*^6 (50. Berns 7), Wolter 6, Bruynaers 6. jl,
ben 7, Keyzers 6, Kirkels 7. Totaal 80 ('"

Vierde klasse A
lason-RKASV 1- 3

Schimmert* 20 11 7 229 33-15
Vilt 20 10 8 228 38-22
Rapid * 20 10 5 525 36-20
Amicitas 20 11 3 625 29-24
Willem I 20 9 5 623 38-31
St. Pieter 20 8 6 622 31-39
SVME 20 8 4 820 34-29
RKHSV 20 5 7 8 17 23-29
Walram 20 6 4 10 16 25-33
RKUVC 20 4 6 10 14 24-35
RKASV 20 5 3 12 13 23-36
lason 20 1 613 8 21-42

'periodekampioen

Topscorers: 1. P. Gerets (Rapid) 13;
2. R. Kerckhoffs (RKUVC) 12.

Programma voor zondag:
RKHSV -lason
Walram -RKASV
Schimmert -St. Pieter
RKUVC -Vilt
SVME -Amicitas
Rapid -Willem I

Vierde klasse H
Achates -Wanssum 1- 2
Melderslo -Montagnards 0- 4
RKDSO-Wittenhorst 0- 3
Achates -Oostrum 3- 2
Koningslust -Leunen 1- 2
Melderslo -Wanssum 1- 1
RKDSO -Swolgense B. 3- 1
Montagnards -Wittenhorst 1- 2
Ysselsteyn -Stormv. '28 1- 1

Wittenhorst 20 14 3 3 3140-19
Wanssum* 20 9 8 326 34-25
Montagnards 20 10 46 2442-21
Koningslust ' 20 6 9 521 29-24
Leunen 20 9 2 920 36-32
Ysselsteyn 20 6 8 620 33-30
Melderslo 20 8 4 820 25-35
Achates 20 7 5 8 19 38-39
Stormv.'2B 20 7 4 9 18 33-28
Swolgense B. 20 8 210 18 27-38
RKDSO 20 5 4 11 14 27-42
Oostrum 20 2 513 9 20-51

'periodekampioen

Programma voor zondag:
Achates -Melderslo
Leunen -Wanssum
Oostrum -Swolgense B.
Stormv. '28 -Montagnards
Ysselsteyn -RKDSO
Wittenhorst -Koningslust

topscorers hoofdkl
1. Brankaert (EHC) 13; 2. Van Sliedrei,
(Halsteren) 12; 3. Geurts (UDI '19). KS wen Schlüter (Baronie) en Bevelander'^stèren); 7. Brouns (Geldrop) en Dah'*^J It)
(Meerssen); 9. Koeman (Longa) en naU_

I,rt S]
berg (SVN) 9; 11. Vermeulen (TSC) enl»\.
(EHC)B; 13. Vervuurt (Margriet), CoUtfJJ,
(Meerssen), Gagliardi (Longa) en P-
Gils (TSC). ö

eerste klasse
Chevremont -FC Vinkenslag
Heer -Roermond , !RKONS-Waubach l'\ X
Blerick -Limburgia tl

FC Vinkenslag * 20 14 5 133 f'\\Waubach 20 11 6 328 *?$ ''Blerick 20 7 9 423 3JChevremont 19 7 9 323 Z^jj &
Eijsden 20 7 9 423J* jj |j
RKONS * 20 8 6 6223f j) .
Roermond 20 6 7 7 19 *' J
Limburgia 20 5 7 8 17 Jy 4|

Heer 20 4 8 8 16 Jf-J J
Sittard 20 4 6 10 1* 'fjJ
Volharding 19 4 5 10 13 \lj £
Veritas 20 1 514 '"^ ft
'periodekampioen

Programma: h
Sittard -RKONS £
Roermond -Waubach
Volharding -Limburgia
Veritas -Chevremont
Eijsden -Blerick
FC Vinkenslag -Heer

1F in cijfer
RKONS-WAUBACH 1-2(0-0). 64. Kle'.s Ij
0-1; 77. Dooper 0-2; 78. Dijkstra 1-2-yf
schouwers 250. Scheidsrechter Hof- .
king: Jurgens (Waubach) en "%( J!(RKONS). Uit het veld gestuurd: Ve *J *(RKONS) en Meens (RKONS) na t** U
boeking. ■ J 8RKONS: Van Arkel (26. Crutzen 5).La«J^ .
7, Wagenaar 6, De Boer 6, Janssen 6. l
sen 6, Henssen 7, Meens 7, Didderen 6, 'raven (19. Schilder 5), Dijkstra 6. T° J--67(11).
Waubach: Blankenhagen 8, i\xrèe%a JlSpeth 6, Van Kan 7, Kuyper 5, Schaap1* S5, Starmans 6, Kleinjans 5, Offerge' «
Dooper 5, Spronck 6. Totaal: 65(11)-

BLERICK LIMBURGIA 5-0 (0-0). .f
46 v.d.Beuken 1-0, 47 Paliama 2-0. °" ji
massej 3-0, 75 Verhaegh 4-0, Asse'|/
Scheidsrechter: Eykenboom. Toe 5
wers: 350. ,#
BLERICK: Valckx 8, Pailiama 8. J J3"^!7, Hermans 7, Verhaegh 7, v.d.Beuken^tGeraedts), R. de Meulemeester 8. "°d
Theuws 7 (85 Assel), Humassej 8,PJan
7. Totaal 81 (11). 6

)
LIMBURGIA: Frolichs 6, M.FnjnS "U
Winkens 7, Koetsier 6, Postuma 5, H^J
7, J.Winkens 6, Heuts 5 (85 (CroU*
Vluggen 6 (87 Wijnen -). P.Frijns 7. K°'
6. Totaal 67 (11).

■\é
HEER-ROERMOND 1-1 (0-1). 19 S%s0-1; 71. Kostons 1-1. Scheidsrechter ».J\
Boekingen: Petit (Heer) en De K" J(Roermond). Toeschouwers: 300. Mp"
HEER: Gielen 8, Hendriks 7, Hoofs "* trfl6, Vranken 6. Moest 5 (85. Neiissen). *Jj>l
tons 6, Hollanders 6, Reynen 6, Scn".,,.
(70. Reneerkens), Braken 7. Totaal 68 ''r ;i
ROERMOND: Van de Werf 6, Laflel>l
Engelen 6, Stiphout 7. Michaelis 6. -*.
6, Mrowald 6, Winwood 6, DörenW
Suylen 7, De Krijger 6. Totaal 70(11)-

CHEVREMONT-FC VINKENSLAG p
(2-0). 2. Schleepen 1-0. 29. Loop 2-0. '*._
bets 2-1. 81. Quadvlieg 2-2. Toesch»V J
500. Scheidsrechter Bogie. Boe*, f 1
Rousseau en Quadvlieg (Vinkensla*
Schleepen (Chevremont). t$ j
CHEVREMONT: Schleijper 7, T[?f.';
Kroon 8, Dautzenberg 7, Huynen 7. V.JpI
7, Otten 8 (32. Maats 7-), Bodelier 7. «« ’ven 7, Loop 8, Schleepen 7 (72. V.d.
-). Totaal 87 (12). .- 9
VINKENSLAG: Laurens 7, Hollman^,/
germans 8, Quadvlieg 7, Frijns 7. He g(*j
7, Rousseau 7, Scheffer 7, Gouldin.,^./
Duchateau 7), Vroegop 7, Habets 8-
-84 (12).

topcorers 1F
"/ld*.1. Dörenberg (RFC) en Vroegop (V7.''slag) 12; 3. Ron Janssen (Eijsden) ; nslt_

Winkens (Limburgia), Habets (Vink?" j.
Dijkstra (RKONS) en Suylen (RF°'(^»'"
Theuws en Assel (Blerick), Dooper
bach) en Loop (Chevremont) 8; l 2' cti)'
ding (Vinkenslag) en Spronck (WauDa

Id-clubklassement
1.Vinkenslag
2. Meerssen t&
3. Eijsden d .
4. EHC en SVN _ ..
6. Blerick
7. RKONS tM
8. Parmingen 6 1
9. Chevremont . .

10. Venray tfl
11.Waubach _J
12.RFC »]
13.Sittard
14. Heer iZ
15.Veritas M|
16.Wilhelmina '08 .' 1
17.Limburgia
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Meerssen speelt
met Heerlen Sport

(JSERSSEN - HEERLEN SPORT 5-2 (3-1). 7. Robert Smeets 1-0; 25. Coumans 2-0; 38.
Sch men 3"°* 45- Starmans 3-1; 49. Coumans 4-1; 75. Ploemen 5-1; 83. Houben 5-2. Toe-

louwers 200. ScheidsrechterRamaekers.

. _ *^SSEN - „Proficiat Piet, verdiend gewonnen, julliewaren een maat
HeeT 0t voor ons" Met deze felicitatie aan collega Piet van Dijk vatte
Sy jflen Sport-trainer Theo Caenen na afloop van het bekerduel tussen
i.Pr, erssen en Heerlen Sport (5-2) het gebeuren kort maar krachtig sa-
M rSSen nac* een gemakkelijke zege behaald die geen moment in gevaar
Cou gekomen. Al voor rust nam de hoofdklasser via Robert Smeets, Roel
Stg,.013118 en Hans Ploemen een veilige 3-0 voorsprong, waarna Frans

.■erin?ns op slag van rust iets kon terugdoen: 3-1. In de tweede helft
dj-T-de doelpuntenproduktie voortgezet waardoor het geheel erg leven-tepjr!eef. Ploemen en Coumans zorgden voor verdere thuisclubtreffers,
5-? „1J Houben, die weliswaar vijf meter in buitenspelpositie stond, voorborgde.

to vde °'2 winst °P Eijsden 5 (4e klasse I afdeling Limburg) kon bij _____ VV de vlag in
n rantwoordelijk voor dit succes voor de ploeg uit Ingber-Gulpen waren knielend (v.l.

' "' Wuub de Bic, Maurice Debougnoux, Armand Bleezer, Martin Sluysmans, Guido Vroe-
tüe.' pUldo Meertens en staand (v.1.n.r.) Giel Webers (elftalleider), Eric Webers, HttbRou-
rv. J,]chard de Bic, Dion Pinckers, Victor Alleleyn, Roger Souren, Pierre de Bic, Mart

en trainer Harry Blauw.

John Derwall: 'Alleen een wonder kan Sportclub'25 nog redden'

Wit Groen opgelucht
Van onze correspondent

LEO JASPERS

WIT GROEN - SPORTCLUB '25 2-1
(1-1). 1. Eric Vanweersch 1-0; 44. Roel
Ritzerfeld 1-1; 61. Jan Theunissen 2-1.
Toeschouwers 350. Scheidsrechter Zil-
len. Boeking: Kokkeler (Sportclub '25)
en Vanweersch en Habets (beiden Wit
Groen)

Wit Groen: Hamaekers, Habets, Klein,
Meiers, Wauben, Theunissen, Savel-
berg, Weijenberg (46. Schaefer),
Schmitt, Vanweersch (44. Zenden) en
Jacobi.
Sportclub '25: Noppers, Derwall, T Ho-
nings, Ritzerfeld, Kokkeler, R. Honings
(75. Steinschuld), Franssen, Ewals (75.
Meessen), Starmans, Schokker, Rock-
stroh.

VAALS - Wit Groen deed in een
niet al te fraai degradatieduel tegen
Sportclub'2s de beste zaken. Het
liet de medeconcurrent met 2-1 aan
de negatieve kant van de score en
mag klassebehoud als een alsnog te
vervullen formaliteit beschouwen.
Opponent Sportclub'2s mag daar-

entegen de requiemmis al vast be-
stellen. Sportclub-aanvoerder John
Derwall: „Ons vierdeklasserschap
hangt nu wel aan een heel dun zij-
den draadje. We kunnen alleen nog
bidden voor overlevingen hopen op
wonderen, maar diezijn nu eenmaal
schaars en meestal niet besteed aan
ploegen, die in de hoek zitten waar
de klappen vallen."

Sportclub'2s deed overigens in het
veld niet onder voor Wit Groen VC.
Het kwam de mentale dreun uit de
eerste minuut (Michel Jacobi brak
op links door en bediende Erik
Vanweersch bij de eerste doelpaal
op maat 1-0) knap te boven, creëer-
de ook een veldoverwicht en knok-
te zich op slag van rust via een
schitterend genomen vrije trap van
Roel Ritzerfeld verdiend naast Wit
Groen: 1-1.

Na de thee gaf de Wit Groen-routine
(Leo Klein en Jan Theunissen) uit-
eindelijk de doorslag. Zij claimden
de hoofdrol in het overlevingsdra-
ma. Mister Wit Groen, Leo Klein,
lepelde na een uur een vrije trap in
het gastenstrafschopgebied. Daar
zag JanTheunissen Sportclub-doel-
man Herman Noppers talmen en hij
drukte zijn hoofd iets eerder tegen
het leren projectiel: 2-1. Sportclub-
'2s speelde daarop va-banque, maar
kon het geduld (John Derwall), het
cVerzicht (Marco Franssen) en de
precisie (Ramon Schokker) niet op-
brengen om de stand alsnog gelijk
te trekken.
Dolgelukkig matchwinnaar Jan
Theunissen: „Ik heb er nu alle ver-
trouwen in dat we het redden. We
kunnen in ieder geval ruimer adem-
halen. Gelukkig maar, want onder
druk spelen ligtons niet. Ik nam bij
Leo's vrije trap het risico in het gat
te duiken, omdat ik weet hoe per-
fect zijn passes aankomen. Dat
bleek vandaag, tot onze grote vreug-
de, goud waard."

" Een verwoed gevecht om de bal in het degradatieduel tussen Wit Groen en Sportclub'25.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
i

sport oost-zuid

Publiek grote verliezer in teleurstellende topper

Simpelveld en GSV'28
veel te behoudend

Van onze correspondent. MAARTEN DE KEVER
, öSV'2B - SIMPELVELD 0-0. Toeschou-wers 700. Scheidsrechter Peters. Boe-
* r*l??' Zelihsen en Aspers (beidenv. Vos. Costongs, Jacobs, Meis-
k An'HuntJens. Nijsten (85. Quadackers),
\. Deckers (46. Biloro), Zelihsen,

Omani.
simpelveld: Reinders, Gielen (72., chmetz), Pelzer, Mens, Dautzenberg,

\ bi" IJrers- Van de Berg, Quadvlieg, Ha-" . Strolenberg, America.
■f

» JENHOUT - Ruim zevenhon-
f ej"d toeschouwers waren af-komen op de topper in de
l Jjerde klasse B tussen GSV'2B
» Simpelveld, de nummers

J*11 en twee van de ranglijst,
t w ar van een ecnte topperras op het veld geen sprake.
i ,ntegendeel, slechts zes echte
f^sen en geen doelpuntenas het resultaat van negentig
; voetbal. De 0-0 uit-i la*§ was derhalve terecht.

* teleurstelling bij de toeschou-
J|^fs was echter des te groter. Pas

' k' de negentiende minuut kon Sim-I £ veld, dat in de eerste helft het| tere van het spel had, voor hetj v st gevaarlijk worden. Het schot
„J* Jack Quadvlieg ging echter

il Ge,s.V Drie minuten later schoot
.1 * Ver Michel Deckers naast, waar-
"-u to,; t'en minuten voor rust
i de.^6' voordat net publiek weerI I,- handen op elkaar kreeg. GSV-
Idg er Leon Vos moest toen voor
! stri ..rSte en eni&e keer in de wed-

Je., ingrijpen na een inzet vanCi*n Dautzenberg.
controleerde na rust de strijd,

t^ei er een dik kwartier in de
j^ e «e helft gespeeld was, kreeg
h-? eunsen een goede mogelijk-
jjv a> maar zijn kopbal ging naast.

?nls de koPDalien van Jos Meis-
pel en André America (Sim-
rj. Veld) in het laatste kwartier vane Wedstrijd.

U Weef derhalve 0-0, een uitslagl,>ee GSV-trainer John Vran-
]jj. tevreden was: „Ik had natuur-
ha( jilever gezien dat we gewonnen
t^ . en* maar we hebben nu de bes-
_imansen om kampioen te worden.

ten pelveld kan het nu wel verge-
-6a '^°or gezien houden". Zijn colle-

GeiJselaars heeft de hoop
heDl?r n°g niet opgegeven: „We
GSv*tn n°ë altiJd kans op de titel.
lie-j -J8kan nog altijd punten ver-
Prn. ? en daar kunnen we nog van""teren."

" GSV'er Marcel Loosveld slalomt door de Simpelveld-defensie. Foto: PETER ROOZEN

Rekenmeesters bederven slot run prima wedstrijd

Heksenberg en Minor
ere snel tevreden

Van onze correspondent
ROB SPORKEN

MINOR - HEKSENBERG 1-1 (0-1). 28.
R. Janssen 0-1; 57. H. Rothkrantz 1-1.
Toeschouwers 300. Scheidsrechter Rou-
wet. Boeking: Clahsen, Diederen,
Heuts, Houben (allen Minor), Heutz,
Konings, Berends (allen Heksenberg).
Minor: Schoffelen, Heuts, Houben,
Pelz, Possen, Van Loo (82. Kusters),
Pinckaers. Diederen, Janssen, KameriClahsen (60. Ruiter).
Heksenberg: Van Schaaik, Rothkrantz,
Aarts (46. Konings), Slaghuis, Ter Huur-ne, Van Besouw, Berends, De Bruyn,
Lisci, Heutz, Franssen.

