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Schaduwen
leerkracht
Meerssen
mocht niet

DOOR THEO SNIEKERS

|juEERSSEN - Het bestuur van
j. Koningin Gerberga-mavo in*rssen mocht een zieke ge-
niedenisleraar niet laten scha-

den. Dat heeft het Gerechts-
v 'n Den Bosch kort geledenin
j g r̂ beroep bepaald. Het door
hoJp ective °Pgestelde rapport
j^ftvan het hofechter niet ver-
l etlgd te worden en het school-uur mag het ook gebruiken.

iaa* estuur besloot de sinds na-
-311990 zieke leraar te laten vol-

l n door een privé-detective op
sis yan geruchten dat hij trj-

zijn ziekte toch buitenshuisrkzaamheden voor derden
D echtte. Het rapport van de
f"vé-detective wees uit dat dit

aerdaad het geval zou zijn .
Val Onderwij s-
itTK°rganistie NGL vocht echter
le ptember 1991 namens de
de racnt net inschakelen van

Mvé-detective aan. Volgens
jj "GL was dat onrechtmatig.1 NGL verloor het aangespan-
he'V ort geding echter, maar
„ nu in hoger beroep toch
r^Jk gekregen. Mr. F. Lathou-ers, jurist bij het NLG, ver-aart desgevraagd dat het hof
lel velt dat het bestuur eerst debracht met de geruchten had

°eten confronteren alvorensn detective in te schakelen.

s ch <^1-' is momenteel met het
j. n-