NUTH - In een snelle en spannende
wedstrijd deelden Minor en Hek-
senberg broederlijk de punten: 1-1.
Het publiek genoot bijna negentig
minuten lang van een wedstrijd, die
op het scherp van de snede werd
uitgevochten en waarin de zwak lei-
dende scheidsrechter Rouwet liefst
zeven keer het boekje uit zijn borst-
zakje haalde om een speler te note-
ren. Toen enkele minuten voor tijd
bekend werd, dat SV Heerlen bij
Vaesrade op verliezen stond, beslo-
ten beide ploegen hun aanvallende
bedoelingen prompt te staken en
werd de wedstrijd op advies van de
rekenmeesters langs de lijn risico-
loos uitgetikt.

Trainer Bert Isenborghs van Minor
was tevreden met het gelijkspel,
aangezien zijn ploeg daardoor een
kanshebber voor de derde periode
blijft: „We speelden vandaag te on-
rustig. Heksenberg was de betere
ploeg en kwam dikverdiendop 1-1."
Deze gelijkmaker, na rust gescoord
door de geheel vrijstaande Hub
Rothkrantz, hing geruime tijd in de
lucht. Nadat Raymond Janssen met
een schitterend doelpunt de thuis-
club na een klein half uur op voor-
sprong had gebracht, bepaalde
Heksenberg lange tijd het gebeu-
ren. Minor kwam er nauwelijks aan
te pas en mocht van geluk spreken,
dat de gasten voor de pauze niet op
gelijkehoogte wisten te komen. Met
name de gedreven spelende Olaf
van Besouw wist enkele keren ge-
vaarlijk op te duiken voor het Mi-

nor-doel, terwijl een doelpunt van
Angelo Lisci wegens buitenspel
werd geannuleerd.

Na de treffer, die de gasten op gelij-
ke hoogte bracht, nam Heksenberg
gas terug en was Minor weer wat
vaker op de helft van de tegenstan-
der te vinden. De korte opleving
leverde in de slotfase bijna de win-
nende treffer op, maar Raymond
Janssen en Ralf Pinckaers waren
niet in staat Ton van Schaaik te pas-
seren. Een zege voor de thuisploeg,
die in de tweede helft op de toppen
van de tenen liep, was echter niet
terecht geweest.

Gasten-trainer Karl Wingenfeld
maakte een opgeluchte indruk:
„Het zit nu in de knip. Als je onze
kansen bekijkt, hadden we echter
twee punten moeten pakken." Ge-
zien de andere uitslagen kan zijn
ploeg eigenlijk niets meer gebeuren
en zal volgende week het kam-
pioenschap een feit zijn.

damesvoetbal

Puntverlies
voor koploper
Heksenberg

HEERLEN - Het duel tussen
Heksenberg en De Leeuw, dat
destijds in de achttiende minuut
als gevolg van de slechte weers-
omstandigheden werd gestaakt,
eindigde zoals het begon: 0-0.
Voor Heksenberg, dat nu koplo-
per is, een belangrijk puntver-
lies, aangezien een volgende
misstap, Nijswiller opnieuw in
de kampioensrace kan brengen.
Zowel Heksenberg, als ook De
Leeuw, kregen voldoende reële
scoringsmogelijkneden, maar
wisten hier geen gebruik van te
maken, met als gevolg een te-
recht gelijkspel.

Degradatie voor niet spelend Caesar nu een feit
Kolonia kruipt uit diep dal

Miranda-Kolonia 0-0
Kolonia-RKVCL 0-0

Scheidsrechter Hoogstra. Toeschou-
wers: 250.
Scheidsrechter Goffin. Boeking: J.
van Hooft, P. Beugels en E. Zodro-
jewski (allen Kolonia). Toeschou-
wers: 400.

KERKRADE/LANDGRAAF -
Kolonia-trainer Pierre Winkel-
molen glunderde na afloop van
de ontmoeting Kolonia-RKVCL
(0-0). Zijn ploeg had de doelstel-
ling, twee punten in het Paas-
weekeinde, gerealiseerd.

Zaterdag sleepte de ploeg een
zwaar bevochten punt weg uit
Kerkrade, na een felle derby te-
gen Miranda: 0-0. In de eerste
helft domineerde Miranda, dat
zichtbaar nog iets goed witde
maken na de eerdere 2-0 neder-
laag in Landgraaf, maar Kolonia
bleef dankzij onder meer twee
magnifieke reddingen van doel-
man Marcel Michiels overeind.
Op slag van rust had Kolonia-
spits John van Hooft, de ope-
ningstreffer op de voet maar hij
zag zijn inzet gestuit door Mi-
randa-doelman Bemelen.
Na de thee had Kolonia in het
eerste half uur een overwicht,
maar Bemelen en Zegels hielden
Miranda met ultieme redding-
sacties overeind. Het slotkwar-
tier was wederom voor Miranda.
Kolonia mazzelde, toen achter-
eenvolgens Schmitz, Zegels en
Vroomen het houtwerk raakten
en scheidsrechter Hoogstra een
duidelijke handsbal van Roger
André niet met een strafschop
bestrafte.
Er ging gisteren menige vlieger
in en om het Kolonia-complex
het luchtruim in, maar de vlieger
die RKVCL vooraf in gedachten
had, ging niet op. Kolonia startte
energiek tegen RKVCL en na
één minuut raakte Patrick Beu-
gels de buitenkant van de paal.

/ tweede klassers l
Zes minuten later veerde de in
groten getale aanwezige
RKVCL-aanhang op toen Kolo-
nia-verdediger John van Over-
meeren een kopbal van Frans
Witlems, met de handen over de
deklat werkte. Terwijl iedereen
een strafschop en een veldver-
wijzing verwacht had, besliste
scheidsrechter Goffin anders.
„Het was mijn fout, ik floot te
laat," lichtte Goffin toe. Hij ken-
de Kolonia een vrije trap toe,
omdat doelman Michiels geatta-
queerd werd.

Twaalf minuten later kreeg René
Alink een dot van een kans, na
een prima RKVCL-aanval, maar
de lange middenvelder, die bik-
kelharde duels uitvocht met Ko-
lonia-uitblinker Bert Stadhou-
ders, schoot recht in de handen
van Michiels.

Was de eerste helft nog gelijkop-
gaand, in de tweede helft trok
RKVCL het initiatief steeds na-
drukkelijker naar zich toe. Toch
kreeg het duel nog een verras-
sende wending, toen de zwak
spelende René Smeets de bal
van dichtbij voor het intikken
had, maar er niet in slaagde de
goed reagerende Frans Smit te
passeren. RKVCL probeerde
met man en macht de hechte
Kolonia-muur te slechten, maar
slaagde hier ondanks goede mo-
gelijkheden voor Witlems, Alink
en Jansen niet meer in.

Schuttersveld-Miranda 0-0
Scheidsrechter Franssen. Boeking:
G. Raets (Schuttersveld) en D.
Broeks en T. Verhiel (beiden Miran-
da).

BRUNSSUM - Schuttersveld
en Miranda kregen na negentig
minuten waar zij zich vooraf
reeds tevreden mee toonden. Het

enige wapenfeit was een knap
schot van Miranda-middenvel-
der Marcel Dirks'en dat door
Schuttersveld-keeper Jan Smid
dito werd gekeerd.

RVU-Heerlen Sport 2-1
23. H. van Gestel 1-0; 48. R. Heuts
1-1; 65. P. Meijers 2-1. Scheidsrech-
terGorissen.

ROTHEM - RVU's durf om
uiterst offensief te spelen tegen
een sterke counterploeg als
Heerlen Sport werd optimaal be-
loond met twee broodnodige
punten in de strijd tegen degra-
datie. „Het was vandaag erop of
eronder," erkende RVU-trainer
Jan Vleugels na afloop. Harro
van Gestel benutte RVU's vierde
mogelijkheid: 1-0. Ron Heuts
bracht Heerlen Sport, dat het be-
kerduel tegen Meerssen duide-
lijk nog in de benen had, na een
knappe solo verrassend langszij.
Invaller Patrick Meijers besliste
het duel twintig minuten na rust:
2-1.

Bunde-SCG 1-2
29. R. Coppers 1-0; 40. P. Kempe-
neers 1-1; 75. F. Essers 1-2. Scheids-
rechter Reitz. Boeking: Thijssen
(Bunde) en Hofman en Duijsens
(beiden SCG).

BUNDE - Gemengde gevoelens
na afloop van het duel tussen
Bunde en SCG. Terwijl voor
Bunde het doek nu vrijwel ge-
vallen is, bezit SCG thans de
derde plaats, die recht geeft op
een plaats in de na-competitie.
Bunde beheerste de eerste helft
van dezezwakke wedstrijd, maar
kwam ondanks enkele goede
mogelijkheden niet verder dan
een treffer van Ruud Coppers.
Paul Kempeneers benutte vijf
minuten voor rust SCG's eerste
mogelijkheid. In de tweede helft
was SCG de betere ploeg en
Frank Essers scoorde na een
snelle SCG-aanval de beslissen-
de treffer.

derde klassers
LEONIDAS - LHB/MC 0-3. Beide ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd. Bezoe-
kers behaalden een geflatteerde zege,
mede veroorzaakt dorr enkele dubieuze
beslissingen van de scheidsrechter. Een
gelijkspel zou de verhoudingen beter,
hebben weergegeven. Meulenbeek 0-1.
Rust. Wetsels 0-2 (strafschop), Meulen-
beek 0-3, Scheidsrechter Hegger.

SV HULSBERG - SCHARN 2-2. De be-
zoekers hadden tot de 60ste minuut vol-
doende kansen om de wedstrijd defini-
tief in hun voordeel te beslissen. Hierna
liep de thuisclub storm en dat resulteer-
de uiteindelijk in een puntendeling.
Yerna 0-1. Rust. Weijts 0-2, Eekelhoff
1-2, Ron Slangen 2-2. Scheidsrechter
Broens.

SANDERBOUT - BERG '28 1-1. Span-
nende wedstrijd met redelijk tot goed
voetbal. Bezoekers kwamen via een
counter op voorsprong, maar de con-
stante druk van de thuisclub leverde
tenslotte de gelijkmaker op. Tillie 0-1.
Rust. Stobbe 1-1. Scheidsrechter Blom.

WELTANIA - RKBSV 1-3. Er werden
legio kansen door de thuisclub ge-
creëerd, maar de afwerking liet echter
te wensen over. Weltania's degradatie is
door deze nederlaag een feit. De Hoog
0-1, Seelen 1-1. Rust. Bergsma 1-2 en
1-3. Scheidsrechter Lemmens.

BEKKERVELD - VIJLEN 2-1. In een
gelijkopgaande wedstrijd streden beide
ploegen voor de overwinning. De thuis-
club kwam echter voor rust op voor-
sprong en wist deze in de tweede helft
vast te houden. Hendriks 0-1, Georgo-
poulos 1-1, Dhondt 2-1. Rust- en eind-
stand. Scheidsrechter Wijnants.

HEERLEN - VAESRADE 0-2. Op slag
van rust verzilverden de gasten een
strafschop. In de tweede helft ging de
thuisclub meer druk uitoefenen en nam
dus ook meer risico. Een tweede Vaes-
rade-treffer was uiteindelijk het gevolg.
Notermans 0-1 (strafschop). Rust. Sen-
den 0-2. Scheidsrechter Hermans.

GROENE STER - VOERENDAAL 0-0.
Voor beide ploegen stond er niets meer
op het spel en in een aardige partij voet-
bal kwam men niet aan scoren toe.
Scheidsrechter Kluijtmans.

RKBSV - VKC 3-0. In dit gelijkwaardig
duel, waar in hoog tempo gespeeld
werd, werd lange tijd niet gescoord. De
"beslissing viel pas in het laatste kwar-
tier. Rust 0-0. Kleuters 1-0, Gouw 2-0,
Heeren 3-0. Scheidsrechter Steijns.

vierde klassers
lASON - RKASV 1-3. In de eerste helft
was lason iets sterker. Nadat de gasten
in het tweede bedrijf een voorsprong
hadden genomen, ontketende de thuis-
club een offensief, dat echter niet tot
resultaat leidde. Door deze overwinning
grepen de gasten de laatste strohalm en
bezegelden zij het lot van lason, dat
naar de afdeling degradeert. Devens 0-1,
Muyrers 1-1. Rust. Fey 1-2, Claessens
1-3. Scheidsrechter Maas.

RKVVM - FC GULPEN 2-3. Beide ploe-
gen speelden zeer nerveus. Gulpen be-
haalde een gelukkige overwinning en
behield hierdoor kans op handhaving in
de vierde klasse. Een gelijkspel had
echter het spelbeeld beter weergegeven.
Spronck 1-0 (strafschop). Rust. R. Bas-
tings 1-1, Jongen 1-2, F. Bastings 21-3,
Faarts 2-3. Scheidsrechter Gerads.
ORANJE BOYS - BANHOLTIA 6-L
Thuisclub overklaste Banholtia op alle
fronten en won verdiend. F. Roosen 1-0.
Rust. F. Roosen 2-0, Palmen 3-0 en 4-0,
Hameiers 5-0 en 6-0, Waber 6-1. Scheids-
rechter Kleykers.

FC GRACHT - SVK 1-1. FC Gracht ont-
futselde titelkandidaat SVK na een
sportieve en goede wedstrijd een ver-
diend een punt. Schuurmans 1-0. Rust.
Kersten 1-1.Scheidsrechter Berben.

WAUBACHSE BOYS - LAURA 1-0.De
thuisclub behaalde een verdiende zege,
die vooral te danken was aan doelman
Kempen, die op fraaie wijze reddingen
verrichtte. Kolker 1-0. Rust- en eind-
stand. Scheidsrechter Crolla.
CENTRUM BOYS - HEILUST 4-6. De
beginfase was duidelijk voor Heilust.
Daarna zagen de toeschouwers een gro-
te overmacht van Centrum Boys, dat
echter in deze doelpuntrijke wedstrijd
een een ongelukkige nederlaag leed.
Senden 0-1. Labyed 0-2 en 0-3, Huren
1-3, Lutgens 2-3. Rust. Huren 3-3, La-
byed 3-4, Senden 3-5. Florack 4-5, La-
byed 4-6. Scheidsrechter Janssen.

SCHINVELD - SVK 1-3. De gasten wa-
ren op alle fronten de betere ploeg en
wonnen verdiend. Rust 0-0. Verhiel 0-1
en 0-2, Cremers 1-2, Malskat 1-3.
Scheidsrechter De Jong.

RKSVB - KVC ORANJE 0-0. Matige
wedstrijd waarin beide ploegen het ac-
cent op de verdediging hadden gelegd,
waardoor het 0-0 bleef. Scheidsrechter
Schoenmakers.
RKDFC - OVCS 4-3. Leuke en sportieve
wedstrijd met wisselende kansen. Lau-
men 1-0, Been 2-0. Rust. Eikenboom 2-1,
Adams 2-2, Palmen 3-2, Kunz 4-2, Ei-
kenboom 4-3. Scheidsrechter Van de
Steur.

KLUIS - RKDFC 0-0. In dit erg span-
nende duel werden de schaarse kansen
niet benut. ScheidsrechterKusters.
OVCS - SVE 1-4.Deze belangrijke derby
eindigde in een verdiende zege voor
SVE. De gasten waren vooral in condi-
tioneel opzicht sterker en wisten de
kansen te benutten. Drenth 0-1, Eikel-
boom 1-1, Drenth 1-2.Rust. Titselaar 1-3
en 1-4. Scheidsrechter Cremers.

MARIARADE - KEV 1-2. In de eerste
helft was de thuisclub duidelijk sterker,
maar liet veel kansen onbenut. Na rust
beheerste KEV de wedstrijd en behaal-
de in die fase de volle winst. Otto 1-0.
Rust. Lenferink 1-1, Zdrojewski 1-2.
Scheidsrechter Ottenheym.

LANGEBERG - STADBROEK 3-2. De
thuisclub speelde met veel inzet en
speelde zich door deze overwinningvei-
lig. Erkens 0-1 (strafschop), Steegmans
1-1.Rust. Van de Akker 2-1 en 3-1 (straf-
schop), Erkens 3-2. Scheidsrechter
Franssen.
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DOWEM
stationstraat 48. 6411 nk hoerlon
tel. 045-713379,fax 045-742098

sportprijzen, graveren,
zeefdruk, ottsetdruk, toliedruk.

relatiegeschenken.

Restpartijen medailles , bekers en
relatiegeschenken

J__Tlt_lß___l'^

* i



Wonen Totaal
Te k. luxe INBOUWKEU-
KEN in greeploos design,
lichtgrijs, 3.30m. met oven/
magnetron, gaskookplaat,

' afzuigkap, koelkast, blad
met doorlopende achter-
wand, lichtkloof met spots.
Voor de helft v.d. prijs. Te
bevr. Plan Keukens b.v.
Rijksweg 21, Gulpen.
Tel. 04450-2490.
Te k. weg. omstandigh. geh.
nieuwe U-vorm. KEUKEN in
moderne uitv. met div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. Te bevr.
Ran Keukens b.v. Rijksweg

.21, Gulpen. 04450-2490.
; Te k. noten houten TV KAST
/ 165,-; ronde, noten hou-
ten salontafel ’ 100,-.; no-
ten houten mimiset ’ 100,-.
Heuvelstr. 32, Meers, 046-
-331300.

Huish. artikelen
USK. gasforn. ’ 95,- was-
autom. ’175,-; wasdr.

’ 175,-. 045-725595.
Kachels Verwarming

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

Muziek
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels. KLAVIER,
Rijksweg Zd. 170, Sittard.
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels met garantie en
5 jaar service-korting. Am- i
bachtelijke akoestische i
Vakspeciaalzaak KLAVIER, i
Rijksweg Zuid 170, Sittard. *Tel. 046-526426. *

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu
bels. P. Cortenraad Riems
(B) 09-32.12261156
Met een PICCOLO in he
Limburgs Dagblad raakt iuw oude spulletjes 't snels
kwijt. Piccolo's doen vaal
wonderen... Probeer maar
Tel. 045-719966.

Te koop gevr.
Voor al uw oude METALEM
Frans v.d. Loop Recycling
Metaalhandel, Kissel 12-14
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn vei
huisd naar De Beitel 74
Heerlen. Wij betalen d
hoogste prijs voor al uw ow
ijzer/metalen. 045-422025.
GEVR. Barok meubels, an
tieke kasten, inboedels, lee
bankstel, 045-725595

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech
nische praktijk HOONHOUI
voor nwe gebitsprothese er
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek. 045-228211.
Tapijten plusm. 1.70x2.40m

’ 100,-; plusm. 2.00x3.00m
’150,-. MADY Imp. & Exp
Hoogenweg 10, Stem. 046
333247.
Te k. zeer mooie eiker
SPOORBIELZEN 2.60 mtr
L; lange wissel bielzen plrr
4.00 mtr.; zee-containers
voor opslag en dergelijke, i
en 12 mtr lang; eiken vater
en heftruckpallets alle ma-
ten; tev. Euro-pallets. Be
voor in- en verkoop 043
430534 of 043-251111.

06-tijnen

Griekse Sex
Lisa draait ze om. 50 cpm
06-320.325.55

Adressen
Ze geven hun adres en

telefoonnummer vertellen
wat over zichzerf en

wachten dat jij ze belt.
320.322.23

06/100 ctp.m.

Ze vertelt
haar telefoonnummer, iets
over zichzelf, haar adres,

vraagt of je langskomt of bij
jou mag komen.

06-96.85
100 ctp.m.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

Echte Sex-Live!
Alleen jij en ik of een trio. W

gaan tot het uiterste.
75 c.p.m. 06-320.370.90

Lady Bizar! Live opgen.
De Meesteres, travestie,

37,5 cp'/im
06-320.324.68
Val jevoor Dominante

vrouwen, 37,5 et.p. V_ min.
06-320.332.32

Elei je meesteres
EROX-CONNECTION! Live
Sex gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de
lekkerste meiden die alle
standjes met je doen. Wij

helpen je snel. 37,5 ep V_ m.

i 06*95*06
Rijpe dame live opgenomen
Ze lag op bed 37,5 c V_ m.

~ 06-320.320.38
Ze bukte

Griekse Porno. Zonder slipje
over de tafel? 37,5 c V_ m.
18 jr. is ze 06-320.320.62
Frans! Grieks! Russisch!

'ij Lekker, 37 et 1/2 m. 06-
-320.320.59

de kast? P^ef°nptcco>o__koopJl____JZ!^
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'ROMY*
06-320.331.04

Bel mij alleen als niemand je
j kan zien of horen en doe
precies wat ik vraag 75 cpm

* Monica *
06-320.331.07-75 et p/m

Denk gewoon dat je
; haar handen voelt

Zin in een Avontuur?

Vrije vrouwen
■ & meisjes zijn op zoek naar
leen avontuur op sex/gebied.

Heb jij ook zin?, 06-340.340.95 (75 cpm)
Live/Tete

Piepshow!
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga

of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan:

06-340.340.25 (75 cpm)

Telezoenen
" kan live! Lekker live tele-
'. zoenen tot diep in de nacht

met Anneke, Domimque,
Anita en Dolores?

06-340.340.50 (75 cpm)

Nu al: 610!
Vrouwtjes vertellen wie ze

zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10.

Gay Privé
Ben je op zoek naar 'n heet
afspraakje met een lekkere
jongen?Bel 06-320.322.75

Altijd Gay-kontakt (50 cpm)
Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles

met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-32033045 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

-tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)

Tele(live) Massage?
Lekker live een, massage

met Desiree, Carla, Inge of
i Joyce door de telefoon?

Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

Stiekem livevrijen.
Tot diep in de nacht lekker- 100% Live/vrijen
met Debby, Myra of Joan?

Bel dan snel
06-340.340.10 (75 cpm)

245 hete meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door

en willen graag 'n
(sex)afspraak

met je maken,
i 06-96.45 (75 cpm)

Wie durft
Lisa live te bellen? Ze is

super, blond met grote ( )!
06-320.320.83 (75 cpm)

24 uur stoeien
op een hete aparte sexlijn.
06-320.330.78 (75 cpm)

Sex/Kontakt?
Trek in een huisvrouwtje

of een meisje voor
lekkere sex? Bel snel

06-320.320.87 (75 cpm)

*Paula*
06-320.331.08

Zit je in het donker? Ben je
alleen? Bel Paula. 75 cpm

Homo
Waar gebeurd, echt live
06.320.327.01 (75 c/m)

Vanavond al een afspraakje!

Altijd succus
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreeklijn: 06-9533 (75 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen

S.M. voor5t 06-320.329.99 (75 cpm)

* Meisjes
4 willen sex-ervaring opdoen.
J| 06-320.330.43 (75 cpm)

r! Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

' 06-320'330,18(50cmp)
~ Pascale bovenop de tafel

Keukensex
kj Bel 06-96.02 (75 cpm)

Meisjes willen bijverdienen
v Sexadressen.
_f

06-320,330,60(75 cpm)

** 06-96.03 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et)

I1 Vrije Meiden
zoeken regelmatig

sexkontakt
'" 06-320.320.55 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

11 naar hun tel.nr. Bel nu
06-9661 (75 cpm)--n s—-1-—

5 Slippertjes
i meisjes zoeken sexkontakt!
P 06-32032036 (75 cpm)

! Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt. 06-9662 (75 et)
Dames die zich vervelen.

Sexkontakt.
06-320.326.66 (75 cpm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje

06-320>32r44(75c/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

81-SEX voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (50 cpm)

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 (75 et)

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, oh
wat lekker. 06-9664 (75 et)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-32033088 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Mantalk
Voor 75 c.p.m. een leuk

afspraakje regelen of 'n heet
sexgesprek voeren? Bel

voor dichtbij: 06-320.322.26
Zweetdruppeltjes druipen
over zijn atletische lijf. Nu

alleen nog een lekkere
jongenom hem een handje

te helpen. Reageer jij op zijn
oproep? (’ 1,- p/m)

06-320.330.99
Onze operators zijn meeste-

ressen in het beschrijven
van zichzelf. Je stoutste

fantasie wordt echt!!!

’ 1,-p.m.
06-320.329.50

Wat is het verschil tussen 06
en privé? Bel en kom er zelf

achter! ’ 1,- p.m.
06-320.321.02

Ik heb lang blond haar, een
mooi figuur en ik wil hard

aangepakt worden.. Stuur je
bij je reactie een naaktfoto

mee? ’ 1,- p.m.
06-320.321.05

Al bladerend in de Chick
trekt een 06-nummer haar
aandacht. De Chick Dating

Club. Met hese stem spreekt
ze haar oproep in. Zou er
iemand reageren? Chick

Dating. ’ 1,- p.m.
06-320.360.69
Met 2 man in de schuur.

Ine weet het.
Ze doen

Grieks
06-320.323.85 - 50 et pl/2m

Als ze uit het water komt,
ziet hij dat ze haar t-shirtje
heeft aangehouden. Is dit

een uitnodiging? ’ 1,- p.m.
06-320.320.01

Als Marouschka bij Caroline
logeert, wordt ze verleid

door de... van haar vriendin-
netje. Van u kan ik vast veel

leren meneer,’ 1,- p.m.
06-320.328.30

Ella betaalt in de keuken
haar schuld

Zonder kleren
onder de pannen.

06-320.326.73 - 50ct p. V_m

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)
Agent: U kunt kiezen....of

mee naar het buro of
meteen betalen. Bloed-

mooie vrouw: In natura...
mag dat ook (’ 1,- p/m)
06-320.323.15

Vanaf het balkon ziet hij dat
de buurvrouw naakt ligt te
zonnen. Haar man is ner-
gens te bekennen. Plotse-
ling... Gluur mee! (’ 1,-p/m)
06-320.330.80
Belachelijk. Maar op zijn

SM zolder
leert Ina gehoorzamen !

06-350.250.50 - 50ct p. V2m

Echt lesbisch
of maar zon 50%.

Voel je behoefte aan contact
met vrouwen?

De box van vrouw tot vrouw
06-320.327.78 ■ 50ct p. 1/_m

Die jongen doet het beter
dan haar man. Hij is naakt
en mooi. Tini wil alles van

hem. 50 et p. V_ m.
06-320.329.23

Als iets niet mag, is het extra
spannend... Sta je er open

voor, krijg je meer ervaring..
Wil jê leren hoe? (’ 1,- p/m)

06-320.325.70
Homo. In het bos tegen een

boom, in zo veel standen
met 2 boys. 50 et p. '/_ m.
06-320.326.91

Ik ben 18 en ik wil zo graag.,
komt dat vaker voor? Na-
tuurlijk... trouwens, ben je

alleen trtuis? ’ 1,- p.m.
06-320.321.62

Nettie geniet met
2 naakte boys

die niet stoppen. Op de tafel
06-320.340.41 - 50ct p. Vam
Hij buigt zich voorover.. Ligt

daar iets? vraagt de ge-
spierde man die vlak achter

hem staat, ’ 1,- p.m.
06-320.321.12

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

Kontakten/Klubs

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

Sacha's Escort
Een vertrouwde naam met discrete service. Sexy dames

die U heerlijk verwennen. Verschillende keuze: blond,
donker, slank of wat steviger. U kunt het zelf bepalen, ze
staan van 18.00 tot 05.00 uur voor U klaar om te komen.
Tevens voor echtparen. Spec. tarief als het echt gezellig

wordt. Voor meer informatie:
® 06-52980255

’ 50,- All in.
Tel. 045-423608.

Met Daisy, Rosita, Gerda, Anita en Manuela.

Riversideclub
Afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, 100 meter

voorbij Camping de Maasterp. Open v.a. 14.00 uur.
Weekend gesloten. Creditcards accepted. Te1.04755-1854

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Club Casa Rossa
Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.
De beste meisjes zijn nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes verw. U. Ma.-zat. 11-24 u. zond. 15-23 u.

Kapelweg 4 K'rade, 045-425100. Weer Shirley & Thannee!

Sex-o-theek Liberta
Susteren

Privéclub met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in
lingerie, tanga, slip en topless.

Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines, Elke, Brigitte, Marcia
en Kristien. Rosie, lang, slank en geting. Nadin halfbloed

met grote borsten. Anna lekker mollig.
En onze Franse sterren Chantal en Sofie (DD-cup).

Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes, voor 1
all-in prijs. Naakt dansen, gratis drank. Open sex of privé-

kamer met bubble-bad of spiegels. Alles kan!!
Maandag, dinsdag en donderdagvan 12.00-02.00uur.
Woensdag en vrijdag van 12-18 uur. Tel. 04499-4346.

Parenclub Liberta
Woensd. en vrijd. voor paren en alleenstaanden. Zat. al-
leen paren. Aanvang 21 uur. Ontmoet mooie exotische

mensen in een vriendelijke omgeving.
Atijd live- en pornoshows.

Maaseikerwg 24 Susteren, 300 m. van A2richt. Susteren.
Tel. 04499-4928. Euro en Visa welkom. Privé-parking.

Het is fijn bij
Shirley privé
te zijn. 045-727538

Escort-service
AKen, Boys voor ’ 150,-.

Tel. 09-49241532229.

Nieuw LOES
Voerendaal en Birgitl'
11-23 u. 045-254598-
Nu Francis!

Af 10 uur, ook zat. enz«
045-721759, meisje gg

Buro Geleen
Bern, op nivo 046-748?

Privé
Heerlen-Centrum van 1'
tot 18.00 uur 045-7147»
Escort en privi

06-52169310.

Privé Daisy Ü
ma t/m vrij 11-24 uur, 18
11-19 uur. Elke dond. f st

dag V_ uur ’ 125,-. A.s'st
dag alleen 't slipje aan {

,
Melanie voor erot. massa r-.

Tel. 045-229091.^
Nieuw

Privé Sandra 't
Ma. t/m vr. 10-22 ui/

Weekend gesl. 046-757 J ■
voor Piccolo's t

zie verder pagina 22_ ft
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JOPEL'S
SWING SHOW

Hg)...v^__fiülMM '__M____E-________„ -9S___É______. il
,v_.% HÉM ■'■ .■ vP^___B Afgebeeld: de Corsa Swing+. ,

_T ' __v /^^ H^'t __r U rijdt al Corsa vanaf’ 20.775,-. iM!^B^L^^^^^^_^T^iijiiijijj^ B*f "Ui
H. -f ___H __T^^^^^^^^^^^^^^__ ___!P_*^^^^^^^^^W ____’(# _____\W im __# W _____r ____.

_-____" _-_-F^SÉ--___-_^

fli_________9 _WW^^^^^^^^^f"^B _____^^^^^^ill

i i_l Ir* **1 ____■Afgebeeld: de Astra GL 3-deurs. VL %«■ _~,_„ __j H >'; . ■
U rijdt al Astra vanaf ’ 28.350,- m_3!____i _ J___BlF~ B____HHg%j^u[||uj|i<jijüiifj|^ _________i. .„_.. iii iMmllim ____"„_ ■■■■ --"--Bk _*_9 '_________?%y _^_v

-^MmH B____,r^" __MB_ft6_____^____,^. v„J..;.„.v.,

J^j/li ii_^__k^\_
__?/ / V___i __l ___ i_k

I _L_ i' 49 ■"'" "*■

j^H^^ ■jj-^^^^^vT^ . _____^_______^_^________BBi________l __S «I»- '- - wi______k_3 ___________________ ____f *_-Wl t ___^ft__s ___MMRM_______i____________________

_^^O_^OAL-_?O,.^)R li II Afgebeeld: de Veetra Frisco 4-deurs.

Als u goed zaken wilt doen, dan heeft u daarvoor het juistemoment op de markt kwam: de Opel Astra. Veilig, milieubewust en héél ruim. Maar
uitgekozen. Want tot 26 april staat de showroom van de Opel t9tmo^»\\m- het 's n'er voor n'ets business time. Als u tijdens Opel's Swing Show bij de
dealer in het teken van business. En dat betekent profiteren, mt jMw^^^ni BÉiOpel dealer langsgaat, krijgt u na taxatie van uw auto bovendien onze

Profiteren van een ruime keus, van professioneel W ' T^^isnobusin r /_. swmgende muziekcassette:"There is no business like show
advies, van perfekte garantie en vooral... van scherpe prijzen. h Tn at.' business" (zolang de voorraad strekt).

m "®- y amNeem alleen al de Corsa Swing+, een sportief, P'ttigtj_2^^~_^^ lis Kom dus snel naar de Opel dealer en profiteer. »

eksemplaar dat ook nog'ns heel betrouwbaar is. Sportief is ook de Veetra "*,*^__F OPEL-FINANCIERING. Ir%_**df '_/_/ [_MwLl^&^^'
e^Hfl Frisco, een auto met kompleetheid als uitgangspunt. En dat Uw P artner in ëe^^n- Pri)zen inclusief

_______■, /^^_J KM 8.T.W., exclusiefkosten rijUaar maken. M^l "f^4-_______________ zie je! Tenslotte een auto die al een sukses was lang voordat hij Prijs- en specifïkatiewijzigingen voorbehouden. %___rfl ■_■■-■ __ta_ \, S

BIJ DE OPEL DEALER IS HET NU GOED BUSINESS DOEN
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AUTOSPORT
f^ste rL_R*NH,D"-kampioenschap,Hans-Jo_.h !„ Frank Biela, Dtsl.; 2.
_ns>» Dts.' a,. _.c.k' ?tsl-; 3' Frank Je"1 Kun _?!:. Alledne Aud' V8Quattro;
190E s d ,m' Denemarken Mercedes190E.' Koland Asch, Dtsl. Mercedes

Uitslag tweede race: 1. Roland Asch,
Dtsl.; 2. Kurt Thiim, Denemarken Mer-
cedes 190 E; 3. Emanuel Perro, Italië
BMW M3; 4. Joachim Winkelock BMW
M3; 5. Klaus Ludwig Mercedes 190 E.
BILJARTEN
Cairo EK driebanden. Finale: Ceule-
mans-Connesson 3-1 (15-10 12-15 15-14
15-3), om de derde plaats: Zanetti-Len-
nart Blomdahl 3-0 (15-14 15-10 15-14).
Zundert GP driebanden, eerste ronde:
Broeders-Martens 50-41 (36), Thijssens-
Valentijn 50-45 (55), Van Daalen-Van de
Ven 50-41 (52), Velthuis-Van der Stap-
pen 50-44 (53), Bult-Breur 50-38 (64),
Nieuwenburg-Van der Lem 50-38 (55),
Zwiers-De Ridder 50-29 (88), Habraken-
Van Schaik 50-35 (38 beurten), Roelofs-
Bongers 50-46 (51), Van Kuyk-Weijen-
burg 50-39 (40), Hermse-Kuijt 50-15 (18),
Van der Smissen-Van Manen 50-47 (52),
De Wilde-Beemsterboer 50-47 (53), Van
de Looy-Gerrits 50-23 (52), De Bruin-
Verlouw 50-47 (61).
DAMMEN
Lent NK vrouwen. Vierde ronde: Meij-
ler - Verhoef 0-2, Nicolai - Van Lith 1-1,
Wanders - Lanters 2-0, J. Schouten -
Graas 1-1, N. Schouten - De Boer 0-2.
Vijfde ronde: De Boer - Verhoef 1-1,
Graas - N. Schouten 0-2, Lanters - J.
Schouten 2-0, Van Lith - Wanders 1-1,
Meijler - Nicolai 2-0. Stand: 1. Wanders 8
punten, 2. Meijler, Van Lith 7, 4. Ver-
hoef 6, 5. Jaqueline. Schouten, Nicolai
5, 7. De Boer 4, 8. Nicole Schouten,
Graas 3, 10. Lanters 2.
GOLF
Hilton Head, Heritage Classic: Eind-
stand: 1. Love 111 269 (67 67 67 68), 2.
Beek 273 (69 65 71 68), 3. Price 274 (71 71
66 66), 4. Cochran en Zöller 275 6. Stad-
ler, Grady, Faxon, Perry en OMeara
276.
Rabat, MarokkaansOpen: Eindstand: 1.
Gilford 287 (76 73 68 70) wint barrage op
de derde hole van 2. Karlsson 287 (70 75
72 70), 3. Williams 289 (70 75 73 71), 4.
Hallberg en Clarke 290, 6. Manson, Fors-
brand , Bowman en Lindgren 291, 10.
Singh en Price 292.

HANDBAL
Europacup Vrouwen. Landskampioe-
nen, finale, tweede wedstrijd: TV Lüt-
zellingen-Hypo Südstadt Wien 18-19,
eerste wedstrijd 14-15, Hypo winnaar.
Bekerwinnaars, finale, tweede wed-
strijd: Radnicki Belgrado 24-19, eerste
wedstrijd 21-2,Radnicki winnaar.
Mannen landskampioenen, halve fina-
les, tweede wedstrijd: FC Barcelona-
Teka Santander 23-24, eerste wedstrijd
14-14; Kolding IF- RK Zagreb (Kro)
26-20, eerste wedstrijd: 26-17. Finale:
Santander-Kolding. Bekerwinnaars,
halve finales, tweede wedstrijd: TuSEM
Essen-TSV Milbertshofen 17-13, eerste
wedstrijd 16-22; GOG Gudme-Vesz-
prem 19-24, eerste wedstrijde 21-26. Fi-
nale: Milbertshoven-Veszprem. IHF-
beker, halve finales, tweede wedstrijd:
Zrenjanin-Minsk 27-30, eerste wedstrijd

19-28; Wallau-Massenheim-Avidesa
25-20, eerste wedstrijd 22-25, finale:
Minsk-Wallau-Massenheim.

V&L begint nacompetitie met nederlaag

Sittardia woedend
na puntverlies

Van onze correspondent
-_ MICHEL JANSSEN

- De start van de Lim-Urgse herenploegen in de nacom-"itie handbal was niet onverdeeldjwistig. Een mat spelend Hir-
.^mann/V&L verloor zaterdag-, ond in eigen hal van regerendj^mpioen Haka/E&O (17-20), terwijl
>.£ later en een beetje noordelijker

en Blauw Wit deUnten, weinig broederlijk, deel-
I* 1-'17-17. Tot drie minuten voor

* einde leidden de Sittardenaren
et 17-13 en leek de overwinning

s]
n feit. Maar in de tumultueuze

vocht Blauw Wit zich van-
' de uitzichtloze positie alsnog

hefSt-de Sittardenaren, waarna in
o Sittardse kamp woedend werd

op de twee strafworpen enn drietal tijdstraffen die de Beke-en daarbij behulpzaam waren.

ooit eerder werd in de SittardseP°rthal door het chauvinistische,
blfï °°k wa* conservatieve pu-

een scheidsrechterskoppel zo
jo r̂ukkelijk en langdurig uitge-
le u* a's zaterdag het internationa-
ciif el Haak-K°PPe- Schijn en
r -r*hrs werkten inderdaad tegen de
he]ft Prekers die in de tweede

Il-> toen de twee ploegen in speel-
Vg ? nauwelijks meer van elkaar
$tr

s nuden, opvallend eenzijdig be-
V_ en' Tegenover vier tijdstraffen

.__. de Sittardse club en de zes
<_*m rpen die Blauw Wit mocht
(^en (waarvan de uitblinkende
t_, sienbroek er overigens drie stop-
va st°nd geen enkele bestraffing
,-C een Blauw Wit-actie. Afgezien
ge de diskwalificatie waarte-

Verjans en Sittardiaan
"aa vijf minuten voor tijd oplie-

pen. In een zeer onoverzichtelijke
situatie zag arbiter Peter Haak
slaande en schoppende bewegingen
die leidden tot de zwaarste straf die
de handbalsport kent en die voor
beide betrokkenen ongetwijfeld
nog een vervolg krijgt.

Het scheidsrechter-optreden was na
afloop nog urenlang onderwerp van
gesprek en verdrong daarmee de
constatering dat Sittardia het gelij-
ke spel voor een belangrijk deel aan
eigen falen had te wijten. Vanaf de
elfde minuut bedroeg de Sittardse
voorsprong minimaal drie doelpun-
ten, waarop zeker in de eerste helft
niets viel af te dingen. Na de rust
(10-6) moest de thuisclub weliswaar
meteen zware tegenslag incasseren
toen schutter Guido Consten met
een flinke knieblessure het veld
moest ruimen, maar tot aan de fata-
le laatste drie minuten bleef de
marge van drie doelpunten over-
eind. Totale mandekking, als laatste
poging door Blauw Wit-coach Peter
Verjans verordonneert, en scheids-
rechterlijke dwalingen zorgden
daarna voor totale ontreddering in
de Sittardse ploeg. Toppunt daarbij
was het 'schot' van Leon Tummers
dat door doelman Jacques Josten
klemvast werd gevangen en vervol-
gens de laatste Blauw Wit-aanval
inluidde. Een aanval die de gasten,
door een benutte strafworp van
Remco Jongen, voor het eerst op
gelijke hoogte met de thuisclub
bracht: 17-17.
De Sittardia-doelpunten kwamen
op naam van: Schuurs (5), Tum-
mers, Consten, Vngeboom (allen 3),
Benda (2) en Thissen (1). De Blauw
Wit-score kwam op naam van: Eure-
lings (5), Jongen (3), Nusser, Cre-
mers, R. Steyvers (2), Verjans,
Beaumont en M. Steyvers (allen 1).

Vanavond krijgt Sittardia (Stads-
sporthal, 20 uur) gelegenheid zich te
revancheren tegen E&O.
De wedstrijd van V&L, woensdag-
avond in het Geleense Glanerbrook,
tegen Blauw Wit begint om 20 uur

" Joop Hagreize van E&O wordt doorKlaus Veerman (links) en Aschwin Versteegden (rechts)^
van V&L in de tang genomen. Foto: PETER ROOZEN'

sport in cijfers
ATLETIEK
8o itmd' Kennedymars, wedstrijdloop
8.05 Tri L' Nicque 8.03.50: 2. D. Nicque
4 <?"* 3. B. Plasman (Olat) 8.07.30; 4.
( .\yv?°f (Olat) 8.13.48; 5. W. Mütze
7. £ »JB-25.30; 6. S. Derks (Olat) 8.32.52;
ner rlY lu-gen (Avon) 8.48.20; 8. F. Róh-
(Uni. .ltas> 8.57.15; 9. H. van Wakeren
Penon 8-58-03. 10. J. Salvelberg (Gul-
-9.25 in. 36 Dames: 1. M. Radder (Olat)
H_iin_' A' peters (LAT) 9.41.01; 3. E.
%SbTÏ. (Pos terholt) 9.45.47.
10 En

, 2esde Peter Rusmanloop over
48 44 Vse m'J': «eren: 1. G. Deruddere
K Urv\,. _»" van Rijthoven 49,15; 3. H.PeJi. A9A9'- 4- H- v.d. Mortel 49,53; 5.
Ha_pH '58; 6- M- Jaspers 50,44; 7. P.
9_l ne-n 50*57: 8- w- Goessens 51,02;
~1, ~ "essen 51,07; 10. J. Vermaas

51.27- io „
0-Plusser); 11. L. Tummers

51,53: \j. M- de Veen 51,35; 13. L. Maas
ven 50 ~ M- Swennen 52,10; 15. J. Ho-
Verhißi eJ 16- R Jaspers 52,38; 17. J.
G. if' b2*59; 18. T. Wehrung 53,25; 19.53.3??,mens 53*28* 20- F- Wagemans
Overi' "'■ H. Pollen 53,41 (40-plusser).
55.22 4 .:,°-P lussers: 3. Lei Tummersne« 57 _■» _,van Bakel 56*31; 5- H- He--D. Heii„ Oames: 1. A. Dunke 59,28; 2.
G. R^ n.. " 60*09: 3- v-Ruijters 60,30; 4.
6. M M?ers 60*40; 5. W. Rusman 61,24;
„Vters K. _. k 64,12;- 35-P'ussers: 1. M.
Bost__ * ,55.
2-08 ii1 "aJ"athon: mannen: 1. Hussein2-10 44' _ P

tnheiro 2.10.39, 3. Espinosa
2.t1.53' R»;kangaa 2.11.44, 5. Rocha
2.12.25' a _?erende 2-12.23, 7. Santana
.13.14' ln

Mek°nen 2.13.09, 9. Miranda
o .Jafa 2.13.36. vrouwen: 1.3- P& f/ 23-", 2. Yamamoto 2.26.26,.'fbach ,t_ 7 14* 4- Machado 2.27.42, 5.8U'6 Panfü 2.29.29.2' Ezinvva qT,. 1. 10° m: l Marsh 9*93*m: 1- Uhx 09,6' 3- Carl Lewis 10,12. 200

£11 20 54 !nn°'39, 2 Dunn 20*41' 3-B"r")!fa«s 44'A°°,m: »" Steve Lewis 44,45, 2.
Srayi4.77 „ Younë 45,11. 800 m: 1.i. ri» 1 4fi 91

2'-Kersh 1.45,98, 3. Barbosa?e OiiVpf ra 1. _° m: L Pvrah 3-39*22* 2-?-3 .96 ifi _Bra) 339*50* 3- Freer
!3'55, 3 _ __. gorden: 1. Blake en Clark
_' Oraham ?,pbell 13*81- 40° m horden:_?"? (,am> 4?*57, 2. Page 49,70.e1 Hearri , ta M°"ca (Marsh, Bur-_.^^_£aff*fA_s°0 mfn Pukstys 80.50. Vrouwen:'Ml f ' gevers 10,95, 2 Iheaewam,2'7^!'w_Sf li'18- 2Ó° - 1- Dav"51,60 9 Vebber 22,99.400 m: 1. Howard?00 mVP* 51*88. 3. Rattray 5T16la 4.'13 4 15ai"e-y 2-00.27. 1500 m: 1. Mu-dden- 1 M. _-Hamilton 4-14*25. 100 m

-" McKenzie 12,27.

HOCKEY
Amstelveen, Europese bekers, lands-
kampioenen: Mannen: Finale: Uhlen-
horst - Atletic Terrassa 7-2 (2-1). Om de
derde plaats: Bloemendaal - RC de
France 2-1 (1-0). Om de vijfde plaats:
Leopold - Lisnagarvey 3-0 (1-0). Om de
zevende plaats: Alma Ata - Havant 3-3
(2-0), Alma Ata wint na strafballen (5-4).
Vrouwen finale: Amsterdam - Western
4-0(3-0). Om de derde plaats: HGC - Ein-
tracht Frankfurt 6-0 (4-0). Om de vijfde
plaats: Slough - Club de Campo 3-1
(2-0). Om de zevende plaats: Stade Fran-
cais - Pegasus 0-0, Stade Francais wint
na strafballen (4-2).

SCHAKEN
Linares Halve finales kandidatentoer-
nooi. Zesde ronde: Timman- Joesoepov
1-0, Stand: 3-3. Vierde ronde (afgebro-
ken partij): Short- Karpov 1-0. Vijfde
ronde (afgebroken partij): Karpov-Short
1/2-1/2. Zesde partij: Short-Karpov 1-0.
Stand: 3 1/2-2 1/2.
Dortmund Internationaal toernooi,
tweede ronde: Kasparov-Anand (Ind)
1-0, Hübner-Piket 1/2-1/2, Adams-Salov
1-0, Barejev-Tsjirov 1-0, Ivantsjoek-
Kamsky 1-0. Derde ronde: Salov-Hüb-

ner 1-0, Sjirov- Adams 1/2-1/2, Anand
Barejev 1-0, Kamsky-Kasparov 1-0, Pi
ket- Ivantsjoek 0-1.

Teleurstelling
De teleurstelling in het V&L-kamp
na afloop van de verloren partij
(17-20) tegen E&O stond in geen
verhouding tot de nauwelijks te
herkennenwil om te winnen tijdens
de zestig minuten speeltijd. Met uit-
zondering van 'ijzervreter' Paul

Louwers en de goedspelende Sta-
vast in het doel speelde de Geleense
ploeg een fletse wedstrijd. Wil Ja-
cobs maakte een uitgebluste indruk
en schutter Claus Veerman kon op-
nieuw de druk niet aan.
Hoewel E&O sterk opende, kon
V&L het verschil wegwerken en
halverwege op een 9-8 voorsprong
wijzen. Ook in de tweede helft kon
E&O zijn betere ploegbezetting
aanvankelijk niet op het scorebord
zichtbaar maken en bleef de partij
spannend tot in de vijftigste mi-
nuut. Kort nadat Louwers voor
16-16 had gezorgd, moest de Weerte-

naar voor twee minuten aan de kant
en scoorde Van de Berg 16-17. Twee
fouten aan V&L-zijde werden ver-
volgens afgestraft door Nijdam
(16-19) waarna E&O in de resteren-
de vijf minuten weinig moeite had
de thuisclub in bedwang te houden:
17-20.
Terwijl Garcia, Hagreize en de op-
vallend gemakkelijk scorende, Ro-
bert Fiege ieder vijf maal doel trof-
fen voor E&O, kwamen de Geleen-
se doelpunten op naam van:
Louwers (5), Smits (4), Kikken,
Klinkers, Veerman (allen 2),Porten-
gen en Jacobs (ieder 1)

MOTORSPORT
Kuala Lumpur, GP: 125cc: 1.Gramigni
45.45,290(gem. 133,624km/u), 2. Casano-
va 0,152, 3. Waldmann 0,233, 4. Martinez
2,414, 5. Raudies 6,246, 6. Sakata 11,660,
9. Spaan 28,808, 17. Molenaar 1.03,206.
Bodelier uitgevallen. Stand WK: 1.
Waldmann 52 punten, 2. Gramigni 43, 3.
Casanova 42, 4. Wakai (Jap) 22, 5. Marti-
nez 16.
250 cc: 1. Cadalora 47.49„876 (gem.
136,075 km/u), 2. Puig 4,706, 3. Chili
4,950, 4. Cardus 12,784, 5. Schmid
22,122, 7. Zeelenberg 28,715, 12. van den
Goorbergh 59,654. 13. J. van de Goor-
bergh 1.05,869. Stand WK: 1. Cadalora
60 punten, 2. Bradl 27, 3. Puig en Cardus
25, 5. Chih 24, 6. Zeelenberg 22.
500 cc: 1. Doohan 43.49,984 (gem.
139,135km/u), 2. Rainey 10,522,3. Crivil-
le 16,082, 4. Carriga 30,361, 5. Chandler
31,361, 13. Doorakkers 1 ronde. Stand
WK: 1. Doohan 60 punten, 2. Chandler
31, 3. Rainey 30, 4. Schwantz 22, 5. Beat-
tie 18.
PAARDESPORT
Del Mar finale wereldbeker springen: 1.
Beerbaum, Rush On 0-42,42, 2. Thomas
Fuchs, Dylano 4-35,52, 3. Lenehan, Pres-
surized 4-36,16, 4. McNaught-Mandli,
Pirol 4-38,13. 19. (gedeeld) Willemsz
Geeroms, Olympic Briljant 8. Derde en
laatste wedstrijd: 1. Frühmann/Genius,
Traurig/Maybe Forever, Sandlin/AUey
Oop, Navet/Waiti Roxanne, Bost/Prési-
dent Papilion allen 0 strafpunten, Gee-
roms teruggetrokken.
Eindstand wereldbeker: 1. Frühmann 0,
2. McNaught-Mandli 10,5, 3. Markus
Fuchs 11,4. Thomas Fuchs 11,5,5. Trau-
rig 12, 24. Willemsz Geeroms.

TENNIS
Houston, vrouwen, 650.000 gulden:
Kwartfinales: Seles-Fulco 6-1 6-0, Gilde-
meister - Gigi Fernandez 6-4 3-6 6-1,
Katerina Maleeva-Cecchini 6-2 6-3. Hal-
ve finales: Seles-Gildemeister 6-4 6-1,
Garrison - Maleeva 6-1 6-3. Finale: Seles-
Garrison 6-1 6-1.
Tampa, mannen, 450.000 gulden:
Kwartfinales: Davin-Agassi 6-4 7-6, Was-
hington - Filippini 4-6 7-6 6-4, Yzaga-
Woodforde 4-6 6-0 7-5, Mezzadri-Gorriz
7-5 6-1. Halve finales: Yzaga-Mezzadri
5-7 6-4 7-6, Washington-Davin 6-3 4-6 6-2.
Finale: Yzaga-Washington 3-6 6-4 6-1.
Nice, mannen, 550.000 gulden: Halve fi-
nales: Javier Sanchez-Santoro 6-3 7-6,
Markus - Sampras 6-1 2-6 7-6. Finale:
Markus-Javier Sanchez 6-4 6-4.
Hongkong, mannen, 550.000 gulden:
Halve finales: Chang-Woodbridge 6-36-7 6-1, Courier - Gilbert 6-4 6-1. Finale:
Courier-Chang 7-5 6-3.Monte Carlo, mannen, 2,7 miljoen gul-
den: Eerste ronde: Bruguera-Clavet 6-4
2-6 7-5, Boetsch - Miniussi 6-3 6-2, Wahl-
gren-Carlsson 6-3 6-1, Pescosolido -Ca-
ra.ti 1-6 7-6 7-5, Bergström-Hlasek 6-16-7 6-3, Muster-Leconte 3-6 6-4 6-3,
Steeb-Jaite 6-2 4-6 7-6, Ferreira-Borg 7-6
6-2, Larson - Svensson 6-4 7-6, Carbo-
nell-Pioline 4-6 6-2 6-2, Prpic-Campore-
se 4-6 6-4 6-3. Kwalificatietoernooi,
derde en laatste ronde: Nijssen-Medve-
dev 7-5 6-3, Koevermans-Corretja 6-3 2-6
7-5.

TURNEN
Parijs WK toestellen vrouwen Sprong:
1. Onodi 9,950. 2. Boginskaja 9,943, 3.
Tsjoesovitina 9,937, 9. Becks 9,481
Vloer: 1. Zmeskal 9,937, 2. Onodi 9,912,
3. Neculita en Lisenko 9,887. Brug onge-
lijk: 1. Milosovici 9.950, 2. Okino 9,900,
3. Pasca 9,887,Balk: 1. Zmeskal 9,925, 2.
Li Yifang en Neculita 9,850.
Mannen Vloer: 1. Korobsjinski 9,812, 2.
Tsjerbo 9,687, 3. Krahberg 9,625. Rin-
gen: 1. Tsjerbo 9,900, 2. Csollany 9,850,
3. Misoetin 9,837. Voltige: 1. Gil Su Pac,
Tsjerbo en Jing Li allen 9,850. Sprong:
1. Ok Youl 9,675, 2. Korobsjinski 9,587,
3. Hibbert en Colon 9,581. Brug: 1. Jing
Li en Voropajev 9,887, 3. Belenki 9,800.
Rek: 1. Misoetin 9,862, 2. Jing Li 9,825,
3. Korobsjinski 9,787.

TAFELTENNIS
Stuttgart EK Mannen enkelspel: kwart-
finales: Grubba-Persson 19-21 21-16
21-12 22-20, Saive-Gatien 21-8 21-17
21-18, Rosskopf-Chen 21-11 21-13 24-22,
Primorac-Waldner 18-21 21-12 21-19
14-21 21-17; halve finales: Saive-Grubba
21-13 21-9 21-9, Rosskopf- Primorac
21-14 16-21 17-21 21-18 21-16; finale:
Rosskopf-Saive 21-16 18-21 21-13 21-13.
dubbelspel halve finales: Waldner/
Appelgren - Karlsson/Von Scheele 21-16
21-14, Persson/Lindh-Lupulesku/Grujic
21-13 21-17; finale: Persson/Lindh-Wald-
ner/Appelgren 21-16 21-10.
Vrouwen enkelspel: kwartfinales: Hoo

man-Le Lannic 21-8 21-15 21-11, Vriese-
koop-Batorfi 13-21 21-18 21-13 21-19,
Lomas-Keen 21-16 21-12 21-15, Hra-
chova-Fazlic 21-11 17-21 21-19 21-13; hal-
ve finales: Vriesekoop-Hrachova 21-17
21-18 21-12, Lomas-Hooman 21-14 21-7
21-11; finale: Vriesekoop-Lomas 21-10
21-18 21-17. dubbelspel halve finales:
BatorfiTWirth-Hooman/Vriesekoop
21-19 21-10, Fazlic/Perkucin-Timina/
Palina 21-23 21-19 21-13; finale: Fazlic/
Perkucin - Batorfi/Wirth 21-13 opgave
Wirth. gemengd-dubbelspel, halve fina-
les: Gatien/Wang-Primorac/Batorfi 21-15
15-21 21-16, Creanga/Badescu Scheele/
Marie Svensson 21-19 21-18; finale:
Creanga/Badescu-Gatien/Wang 17-21
21-17 21-19.

sport

Schrikbewind Vriesekoop
leidt tot Europese titel

-STUTTGART - Vriesekoop (30)
'oerde tijdens het individuele
jjernooi in de uitverkochte

*JJanns-Martin Schleyer-halle een, ||rafexpeditie uit. In zes partijen
.■lond de elfvoudige nationale
t slechts twee gamesaf.e Hongaarse Batorfi, de num-'?er één van de Europese rang-es, en de Roemeense Ciosu, van
7^ ze in de finale van het landen-
/!ern°oi had verloren, boekten

'.*1 incidenteel succesje.

fJeBrisoli (Italië), haar vroegere
'^elgeest Timina (GOS), oudge-

'?! ende Hrachova (Tsjechoslowa-
'j%') en finalist Lisa Lomas (Enge-
rd) werden vol overtuiging van
*'el gemept. De triomfen met Mir-

jam Hooman in de teamwedstrijden
(zilver) en het dubbelspel (gedeeld
brons) verbleekten bij de gloedvolle
goudjacht van de (voorlopige)
Sportvrouw van het Jaar.
Zondagochtend zag de wereld er
voor Vriesekoop nog heel anders
uit. Van de spanning en van een
mysterieus virus, dat meer Oranje-
speelsters aantastte, had de studen-
te natuurgeneeskunde bijna geen
oog dichtgedaan. Het avondeten
van zaterdagavond was er 's nachts
weer helemaal uitgekomen. Lijk-
bleek meldde ze zich vroeg in de
morgen achter de tafel voor haar
partij in de tweederonde tegen Cio-
su.
Op karakter bracht Vriesekoop het
tot een goede einde, mede dankzij
een volslagen faalbeurt van de klei-

Ne Roemeense. Later op de dag was
de nummer zes van de Europese
ranglijst weer de oude. Vol overga-
ve werd de Russische berin, die
Timina heet, punt voor punt ge-
slacht. Bij het vorige EK in Göte-
borg had de forse verdedigster Vrie-
sekoop nog op de rand van een
zenuwinzinking gebracht.

„Zondagochtend dacht ik, dat het
toernooi voor mij voorbij was", be-
kende de 'sensatie' van Stuttgart'.
„Ik voelde me misselijk en had pijn
in mijn spieren. Ik dacht aan griep,
maar dat bleek gelukkig niet het ge-
val te zijn. Met de nodige medica-
menten ben ik weer op de been
gekomen. Ik had mezelf redelijk
snel onder controle."
Op de slotdag van het achttiende

EK speelde Vriesekoop weergaloos.
Ze vloekte en stampvoette als in
haar beste dagen en biologeerde de
tegenstanders met haar vertrouwde
dodelijke blik. De zege op de Hon-
gaarse service-specialiste Batorfi
(kwartfinale) noemde Vriesekoop
later van doorslaggevende beteke-
nis. De 'resterende' duels tegen
Hrachova en Lomas werden bijna
klinisch in winst omgezet.

De finale tegen de Britse verdedig-
ster, die de opmars van Gerdie
Keen en Mirjam Hooman had ge-
stuit, kende een pikant tintje. „Af
en toe heb ik tijdens het duel met
Lomas moeten terugdenken aan die
finale", glimlachte het uithangbord
van de Nederlandse bond (NTTB).
De hernieuwde kennismaking met

Hammersley, die later in de perska-
mer Vriesekoop met respect felici-
teerde, verstoorde haar concentratie
nauwelijks.
Vriesekoop betrok na haar glorieu-
ze zegereeks nadrukkelijk tech-
nisch directeur Jan Vlieg en ex-
bondscoach Dusan Tigerman in het
succes. „Ik heb veel aan hen te dan-
ken", zei ze bescheiden. „Zy heb-
ben mijn spel en taktiek aangepast
aan de moderne tijd. In mijn eerste
leven als topsporter speeldeik tafel-
tennis uit de pre-historie. Het zag er
misschien niet zo ouderwets uit,
maar in details klopte er niets meer
van. Ook in mentaal opzicht heb ik
veel van Vlieg geleerd. Vroeger gaf
ik punten en games uit pure balo-
righeid weg. Dat is er nu niet meer
bij."

VOLLEYBAL
Montreux Achtlandentoernooi vrou-
wen, halve finales: China - Zuid-Korea
3-0 (15-5 15-5 15-8), Cuba - Verenigde
Staten 3-0 (15-13 16-14 15-12). Finale:
Cuba - China 3-2 (15-7 11-15 15-11 10-15
15-13), om derde plaats: Zuid-Korea -Verenigde Staten 3-1 (15-13 12-15 15-7
15-7), om vijfde plaats: GOS - Brazilië
3-0 (15-7 15-6 15-6); om zevende plaats:
Nederland - Zwitserland 3-0 (15-12 15-9
16-14).

WIELRENNEN
Luik-Bastenaken-Luik, vierde wed-
strijd wereldbeker: 1.Dirk de Wolf 262
km in 7.18.06 (gem. 35,882 km/u), 2.
Rooks op 0.30, 3. Bernard, 4. Cassani
1.35, 5. Rominger 2.00, 6. Rué, 7. Theu-
nisse. 8. Furlan, 9. Millar 2.07, 10. Van
Hooydonck 2.12, 11. Alcala, 12. Van de
Laer, 13. Roosen, 14. Roche 2.15, 15.
Kvalsvoll, 16. Lauritzen 2.45, 17. Van
den Abeele 2.52, 18. Rezze, 19. Anderson
3.22, 20. Van Lancker, 21. Virenque. 22.
Delgado 3.26, 23. Holm, 24. Lemarc-
hand, 25. Petito, 26. Konysjev, 27. Szos-
tek, 28. Maassen, 29. Pillon. 30. Dernies,
41. Bouwmans 5.01, 45. Breukink, 55.
Van Aert 19.00. 56. Van Orsouw, 60. De
Vries, 66. Jan Siemons, 77. en laatste de
Belg Matheus op 25 minuten. Stand
wereldbeker: 1. De Wolf 58 punten, 2.
Ludwig 51 p, 3. Kelly, Duclos-Lassalle,
Durand, allen 50 p, 6. Museeuw en Van
Hooydonck 39 p, 8. Wegmüller, Argen-
tin en Rooks 35 p. 11. De Wilde 28 p. 12.
Verhoeven 26 p, 13. Capiot en Bernard
25 p, 15. Nijdam 21 p, 16. Raab, Fon-
driest, Pieters en Cassani 20 p, 20. Maas-
sen, Rominger, Colotti en Sunderland
18 p, 24. Ballerini enRué 16 p, 25. Theu-
nisse en Mare Madiot 14 p. Ploegenklas-
sement wereldbeker: 1. Buckler 36
punten, 2. TVM 25 p, 3. Tulip, Panaso-
nic 24 p, 5. Z en PDM 19 p, 7. Ariostea
18 p, 8. Motorola 15 p, 9. Lotto 12 p, 10.
ONCE 9 p.

Ronde van Aragon: Eerste etappe ll-
lueca-Calatorao: 1. Ludwig 147 km in
3.43.19 (39,495 km/v), 2. Moreda, 3. Van
Petegem, 4. Alfonso Guttierrez, 5. Sai-
tov, 6. Miguel Indurain, 12. Nijboer, 19.
Knuvers, 25. Hanegraaf, 35. Nijdam op
1.01, 43. Vos 6.33, 65. Vink, 69. Goense,
77. Lammerts, 84. Eyk, 87. Mulders, 88.
Lubberding, 95. Jakobs, 97. Den Bak-

ker, 98. Neiissen, 102. Zuyderwijk, 107.
Suykerbuyk, 114. Hermans, 116. en laat-
ste Le Mond. Tweede etappe, Calatorao
- Teruel: 1. Ludwig 180 km in 4.14.30, 2.
Gonzales Salvador, 3. Saitov, 4. Silva, 5
Moreda, 6. Raab, 7. Vanderaerden, 8
Guttierrez, 9. Indurain, 10. Zarrabeitia.
11. Nijdam, 12. Hermans, 20. Knuvers,
21. Hanegraaf, 23. Eyk, 29. Mulders, 33
Nijboer, 48. Vink, 49. Lubberding. 50
Den Bakker, 57. Neiissen, 58. Goense
68. Vos, 74. Suykerbuyk, 106. Lam-
merts, 108. Jacobs, 109. Zuyderwijk.
Derde etappe eerste deel, Teruel - Alco-
risa: 1. Zoebov 124 km in 2.59.19 (41,758
km/u), 2. Raab op 2.18, 3. Ludwig, 4.
Pagnin. 5. Nijdam, 6. Planckaert, 7.
Gonzalez Salvador, 8. Silva, 9. Vande-
raerden, 10. Rodrigues, 13. Neiissen, 16.
Goense, 18. Knuvers, 21. Vos, 23. Her-
mans, 25. Zuyderwijk. 28. Hanegraaf, 29.
Mulders, 30. Lubberding, 61. Vink, 62.
Den Bakker, 76. Suykerbuyk. 77. Nij-
boer, 82. Jakobs, 84. Eyk, 102. Lam-
merts. Derde etappe, tweede deel, tijd-
rit Alcorisa: 1. Ludwig 5,8 km 7.08
(48,785 km/u). 2. Indurain 0.08, 3. Raab
0.13, 4. Bezault, 5. Nijdam 0.15, 6. Durst
0.16, 7. Mejia 0.17, 8. Vanderaerden 0.17.
9. Andrade 0.19, 10. Martin 0.19, 16.
Knuvers 0.29, 21. Neiissen 0.31. 24. Eyk
0.32, 27. Nijboer 0.33, 29. Den Bakker
0.34, 31. Jakobs 0.34, 48. Suykerbuyk
0.40, 67. Goense 0.51, 75. Hanegraaf 0.53,
81. Vos 0.56, 86. Lubberding 0.59, 91.
Mulders 1.02, 100. Vink 1.10. 104. Lam-
merts 1.13, 112. Hermans 1.22, 113. Zuy-
derwijk 1.29. Algemeen klassement: 1.
Ludwig 11.06.34. 2. Indurain 0.08. 3. Be-
zault 0.13, 4. Durst 0.16, 5. Martin 0.19,
6. Echave 0.20, 7. Oegroemov 0.20, 8.
Van Petegem 0.23, 9. Zarrabeitia 0.29,
10. Rodrigues 0.29, 11. Knuvers 0.29, 14.
Nijboer 0.33, 27. Hanegraaf 0.53, 28. Nij-
dam 1.16, 47. Neiissen 7.04. 49. Eyk 7.05,
52. Den Bakker 7.07, 53. Jakobs 7.07, 61.
Suykerbuyk 7.13, 71. Goense 7.24, 80.
Vos 7.29, 81. Lubberding 7.32, 86. Mul-
ders 7.35, 94. Vink 7.43, 97. Lammerts
7.46, 103.Hermans 7.55,106. Zuyderwijk
8.36.

Profkoers Hannuit, België: 1. Michel
Cornelisse 160 km in 4.01.00. 2. Roe-
landt. 3. Van de Vin, 4. Biedts, 5. Van
Itterbeeck. 17. Elen, 21. Dekker, 27. Mel-
sen, 28. Hoffman, 30. Van Loenhout, 84
deelnemers.
Ronde van Stem, A-amateurs: 1. Roy
Görtzen (Kerkrade) 90 km in 2.06.48; 2.
Fr. Knarren; 3. Roger Hendrikx; 4. J.
Slaats; 5. R. Vranken; 6. M. Strijbosch;
7. L. Boelhouwers op 8 sec; 8. W. van
Kessel; 9. M. Dohmen; 10. R. van de
Donk; 11. J. Ramakers; 12. I. Vaessen;
13. P. Adriaans; 14. M. Nuy; 15. L. Lins-
sen; 16. B. Thoolen; 17. D. Heemskerk;
18. B. Meeuwissen; 19. P. Knarren: 20.
M. Bovens. Leidersprijs: Roger Hen-
drikx. B-amateurs/veteranen: 1. Ger
Neiissen (Sittard) 50 km in 1.09.48; 2.
Peter Schmitz; 3. John Sijen; 4. J.
Schrover; 5. M. van der Linden; 6. R.
Moors; 7. T. van de Waal; 8. G. Albrink;
9. R. Aarts; 10. M. Quadflieg; 11. F. van
Geleen; 12. J. Knuyt; 13. P. Beenkens;
14. M. Riswick; 15. P. Stijnen; 16. J. As-

pers; 17. J. Sijen; 18. B. v.d. Toon; 19. L.
Leurs; 20. J. Koch. Leidersprijs: Jan
Visser. Junioren: 1. Ferdy v.d. Sluis
(Schijndel) 60 km in 1.28.15; 2. Werner
Vos; 3. Ronald Marijnissen; 4. P. V.d.
Akker; 5. R. v.d. Borgh; 6. S. Bijnen; 7.
J Linders; 8. C. de Waal; 9. A. Bouser;
10. P. Graat; 11. R. Konissee; 12. G. Rol-
fini; 13. S. Lotz; 14. J. v. Doorn; 15. M.
Krimp; 16. F. de Vries; 17. V. de Kinkel-der; 18. L. Senden; 19. J. Kooy; 20. N. v.
Venrooy. Leidersprijs: Ferdy v.d. Sluis.
Nieuwelingen: 1. Sjaak Peeters (Echt)
40 km in 1.02.34; 2. Tim Heemskerk; 3.
Dennis Kooy op 10 sec; 4. D. Sijen; 5.
T. van Asten; 6. M. Mooi; 7. J. Lucassen; 8. P. v. Bussel; 9. K. Kroon; 10. T. By-
nen; 11. M. v.d. Stappen; 12. K. Nij-
kamp; 13. M. Slijkhuis; 14. P. Bies-
meyer; 15. M. Verhoeven; 16. E. Bek-
kers; 17. M. Harms; 18. M. Loeven; 19.
J. Willems; 20. R. Hamers. Leidersprijs:
Tim Heemskerk.
Ronde van Nedersaksen, amateurs.
Achtste etappe Vechta - Nienburg: 1.
Bredow 146.3 km in 3.08.19, 2. Bloch-
witz, 3. Sapnkin, 4. Compas, 5. Stein-weg, 6. Dekker, 13. Boogerd 0.21, 19.
Compas, 23. Van Dijk, 38. Groenendaal.
Negende etappe, eerste deel, ploegentij-
drit over 34,2 km: 1. GOS 45.12,23, 2.
Duitsland I 0,44, 3. Brandenburg 0,52, 4.
Duitsland II 1.17, 5. Australië 2.15, 6.
Canada 3.04, 8. Nederland 3.32. Tweededeel, Uchta - Hannover: 1. Wesemann
123,5 km in 2.50.32, 2. Bach, 3. Fulst, 4.
Tesar. 5. Bredow, 6. Schiffner, 10. Dek-ker, 15. Compas. 27. Boogerd, 30. Groe-
nendaal. 32. Van Dijk. Tiende etappe,
eerste deel Hildesheim - Salzgitter: 1.
Koldewitz 135 km in 3.47.40, 2. Schiff-ner, 3. Bach, 4. Wilhelms, 5. Rein, 7. Van
Dijk, 25. Boogerd, 29. Groenendaal, 41.
Compas. Tweede deel, tijdrit: 1.Liese 13
km in 17.07, 2. Lehmann 0.01, 3. Bhgard
0.05, 4. Wesemann 0.07, 5. Steinweg.
Eindklassement: 1. Wesemann 39.13.42,
2. Lehmann 1.07, 3. Ivankin 157 4'
Schiffner 2.42. 5. Gottschling 2 51* 6Boogerd 3.25, 7. Dekker 3.33, 15. Groe-nendaal 6.45, 17. Compas 7.15 32 Van
Dijk 12.15.
Nierop, Dr. Pepper-race (promotiecom-
petitie, amateurs): 1. Brankaert (Til-
burg) 145 km 3.39.29, 2. 801, 3. Van derZwan , 4. Leys 0.55, 5. Van der Heyden.Rossum, Omloop Bommelerwaard(Open-competitie amateurs): 1. Patrick

Rasch (Uitgeest) 171 km in 3.54.29, 2.Enthoven, 3. Van Bon , 4. Van de Wolf
5. Bijkerk.
GP Claude Criquielion, Beyne <B),
amateurs: 1. Lay (Australië) 140 km in3.47.00, 2. Ely, 3. Van Elzakker op 10 sec,
4. Mare Lotz, 6. Van de Meulenhof, 7.
Smeets, 8. Kersten, 12. Raadts, 13. E.
Pasquino, 17. P. Raedts. 27. Roger Vaes-
sen. Gestart 134 man.
Harkstede, Gasbeltour, amateurs: 1.
Naberman (Genemuiden) 160 km in
4.10,38, 2. Jansen, 3. Kroon, 4. Veenen-
daal, 5. Den Braber.
Rillaar (B), amateurs: 1. Ronny van As-
ten 125km in 2.56.54; 2. Mario Liboton;
3. Ludwig Reynen; 13. Frank Frijters;
14. Roger Übben.

Oldenzaal. internationale ATB-race: 1.
Bart Brentjens, 2. Gerhard Zadrobilek,
10. Ben Slenter, 16. Noël van der Leij.

V&L-dames rcrspelen punt

Evic/Swift
start goed

GELEEN - De eerste ronde in
de nacompetitie bij de hand-
baldames heeft Evic/Swift de
volle winst opgeleverd tegen
Bollenstreek: 18-13. ADB/
V&L verspeelde een kostbaar
punt aan SEW door in de slot-
minuten een 16-14 voorsprong
uit handen te geven: 16-16.

Swift startte voor eigen aanhang
futloos. De concentratie was vanaf
het eerste momerit zoek en dat uitte
zich in een uitermate zwak aanvals-
gebeuren. Bollenstreek daarente-
gen speelde fris van de leveren kon
bij de rust terugzien op een uitste-
kende eerste helft: 8-6.

Na de hervatting toonde Swift voor
korte tijd haar klasse en sloeg een
gat van vijf treffers: 13-8. Die marge
bleef tot het einde toe gehandhaafd
omdat Swift in het slotkwartier op-
nieuw een te zware foutenlast aan
de dag legde. De laatste tien treffers
werden gelijkelijk over beide teams
verdeeld: 18-13. Katalin Szilagyi
scoorde voor Evic/Swift negen keer.
Nicoletta Boriceanu was voor Bol-
lenstreek vijf keer succesvol.

ADB/V&L-trainer Wil Mayntz was
lang na afloop van het duel tegen
SEW ziedend. In een niet bijster
hoogstaand duel had zijn team toch
nog een 16-16 gelijkspel moeten toe-
staan. Gedurende de hele wedstrijd
bedroeg het onderlinge verschil
nooit meer dan twee treffers. Na
een 9-10 ruststand leek V&L in de
tweede helft met wat verhoogde
aandacht voor Marianne Bult de
wedstrijd in de greep te krijgen
(14-13). Maar in de laatste tien minu-
ten wist de Geleense ploeg slechts
twee treffers uit vrije worpen (Phi-
lomeen Janssen) te produceren, te
weinig om een fel knokkend SEW
van puntendeling af te houden.

CarlaKleintjens scoorde voor ADB/
V&L 8 keer waarvan de helft uit
strafworpen.

Jan Timman
vecht terug

LINARES - Bij de kandidatent-
weekampen in Linares zijn de
kansen gekeerd. Jan Timman is
door een overwining in de zesde
partij weer gelijk gekomen met
Joesoepov: 3-3, Nigel Short zette
in het paas-weekeinde de achter-
stand tegen Karpov zelfs om in
een voorsprong: 3 1/2-2 1/2.

Nederlaag
Kasparov
DORTMUND - Gata Kamsky
heeft bij het internationale
schaaktoernooi in Dortmund
voor een verrassing gezorgd
door wereldkampioen Kasparov
een nederlaag toe te brengen.
Kasparov herstelde het verlies
met een winstpartij tegen Jeroen
Pikt. Met Ivantsjoek voert de
wereldkampioen na vier ronde
het deelnemersveld aan met drie
punten.

Waterpoloërs
vierde
MENNECV - De Nederlandse
waterpoloploeg is in het achtlan-
dentoernooi in Mennecy vierde
geworden. Oranje, dat door over-
winningen op het GOS, Spanje
en Tsjechoslowakije eerste was
geworden in de poule, verloor de
kruisfinale tegen Italië met 7-8
en leed een dag later in de strijd
om het brons tegen de Verenig-
de Staten een kansloze neder-
laag van 7-13. Spanje werd win-
naar van het toernooi door in de
finale Italië met 9-6 af te troeven.

Selex verrast
met halve

finaleplaats
Van onze correspondent

TIBERT LAGARDE

HAARLEM/WEERT -- We-
derom heeft Selex BSW in
het Haarlemse hol van de
leeuw haar achterste van de
tong laten zien. Met een
63-64 overwinning werd
Best Mate teruggewezen en
staan de Weertenaren in de
halve finale tegen Commo-
dore Den Helder. Net als in
de vorige ontmoetingen
werd het op het einde weer
ongemeen spannend na een
bijna gelijkopgaande wed-
strijd.

In de achtste minuut (12-17) leek
Selex even weg te lopen. Twee
minuten later was dit verschil
echter weer ongedaan gemaakt.
Bij rust bleven beide tegenstan-
ders niet voor elkaar onder doen
(36-35). Hierbij lag het accent ge-
tuige de lage scores in de verde-
diging. Twee minuten voor tijd
wierp Best Mate een schijnbaar
veilige voorsprong van 63-57. Ge-
steund door een 140 personen
grote fanatieke Weertse aanhang-
zette Selex de inhaalrace in. Met J
scores van De Jager, Wilson en
Van Poelgeest en de miskleunen,
van de thuisclub gingen de gas-;;
ten strijken met de verdiende
zege. De eerste halve finalewed-?
strijd zal donderdag gespeeld
worden in Den Helder. Zaterdag
is Weert om 20.00 uur gastheer in
sporthal Boshoven.

(ADVERTENTIE)
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Kontakten/Klt-bs
" -":

INieuw! IPrivé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages
mogelijk met 5 bloed|onge meisjes (vanaf 18 jr.)Diverse

soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens(v.a. 18 jr)
Bel voor info S 045-274587

Dringend leuke meisjes gevraagd.
Geopend van 11.00 tot 02.00 uur 's nachts.

"045-326191**
* Escort all-in *

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VW en Kesselkade

043-254183
NIEUW

Top massage
gegeven door
"Nikki"

opafspr., tev. meisjes gevr.
Tel. 09-3211.304785

Boys voor heren
Tel. 045-225333

Tev. boys gevraagd.

La Femme
Escort 24 uur per dag.

Tel. 045-225333.
Tev. meisjes gevraagd.

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Alles is naar ROME
ze zijn eerst bij

LYDIA
gekome 046-749662

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
g 045-418606

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw escort
van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm)

Peggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

046-374393. Meisje gevr.

Volslanke
j.vrouw ontv. privé, va.

10-22 uur. Tel. 043-473309.

Sacha's Escort
zoekt wegens drukte nog

leuke dames.
Leeftijd geen bezwaar.
Tel. 06-52980255. Tev.

chauffeur i.b.v. eigen auto.

Buro Venus
Roermond, bem. via foto-
boek, 130 dames welke u

graag discr. ontvangen!
Bel. 04750 - 28 3 53.

Ook voor SM.
Leuke dames welkom.

SM Rachel
Tel. 045-274810.

mmm.mEm.mm.mmEmmmmMmmWkmmmmitttttmmmEmHmmmm.wm.mm

6-DAAGSE REIS NAAR
HISTORISCH KENT

8 t/m 13 JUNI
Een schitterende busVboottnp voor Vrienden van het Limburgs
Dagblad. Eten all-in reis met veel bijzonderheden, prachtige
excursies en natuurlijk van a tot z verzorgd.

In samenwerking met reisburo Paul Crombag v.d. Burgt stel-
den wij een reisprogramma samen, waarbinnen u de vele
gezichten van Kent zult leren kennen.

Prijs: ’ 830,- p.p.
toeslag 1-pers.k. ’ 100,-

Inclusief:

" vervoer per luxe touringcar - overtocht per Sally Line Duin-
kerken-Ramsgate v.v.

" 5 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Burstin
in Folkstone

" diverse excursies (o.a. Canterbury)

" afscheidsdiner in Nederland

" reis- en annuleringsverzekering

Diverse opstapplaatsen in Limburg.
Reserveren voor deze reis kunt u bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals en VW Simpelveld.
Aanbetaling ’ 100,- p.p.

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mLimburgsDagblad J

®piccolo S l____________.7rj,,t;!.|_|,I;MI|,_TTT-_________i O
__"_"_"_"""____———__■«--___"———________________---__^__

fpAASSIHO^I
[ BIJ BERDEN MEUBELEN j

\ Ijl 177w>K^ fll /berden meubelen

Ï( , - «r^ met een paasshow

t_^' ""'" ■"V-V-^V-'v .-V-V--V-V-v.'-'

> tTf^**.*^^^^ MEUBELEN
\ GEGARANDEERD '.GOEDKOOPSTE IN KWALITEITS MEUBELEN

> 2e3e4e VERDIEPING IN SCHUNCK
VENLO-BLERICK, LA PLAZA - HEERLEN, PROMENADE 12

s y ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY. GROTE MARKT 12
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Frederic Caudron verslaat Peter de Backer

Belgisch onderonsje
bij biljarttoernooi

/ Van onze correspondent
/<- THEOKEYDENER

J^STRATEN - Voor dejeede maal heeft de Belg
Caudron het interna-

biljertoernooi in Ule-
rua*en gewonnen. Gistermid-
jj.S versloeg hij in de finale

ïandgenoot Peter de Bac-
iJ' e wedstrijdleiding had
t niet beter kunnen beden-
.. e laatste wedstrijd op

toernooiprogramma wasyens de finalepartij.

Belgisch onderonsje, dat ging
V-^ Caudron en De Backer. Het(^ Caudron die uiteindelijk won.
Ijk bl.arter uit Brussel maakte zijn
«^Partij in een keer uit en had

ankerkader 47/2 maar twee
kjn j?en nodig. In het onderdeel

i & stoten etaleerde de meervoudi-; ijj,. kampioen opnieuw
l^-j- asse- het hoogste moyenne in

voq S^tegorie (60 caramboles) was
v0Backer. Hij nam revanche

ibfe z_n twee nederlagen in het li-

' .ijn-n ankerkader. De overige wed-
i *.j{ nin dit toernooi kenden allen

?Pannend verloop, mede doorsterke deelnemersveld.

6-.^e laatste dag waren het Dcc
log ■' Caudron en De Bruijn die
6i.d aanmerking kwamen voor de
.r, 2e_e. De overige spelers (o.a.

,I*^ °rs, Niessen en Van Beek) wa-
-B&ee|i>en al uit het toernooi ge-
de ' Voor een huzarenstuk zorg-

e voorlaatste dag master
*ccl °en Jean-Paul de Bruijn. De

■de n.^er won °P een schitterden-
aUd Ze van k°Pl°Per Frederic

doo^r°n en verdrong de Belg daar-
kvva "aar een twee plaats. Hierdoor

e Backer, die overtuigend
,Van Raymond Knoors, alleen

dg v e 'eiding. De Urmonder speel-
V^f^01- zijn doen een tegenvallend

""atfj fen nederlaag tegen de Belg
1. tr- ~ Niessen verspeelde nationa-
le i athlonkampioen De Bruijn op
sitM atste dag zijn kansen op dezege.
'lid»,e ancl: 1 Frederic Caudron, 2. Peter de(Ssen i Jean"Pau> de Bruijn. 4. Patrick

%|{ '" 5- Raymond Knoors, 6. Gert van

" Frederic Caudron
(links) versloeg

in definale
van het

toernooi in
Ulestraten

zijn landgenoot
Peter de Backer.

Foto: WIDDERSHOVEN

sportkort
*enTA^ELVOETBAL - UitslJ
Scha e°^erlandse kampioen-
.■TyPPen tafelvoetbal van de
{W ' Algemeen: 1. Bovens-van
n.an iZwarte Ridders), 2. Haag-

eets (Boskabouters), 3.
OverPs"Srneets (Smidter Boys).
F>h.j],gan;_sklasse: i. Bodelier--o-'PPen (Blauw Wit), 2. Van de
Schiir anssen <Den Hook), 3.
se. , llngs-Duykers. Eerste klas-
Star- Arts-Wolters (Sjteiweeg), 2.
Öe'ren-Eddalya (Oost Eysden;
(schl°k n)' 3- Embrechts-Arets
Valllacntwiel). Tweede klasse: 1.. fi"°;Hellemons (Jojo Boys),
5* Ppn er-Caponi ('t Bekkerke),
U nnir»gs-Thorissen ('t Backs-

sport

Moeizame bekerwinst VCLVan onze correspondent ,
- De volleybal-

*rs van Geevers/VCH hebben
öch geplaatst voor de regionale
«nale van het toernooi om de
NSW-beker. Paaszaterdag werdac Landgraafcombinatie in een
jj'ttig duel aan de tand gevoeld
"toor Polaris. Niet zonder moeite*erd de equipe uit Helmond be-
dongen met 3-1 (17-15, 15-17,
'59, 15-11). In de regio-finale on-
"■oet Geevers/VCL op 16 mei
**rst thuis de winaar van hetfll»-l Jola/Olympus-VoCASA.

Polaris, een divisie lager uitko-
mend dan de thuisploeg, trok
zich weinig aan van het nomina-
le krachtsverschil en de reputa-
tie die Geevers/VCL dit seizoen
in eigen huis heeft opgebouwd.
Fel en compromisloos zochten
de Helmondenaren de aanval.
De absentie van hoofdstopper
Tino Bellemakers bij Geevers/
VCL manifesteerde zich in een

2-9 achterstand. Een gat dat de
thuisploeg slechts moeizaam
wist te dichten. Een soloblok
van Frank Benne, gevolgd door
een wilde, ongecontroleerde aan-
valspoging bracht 17-15 op het
scorebord.

Ondanks een snelle 6-1 tussens-
core bleek Polaris niets aan
■striidlust te hebben ingeboet.

Veelvuldig werd de troef Hans
Steenis uitgespeeld. De snoei-
harde smashes van de linkshan-
der sloopten de zuidelijke veld-
verdediging: 15-17. Het niveau
zakte enigszins terug vanaf de
derde doorgang. Service en blok-
kering van Geevers/VCL bepaal-
den steeds nadrukkelijker het
spelbeeld: 15-9. In de laatste set
kreeg Jan Grimberg eindelijk

greep op de Brabantse schutter
Hans Steenis. Niettemin wist de
Landgraafequipe pas na 9-9 in
het overwicht ook in cijfers uit te
drukken: 15-11. Coach Frans
Crombach concludeerde terug-
blikkend: „Het oude liedje. We
hebben als ploeg nog steeds gi-
gantisch veel moeite om zelf het
spel te maken."

Overigens staat vast dat de selec-
tie van Geevers/VCL het volgend
seizoen wordt uitgebreid met
Marcel Bus, de 18-jarige midden-
blokkeerder van VCH.

Winst en verlies voor All Stars
HEERLEN - De honkballers
van All Stars hebben het ope-
ningsweekeinde met wisse-
lend succes afgesloten. Zater-
dag werd in Waalre van DVS
gewonnen met 2-6. Het betere
pitch-werk kwam van Jos
Wetzels (12 x 3-slag, geen
honkslagen tegen). Aanval-
lend wist All Stars in de 7e
innings de overwinning zeker
te stellen door een home-run
van Peter Arts met twee man
aan boord.

Gisteren werd thuis tegen de Row-
dies uit Ridderkerk gespeeld. Op-
nieuw was het pitch-werk, in 'dit
geval van Paul Putz, superieur aan
dat van de tegenstanders. Door
veldfouten in de 4e innings kwa-
men de gasten op een ruime voor-
sprong 3-5 die in de rest van de

wedstrijd niet meer kon worden in-
gelopen. Uitslag 4-6.
In Beek moest Cheetahs aantreden
tegen de uit vde combiklasse gede-
gradeerde Phantoms uit Weert. Na
een 0-5 achterstand, die in de eerste
innings werd opgelopen, wisten de
Cheetahs in de 5e innings de stand
in hun voordeel om te buigen en in
de 8e innings een voorsprong te ne-
men van 12-5. Onder leiding van
pitcher Jeroen Blokland werd de
winst niet meer uit handen gege-
ven, zij het dat het kantje boord
was: 12-11.

In Weert ontvingen de Indians het
team van de Samacols uitKerkrade.
De slagkracht van de Indians was te
veel voor de geroutineerde pitcher
van de Samacols, Armand Lager-
weij. Onder de leiding van spelend
coach Eddy Tromp wonnen de In-
dians met 10-3. Maastricht moest
thuis in Roef de meerdere erken-
nen, in een gelijkopgaande strijd

werd uiteindelijk toch krap verlo-
ren, met 4-6.
De dames van All Stars hebben in
de overgangsklasse de start van de
competitie met gedeeld succes afge-
sloten. In een dubbel header werd
uitgekomen tegen de Bleu Hitters
uit Puttershoek. Gedurende zes in-
nings wisten pitcher Marijke van
Kempen, gesteund door catcher Pe-
tra Canisius, de stand aardig in
evenwicht te houden. In de 4e in-
nings kwam All Stars op een voor-
sprong van 6-5. Door veldfouten,
die volgens tramster Basuling voor-
al te wijten waren aan onervaren-
heid en zenuwen, werd de eind-
stand van 9 bereikt.

In de tweede wedstrijd van deze
dubbel wist Nicolle Leijten drie in-
nings lang de slagploeg van de Bleu
Hitters de baas te blijven. Toen
raakte de tegenstanders ingeslagen
en kwam op voorsprong, 2-6. In de
6e innings leek de slagploeg van All

Stars te ontwaken. Met daverend
geweld volgden de honkslagen el-
kaar op. Gevoegd bij veldfouten
van de Hitters kwam All Stars daar-
door op gelijke hoogte. Beslissend
voor de winst bleek de perfecte
stootslag van NicolleLeijten te zijn,
waarop All Stars het winnende punt
wist te scoren.

In de eerste klasse hadden deKerk-
raadse dames van Samacols geen
kind aan de uit Deurne komende
Black Wings. De einduitslag werd
bepaald op 24-3. Maastricht kon te-
gen de Knuppelaars uit Rosmalen
geen potje breken.

De dames van coach Mare van de
Kamp schoten aanzienlijkte kort en
verloren met ruime marge: 24-2.
Cheetahs uit Beek was geen partij
voor de Studs uit Eindhoven. .Met
1-19 bleken de bezoeksters een
maatje te groot.

Vlag in top
bij RKAVC

ROERMOND/GULPEN - RKAVC
uit het Roermondse kerkdorp Asen-
ray is na drie seizoenen terug van
weggeweest. Het team van trainer
Ton Kochanowski (40), dat in 1989
degradeerde uit de vierde klasse,
werd ongeslagen kampioen in de
eerste klasse F van de afdeling Lim-
burg. Zeven keer moest de ploeg
een gelijkspel toestaan. De eerste
reactie van Kochanowski: „Wij heb-
ben ons driejarenplankunnen reali-
seren. Ik zeg nu al, dat RKAVC
gegarandeerd niet uit vierde klasse
KNVB zal vliegen".
Bij Altweerterheide, waar RKAVC
moest winnen om de titel gisteren
al te veroveren, scoorde Bert Dries-
sen vijf minuten voor tijd de win-
nende goal. De feestvierders wer-
den in Asenray door de 'Lerchen-
waldmusikanten' ingehaald. In de
te krappe kantine feestte RKAVC
uitbundig verder. Het team van trai-
ner Kochanowski telt nog zes spe-
lers, die ook de degradatie mee-
maakten: Pieter Claessen, Ger
Vossen, Eric Seuntjens, Roland en
JohnDriesen en Bert Driessen. De
selectiegroep bestond dit jaar
voorts uit Danny Clercx, Leon van
Soest, Henny van Eek, Peter Cox,
Willy Engelen, Jac. Cox, Ton Slats,
Peter Donkers, Peter Tobben en
Wilbert Verheesen.

RKIVV
In de kelder van de afdeling Lim

burg van de KNVB (de 4e klasse I)
behaalde het standaardteam van
RKIW (sinds 1955 het visitekaartje
van het Gulpense gehucht Ingber
en twee seniorenteams en een da-
mesteam tellend) Paaszaterdag on-
geslagen de kampioenstitel in een
rechtstreekse uitwedstrijd met con-
current Eijsden 5. Het werd 0-2 voor
RKIW. „En daar hebben we Paas-
zaterdag flink op getoast", weet
voorzitter John Gerrickens, die
hoopt dat zijn ploeg de neerwaartse
spiraal, die enkele jaren geleden in-
zette, nu definitief heeft omgebo-
gen. RKIW is overigens het enige
standaardelftal dat uitkomt in 'de
vierde klasse van de afdeling Lim-
burg.

John Gerrickens: „We hebben voor-
goed afscheid genomen van de spe-
lers van vreemde komaf, die in het
verleden het gezicht van ons eerste
team bepaalden. Er staat nu een
Ingber-collectief, met trainer Har-rij
Blauw aan het roer. In Martin
Sluysmans en aanvoerder Huub de
Bic hebben we goalgetters van for-
maat. Met het huidige team kunnen
we nog jaren vooruit". Nestor van
RKIW is Pierre de Bic. Pierre is 43
en speelt al 27 jaar lang in de
RKIVV-hoofdmacht. Tegenover
Pierre's 'respectabele' leeftijd staat
die van benjamin Guido Mertens,
die met zijn 15 jaarnet in het eerste
elftal van RKIW komt kijken.

Braggarts haalt uit
ROSMALEN - Het gevecht tegen
de degradatie is voor de dames van
Braggarts in alle hevigheid losge-
barsten. In Rosmalen behaalden de
Heerlense basketbalsters een klin-
kende 30-59 overwinning op mede-
degradatiekandidaat Black Eagles.
Een overwinning met een ietwat
bittere nasmaak, aangezien de
ploeg uit Rosmalen bij voorbaat al
de handdoek had geworpen.

Coach Marcel Joosten: „Bij aan-
komst in Rosmalen bleek dat een
groot gedeelte van de Black Eagles-
selectie een weekend in de Arden-
nen had geboekt. De opengevallen
plaatsen werden ingeno- men door
een kwartet juniorenwaardoor onze
geplande taktiek behoorlijk werd
gedwarsboomd. Dagenlang werk je
naar deze confrontatie toe en dan
word je plotseling geconfronteerd
met een geheel andere tegenstan-
der".

Braggarts had vooral moeite om
zich mentaal om te stellen op de fris
spelende jeugduit Rosmalen. Black
Eagles opende zelfs met twee drie-
punters waardoor het jeugdig en-
thousiasme alleen nog maar sterker
werd. Het enige wat de Heerlensen
daar tegenover konden stellen was
een ijzeren verdediging die in de
eerste en de tweede helft maar 15
punten toestond.
Met nog een competitieronde te
gaan (thuis tegen Agon) is het nu al
vrijwel zeker dat de Heerlensen in
twee duels moeten gaan strijden om
de laatste degradajieplaats. Tegen-
stander wordt dan de nummer 6 uit
de eerste divisie A.

Kimbria
In de promotiedivisie heren verloor
Kimbria in Werkendam zijn laatste
competitiewedstrijd. De Maastricht-
enaren konden lang gelijke tred
houden met Virtus maar moesten
toch toestaan dat de ploeg uit Wer-
kendam met 96-82 de winstpunten
pakte. Diep in de tweede helft

moesten zowel Cleo Wright en Ro-
ger de Lahaije, gezien de hoge fou-
tenlast, naar de kant. Virtus profi-
teerde daarna gretig van het lengte
overwicht en na drie Kimbriamis
sers op rij speelden de Maastricht
enaren een kansloze wedstrijd.
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" ATLETIEK - De Namibische
sprinter Freddie Fredericks zal
niet starten bij het tweede deel
van de Eenheidsspelen. Frede-
ricks, zilveren-medaillewinnaar
op de 200 meter bij de wereld-
kampioenschappen in Tokyo
van vorig jaar, verschilt met de
organisatoren van de wedstrij-
den in Germiston, bij Johannes-
burg, van meningover het uitke-
ren van startgelden. -

Dressuurtitel
Sef Parren

ECHTERHEIDE - Bij de dres-
suur in de klasse zwaar 2 van de
kringwedstrijden in Roermond
was het 'veteraan' Sef Parren die
de winst meenam naar Heel, ter-
wijl zijn dochter in de klasse-
midden 2 de winst voor zich op-
eiste.

Bij het springen maakte Rob Eh-
rens zijn opwachting tussen de
deelnemende ruiters. Door het
wegvallen van een internationale
wedstrijd in Duitsland gebruikte.
de in Echt geboren international
deze kringwedstrijd als oefen-
wedstrijd.

In de strijd om de prijzen meng-
de hij zich natuurlijk niet want
hij startte hors concours. Toch
werd de klasse zwaar gewonnen
door een in Limburg bekende
springruiter n.m. Arno Neessen.
Hij is lange tijd uit beeld geweest
omdat hij in het Midden Oosten
als trainer aan de slag was, maar
thans rijdt hij voor Katsbek uit
Susteren.

Uitslagen: Beginners: 1. L. Nijskens
met Mirtouch, 2. V. Jeurissen met Car-
bon, 3. B. Cox met Mr. Highlight. Licht
1: 1. C. Nijssen met Fanatique, 2. H. Ver-
wylen met Etoile de Labriere, 3. T. E.-
kenboom met Katsbeks Flint.

Licht 2: 1. K. v. Ooi met Veduque, 2. H.
Muysers met Hipcy.

Midden 1: 1. H. Thissen met Big Boy, 2.
G. v. Herten met Dion. Mierden 2: 1. M.
Parren met Venus. 2. M. v. d. Berg met
Zorba.
Zwaar 1: 1. D. Peeters met Janos. Zwaar
2: 1. S. Parren met Wienando.

SPRINGEN Beginners: 1.T. Schulkens
met Prins Andalusa, 2. J. Meeuwissen
met Camus, 3. A. v. Terbeek met Wil-
son.
Licht: 1. M. Mestrom met NN, 2. R.
Deuss met Jumper, 3. L. de Bruyn met
Etos.

Midden: 1.R. Pex met Bolero, 2. H. Ver-
heesen met Erondo, 3. W. Strous met
Ankara.
Zwaar : 1. A. Neessen metKatsbek Dia-
mond, 2. K. v. Oers met Bijou, 3. E.
Vlaar met Charly Brown.

Dousberg Parc-toernooi niet 1400 voetballers

RKVVL biedt goed partij
Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Het interna-
tionaal jeugd- en damesvoet-
baltoernooi om de Dousberg
Parc-cup dreigt stilaan uit zijn
voegen te groeien. Rond de
1.400 spelers en speelsters uit
tien landen, waarbij zelfs een
team uit Amerika, probeerden
in Maastricht de beste van hun
categorie te worden. De prij-
zen bij de heren gingen bijna
allen naar buitenlandse clubs.
Alleen RKWL, zowel in de A-
als in de C-categorie kon nog
even voor een nationale in-
breng zorgen.

Het werd een geweldige opgave
voor de organisatie, bestaande uit
de voetbalverenigingen Standaard,
MXC, Polaris en DBSV en bijge-
staan door de scheidsrechtersgroep
Maastricht. Met kunst- en vliegwerk
kon het programma worden afge-
werkt. De organisatiebecijferde een
totaal van 2.000 bezoekers.

De finale bij de A-jeugd ging tussen
RKWL, de winnaar van verleden
jaar, en het Italiaanse Atletico. Cas-
tello. In de poule-ronde stonden
beide ploegen ook nog eens tegen-
over elkaar en werd de uitslag 1-1.

In een technisch bijzonder goede fi-
nale trokken de Italianen aan het
langste eind: 1-0. Kort voor het ein-
de van de wedstrijd, nadat RKWL
de Italianen in een stevige greep

had, wipte de Italiaanse spits de bal,
na een uitval, over de VVL-keeper
heen.

Bij de dames werd het Maastrichtse
Rapid een uitstekende winnaar. Het
versloeg de Zweedse formatie Bol-
stana in de finale met 2-1. Liesbeth
Keersemeeckers bleek voor de
Zweedse dames een moeilijk te be-
spelen spits te zijn. Zelf scoorde zij
niet, maar zij bood in de eerste helft-
Maud Noben en Michelle Habets
elk een niet te missen kans: 2-0. Na
de hervatting liepen de Zweedsen
storm op de Rapid-veste, die voort-
durend wankelde. Pal voor het ein-
de wist de Zweedse ploeg er nog
een bres in te schieten, maar verder
resultaat bleef uit. Het damesteam
van De Ster uit Stem werd derde.

" Staand de Italiaanse winnaar Atletico Castello, gehurkt finaletegenstander RKVVL.
Foto: WIDDERSHOVEN.
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Rita de Wolf: 'Dirk
beseft amper wat
hij allemaal kan'

DOOR BENNIE CEULEN

LUIK - Geruime tijd voordat
Dirk de Wolf als luid toege-
juichte nummer 1 de eind-
streep van Luik-Bastenaken-
Luik overschreed, kon zijn
echtgenote Rita haar emoties
nietmeer de baas. Terwijl haar
Dirk aan de laatste kilometer
bezig was sloeg het huilende
vrouwtje een hondertal meter
voorbij de finish de handen
voor de ogen. „Ik was ver-
schrikkelijk zenuwachtig toen
Dirk er alleen vandoor was ge-
gaan," verklaarde ze op het
moment dat haar wederhelft
op het podium gehuldigd
werd en het witte leiderstricot
van het Wereldbekerklasse-
ment over de schouders ge-
trokken kreeg.

Rita de Wolf had op een in 'n etala-
ge geplaatste televisie gezien hoe
haar man vijf kilometer voor het
einde zijn medevluchters Cassani,
Rooks en Bernard ter plaatse had
gelaten. „Dirk beseft nog steeds niet
wat hij allemaal kan. Ik heb het_
hem ontelbare keren gezegd, dat hij'
een grote koers kan winnen. Maar'
Dirk kijkt altijd tegen de andere
renners op. Vandaag waren Cassani
en Argentin zijn favorieten. Zelf
dichtte hij zich geen kansen toe. Hij
startte voor een ereplaats. In de
Amstel Gold Race dacht hij meer
kansen te hebben. En zie wat ge-
beurt. Hij wint Luik-Bastenaken-
Luik. Toevallig, dat ik present ben.
De eerste keer dat ik dit jaarnaar de
koers ga kijken. Als vrouw van een
wielrenner behoor je thuis te zijn,
want als je man terugkomt van de
koers moet het eten op tafel staan."
Rita deWolf is meer dan echtgenote
van Dirk de Wolf en moeder van
hun bijna vierjarig zoontje Jelle, ge-
noemd naar Jelle Nijdam. Ze is ook
zijn manager en mentor. „Dirk doet
alles voor het fietsen. Van de mor-
gen tot de avond is hij ermee bezig.
Hij traint enorm veel, let op zijn
voeding en gaat vroeg slapen, 's
Morgens is hij telkens vroeg uit de
veren. Hij leeft als een monnik. En

lastig is hij nooit. Ik wel eens op
hem. Af en toe heeft hij dat nodig.
Zoals na Parijs-Roubaix. Ik was
niet tevreden over zijn prestatie."

Volgens Rita de Wolf heeft haar
man ontzettend veel aan zijn oud-
ploegleider Roger de Vlaeminck te
danken. „Roger heeft hem geleerd
hoe hij als wielrenner dient te leven.
Sindsdien is Dirk steeds beter gaan
fietsen. Maar hij smijt te vaak met
zijn krachten. Daarom wint Dirk
zelden. Toen hij voor de Italiaanse
ploeg Gatorade koos, vreesde ik
even dat Dirk Roger de Vlaeminck
zou gaan missen. Gelukkig vangen
ze hem in de ploeg van Bugno heel
goed op. Ze zetten hem niet onder
druk. Dat werpt nu vruchten af. Hij
won al een rit in de Driedaagse van
de Panne. Nu wint hij ook nog
Luik-Bastenaken-Luik. De bekro-

ning. Hij verdient het. Eens moest
het gebeuren."

Rita de Wolf hoopt, dat het succes
in Luik-Bastenaken-Luik haar man
meer zelfvertrouwen zal geven.
„Dirk is een lieve jongen, lacht al-
tijd, maar gelooft te weinig in zich-
zelf. Nu zal hij moeten inzien, dat
hij in een grotekoers niemand hoeft
te vrezen. Dan zal hij ook vaker
winnen. Voor derest zal dezetriomf
niets veranderen in ons leven."
Volgens de goedlachseen tijdens de
persconferentie voortdurend grap-
penmakende Dirk de Wolf kwam
zijn overwinning in Luik-Bastena-
ken-Luik als geroepen. „Ik had een
superdag zoals twee jaar geleden in
het wereldkampioenschap. Vooral
voor de ploeg is het fantastisch. Ga-
torade had nog niets gewonnen dit
jaar. Ploegleider Stanga werd een

beetje nerveus. Normaal, want de
Ariostea's wonnen overal en wij
niets. Tussen de ploegen van Argen-
tin en de onze heerst dezelfde rivali-
teit als in Nederland tussen Buckler
en Panasonic. Dat is gezond. Nu
zijn we op het gemak en kan Fignon
alles op de Giro zetten en Bugno op
de Tour. Op mijn hulp kunnen ze
rekenen. En zaterdag vlieg ik er nog
eens in de Amstel Gold Race in,
want die koers ligt me goed. Tevo-
ren ga ik met Fignon en Bugno het
parcours verkennen, want ik heb
begrepen dat we enkele nieuwe bul-
ten voor de wielen krijgen gescho-
ven. In de Gold Race zal ik in ieder
geval mijn Wereldbekertrui verde-
digen, al is het maar omdat hij me
goed staat."

# OpLa Redoute
leiden Tony
Rominger, Georgio
Furlan en Gert-Jan
Theunisse (vrnl) de
achtervolging op de
koplopers. De
beslissing is echter
gevallen.

Foto: DRIESLINSSEN

Maassen enige Limburger aan finish
LUIK - Frans Maassen bereikte als
enige van de drie gestarte Limbur-
gers de eindstreep van Luik-Baste-
naken-Luik. De Bucklerrenner ei-
nigdemet een achterstand van ruim
drie minuten op winnaar De Wolf
als 28e in Ans. Maassen had bepaald
geen al te beste dag achter de rug en
meldde, dat hij na het echec in de
Waalse Pijl van vorige woensdag

vooral Luik-Bastenaken-Luik had
uitgereden met het oog op de Am-
stel Gold Race.

Als laatste voorbereiding op de We-'
reldbekerklassieker van aanstaande
zaterdag neemt Maassen morgen
deel aan de Grote Scheldeprijs.
Ad Wijnands en Raymond Meijs
staakten in Luik-Bastenaken-Luik

ruim voor de tweede bevoorrading,
die na 200 kilometer in Stoumont
plaatsvond, de strijd. „Na de Cóte
de Wanne was het gebeurd met me.

Ik was bevangen van de kou," aldus
Wijnands, die evenals Maassen mor-
gen in de Grote Scheldrijs start als
laatste test voor de Amstel Gold Ra-
ce.

" HANDBAL - Zondag komen
de dames junioren van Auto
Caubo/lason in Arnhem in aktie
in de strijd om de landstitel. Te-
genstanders zijn achtereenvol-
gens E&O, Hellasen SEW. Bij de
heren juniorenwordt de afdeling
Limburg vertegenwoordigd door
Hirschmann/V&L, dat het in
hun groep opneemt tegen Anco-
ra, de Blinkert en E&O. In de
tweede afdelingsklasse wordt
zondag het beslissingsduel tus-
sen de heren van Gulpen en la-
son gespeeld. De wedstrijd be-
gint om 13 uur in de sporthal te
Hulsberg.

het weekeinde van...VVV-MVV
Van onze correspondent

HENK HAFMANS

VENLO - „Voetbal is meer dan goals maken". Een uit-
spraak van Sef Vergoossen boven een krantenartikel dat
nu ingelijst aan de muur prijkt in het jeugdhomevan VW.
De wandversiering van de MW-trainer hangt daar al en-
kele jaren want ze dateert uit zijn Venlose periode. Tien
seizoenen maakte hij alle ups en downs met VW mee. Nu
zit hij gebeiteld bij MW: een selectie waarmee hij dit sei-
zoen verrassend hoog op de ranglijst scoort.

Voordat VW-MW begon zei de
oefenmeester van de Maastricht-
enaren: „Vorig jaar bereikten wij
pas in de laatste wedstrijd de vei-
lige haven. Nu is die al lang be-
reikt. Deze ploeg is nog niet aan
het einde van zn mogelijkheden.
Het is beslist geen toeval ge-
weest, dat MW er zo riant voor-
staat. Mijn enige probleem voor
aanvang van dit seizoen was de
smalle selectie waarvan de helft
nog geen 23 is. Daarmee hebben
we geluk gehad. We kenden nau-
welijks blessureproblemen en de
jongere spelers zijn geleidelijk
ingepast. Ik heb, geloof ik, maar
zeventien spelers nodig gehad.
Bovendien zijn het - behalve het
viertal Visser, Libregts, Bucan,
Agu - allemaal Limburgse jon-
gens. Spelers uit de regio dieook
door MVV zelfs zijn opgeleid."

" MVV-trainer Sef
Vergoossen (midden), even
terug in de Koel.

Foto: JAN-PAULKUIT

Voorbeeld
MW gaf in het laatste Limburg-
se onderonsje van dit seizoen het
goede voorbeeld aan de meest
noordelijke provinciegenoten.
Met een 4-0 overwinning op zak
verliet deGeusselt-ploeg de Ven-
lose contreien. Dik verdiend..
Alvorens Eric Meijer de opening-
streffer op zijn naam bracht had
MW al een hand vol kansen om
zeep gebracht. Het klassever-
schil stond niet ter discussie. Er
was maar één ploeg die voetbal-
de en dat was MW. Eenmaal
was VVV dicht bij een doelpunt
toen Babangida in de 14e minuut
alleen voor Alloy Agu de lat trof.
De gretige start van MW bleef
beperkt tot een treffer. Daardoor
kon VVV blijven hopen op de

gelijkmaker. Een tijd lang hield
VW die wensdroom overeind.
Agu moest zelfs zijn doorgebro-
ken landgenoot in Venlose
dienst net buiten de beruchte lij-
nen onreglementair (gele kaart!)
uit balans brengen. Toen Mauri-
ce Hofman zijn invalbeurt met
een attent doelpunt had beves-
tigd viel VVV als een kaarten-
huisje in elkaar. Op soepele wij-
ze werd de rode lantaarndrager
uit Venlo in de hoek gezet.

Jeugdplan
Ook in Venlo heeft Sef Vergoos-
sen zich intensief bezig gehou-
den met het jeugdplanvan WV.
Hij had toentertijd een toe-
komstplaatje over VVV op pa-
pier gezet. De structuur van de
club haarscherp geanalyseerd en
aangepast aan de mogelijkheden
van een regioclub. Vroegtijdig
scouten en opleiden bij de club
dat was een van de adviezen die
hij het bestuur van de Venlose
club presenteerde. Ook bij MW
bracht hij dit idee naar voren.
„Daar was de jeugdopleidingon-
dergebracht bij MW'O2. Met alle
respect voor die club, maar in
competitieverband moesten de
jeugdspelertjes tegen hun club
van herkomst spelen. Dan ont-
staan er wrijvingen. Nee, wij
moesten zien te komen tot een
samenwerkingsverband met alle
clubs uit de regio Maastricht."
Nu trainen C- en D-spelertjes
(van 10 tot 14 jaar) eenmaal per
week bij MWen blijven toch bij
hun eigen club. Vergoossen: „Je
kunt dan kijken of een dergelijk
talent bij de sfeer en de werkwij-

ze van de club past. Zo houd je
ook een betere binding met de
clubs uit de regio. Het jeugdplan
MW en ook hier bij VW heeft
dus zeker toekomst en brengt
zijn geld beslist op. Een regio-
club als MW of VVV heeft nooit
de garantie dat ze pakweg twin-
tig seizoenen in de ere-divisie zal
spelen. Een club alsAjax kan het
zich wel permitteren om een
'miskoop' te plegen. Financieel
valt men daar geen buil. Toen

Ajax John van Loen kocht zei
iedereen 'Kijk, dat is de ideale
spits voor Ajax'. En nu zit hij
steevast op de bank. Zoiets kun-
nen clubs als MVV en VVV zich
niet veroorloven. Dat risico is
veel te groot."

Vergoossens 'oude liefde' VVV
is gedegradeerd. Na één seizoen
ere-divisie is de mooie droom al-
weer voorbij. Vergoossen steekt
zijn Venlose vrienden een hart

onder de riem: „Met een goede
jeugdopleidingkun je die terug-
val opvangen. Het reserve-elftal
is de laatste jaren twee maal
landskampioen geworden. Ta-
lent is er dus wel. Dat kan nu op
eerste-divisie-niveau rijpen."
Optimisme is blijkbaar een van
de handelsmerken van Sef Ver-
goossen. Kenners van de scène
bij VVV zien de toekomst echter
minder rooskleurig. Baer Did-
dens is zo iemand. Hele rekken

vol archiefmateriaal bezit deze
58-jarige Venlonaar over zijn
club. Al meer dan een kwart
eeuw knipt hij alles uit en houdt
hij alles bij over VW. Van het
eerste elftal tot het laagste jeugd-
team. Er ontgaat hem (bijna)
niets. Hij vindt dat VVV zelfs
twee stappen terug moet.
„Ze zijn niet alleen gedegra-
deerd, maar ze zullen ook weer
met jonge spelers een nieuw elf-
tal moeten opbouwen. Ik zie

VVV volgend seizoen nog nl
zomaar in de top van deranglij! „
meedraaien. Ze hadden dit s* 'zoen al jonge gasten moeten .
passen. Daarvoor heeft men d'
toch opgeleid. Voor een enkelil
uit het reserve-elftal zoals & I
Teeuwen zie ik een plaats in W "
eerste elftal. Voor de anderen i>
die groep is de weg nog lal»
Weetje wat WV dit seizoen mij
te? Een rustgevende figuur '
het elftal zoals bijvoorbeeld J'
Rutten die jammer genoeg laW
durig geblesseerd was. Die he*
inzicht, bezit hardheid en K»
door een juiste timing 'dom!"*,
overtredingen' voorkomen.

Duitser drie keer naar etappewinst in Aragon

Ludwig sterk en snel
ALCORISA - Olaf Ludwig heeft
tijdens het paasweekeinde in de
Ronde van Aragon drie etappezeges
geboekt. De Duitser uit het door
Theo de Rooy geleide Panasonic-
team van manager Peter Post, won
op de Spaanse wegen twee sprints
en een korte tijdrit. Vandaag ver-
trekt hij met acht seconden voor-
sprong op Tourwinnaar Indurain
naar de top van Cerler, alwaar hij
vrijwel zeker afstand van zijn gele
trui zal doen. De Ronde van Aragon
duurt nog tot donderdag. Twee da-
gen later start Ludwig in de Amstel
Gold Race.

Eerste paasdag deed de vroegere
Oostduitser, die momenteel in Kor-
nelimünster bij Aken woont, vrij-
willig afstand van zijn leiderstrui in
het wereldbekercircuit. Luik-Baste-
naken-Luik was toch geen koers
voor hem. De Belg Dirk de Wolf
werd de nieuwe leider. Ludwig was
op zijn best in Spanje.

Zaterdag was de ex-Olympisch
kampioen van Seoel de snelste van
zevenentwintig vluchters. Het pelo-
ton was in de openingsetappe door
de krachtige zijwind in verschillen-
de waaiers uiteengevallen. Aan het
einde van de tweederit sprintte het
voltallige peloton voor de etappeze-

ge. Weer stond er geen maat op het
snelheidsvermogen van de 32-jarige
Ludwig. De Spanjaard Gonzalez
Salvador werd tweede.

In het eerste deel van de derde etap-
pe, gisteren, boekte Andrei Zoebov,
ploeggenoot van Mathieu Hermans,
zijn eerste zege bij de profs. De ex-
Sovjetrenner soleerde naar een
voorsprong van twee minuten. De
sprint voor de tweede plaats werd
gewonnen door Ludwigs landge-
noot Raab. In de middag was Lu-
dwig weer de sterkste. Ditmaal in
een tijdritje van 5,8 kilometer in Al-
corisa.

Tourwinnaar Miguel Indurain, her-
steld van bronchitis, leverde acht
seconden in. Hij nam, met de be-
klimming van Cerler, een optie op
de eindzege. In de tijdrit was Jelle
Nijdam de bestgeklasseerde Neder-
lander: vijfde.
In het algemeen klassement staat
Erwin Nijboer als eerste Nederlan-
derte boek: veertiende op 33 secon-
den van Olaf Ludwig.

Rudy Dhaenens raakte betrokken
bij een valpartij en moest opgeven.
De Belg werd volgens de eerste be-
richten met ernstige schaafwonden
naar het ziekenhuis vervoerd.

Lucratieve sol
LUIK - De inspanningelf
Luik-Bastenaken-Luik levej
hij niet voor niets. De urenlM
barre solo door mist, regew
koude bracht Remigius Loei
kis zondag het aardige sommi
van 150.000 Belgische francs»
ruim 8000 gulden. ;
De 27-jarige Litouwer uit Pd
bon-ploeg reed bijna 160 kild
ter een eenzame tocht doof
Waalse Ardennen. De toprenl
maakten dit keer evenwel I
de fout de voorsprong valt
eenzame, lijdende vluchteï
groot te laten worden. Hij
maximaal dertien minuten,
vijf kilometer was LoepeiM
op avontuur gegaan. Voor d^klimming van de Cote StoC
werd hij tot de orde geroepe|

Rugblessure
Roche

LUIK - Stephen Roche laat *week zijn rug onderzoeken'sl
32-jarige ler heeft al een tijdje e
Dat verklaarde hij na afloop s*
Luik-Bastenaken-Luik waari' {
als veertiende eindigde. RocW rj
volgende week als kopman vaJ jj
rera in de Ronde van Spanje, f c
de eerste keer in zijn loopbaaic
de vroegere Tourwinnaar aa;
Vuelta deelneemt. _

'Samenwerking in kopgroep was uitstekend'

Görtzen geeft sprintles in Steil
Van onze correspondent

BAIR VERHEESEN
STEIN - Lang heeft tweedejaars
amateur Roy Görtzen uitKerkrade
moeten wachten op zijn eerste over-
winning. Gisteren, in de vierenveer-
tigste uitgave van de Ronde van
Stem was het dan uiteindelijkraak.
In een felle eindsprint, van ver inge-
zet, bleef hij op de streep Francois
Knarren en Roger Hendrikx ruim
voor. „Het ging bijzonder goed", al-
dus de 19-jarige Atheneum-leerling.
„Aan samenwerking ontbrak het in
de voorste groep niet."
Görtzen maakte duidelijk, dat hij
graag in een criterium van de partij
is, maar „mijn voorkeur gaat toch
meer uit naar de grotere koersen".
Zo neemt hij binnenkort met wie-
lerclub De Ster deel aan de Grote
Prijs van Europa in Bonn, daarna
met Westland Wil Vooruit aan een
etappewedstrijd in Spanje.

Het was gisteren in Stem een snelle
wedstrijd met veel ontsnappingspo-
gingen, waarbij o.a. een zeer bedrij-
vige Marcel Nuy, Marco de la Haye
en Francois Knarren betrokken wa-
ren. Het fel jagend peloton reageer-
de iedere keer attent. Op een uitval
van Roger Hendrikx uit Bom, met
nog 36 kilometer voor de boeg,
bleef de hoofdmacht (bij de start
tachtig man sterk) voorlopig het
antwoord schuldig. De uitval van
Hendrikx werd uiteindelijk teniet
gedaan.
Tien ronden oftewel 18 kilometer
voor het einde kwam de beslissende
ontsnapping tot stand. VijfLimbur-

gers t.w. Francois Knarren, Jan
Slaats, Roger Vranken, de latere
winnaar Roy Görtzen en Roger
Hendrikx, die als laatste aansluiting
kreeg in gezelschap van de Braban-
der Mike Strijbosch, ontvluchtten
de groep. In de laatste ronde pro-
beerde Francois Knarren nog weg
te geraken om zo een eindspurt te
mijden, maar dat lukte niet. Roy
Görtzen: „Achteraf was het mis-
schien nog goed dat ik van ver de
spurt aanzette, want als Knarren

t
eenmaal de grote plaatrondkrül^het meestal gebakken." '^

" Kerkradenaar Roy Görtzen geeft Francois Knarren en öp
re vluchters het nakijken in Stem. Foto: PETER ROöl

Heemskerk
In een van de voorwedstrijdeiß
nieuwelingenkoers, moest
Heemskerk uit Brunssum ï
meerdere erkennen in clubgelj
Sjaak Peters. Een dag eerden
Zaltbommel, was Heemskerk J|
een ronde voorsprong daarent^als eerste geëindigd vóór plo^
noot Bijnen.

Kaarten
Wist u overigens, dat VVV <■' 'seizoen al 42 kaarten heeft rnOi 'ten incasseren? Vijf maal ro" 'waarvan drie na twee maal g& _■
Die score heeft WV het laats1 W
decennium nooit gehaald. H'*i
gemiddelde lag in de buurt v» "l
28. Baer Didden: „Dat komt oi> 8
dat men te dicht bij het ei_^.'
strafschopgebied door overtr jl
dingen fouten van anderf
moest corrigeren. Vandaar o& !
dat VVV liefst tien penalty's <> |
seizoen tegen kreeg. Andere J'
ren zijn dat er twee of drie".

Een zonnige toekomst vo"
MVV, zorgelijke tijden vo^VVV. Qp het speelveld van s^ fdion de Koel dartelden gister*
voordat WV-MVV begon tien-tallen jeugdspelertjes tuss*
oranje-pionnen door. Een ogej
schijnlijk chaotisch tatere?.
maar het waren de regiofina'*
van het zogenaamde 'vier-tege|
vier-spelletje'. Sef VergoosS*
glimlacht als hij dit bij aankop
ziet. „Hé, dat zijn nog dezeuj'
pionnen als vroeger. Ik heb öj
met de jeugd destijds hier o&
gedaan." Jan Biersteker sin^mensenheugenis chef van v
materialen bij VW weet er e*
ludieke uitleg aan te geven: , ".
hebben de grasmat extra e,
sierd omdat jij op bezoek kom 1'
Feestzaal deKoel was na afl°öj
van de wedstrijd gesloten, zo .y
de stadionspeaker vlak voor
weten, maar de oorzaak daarvrj
had niets met het resultaat 't
maken. Het klonk wel ironisch v
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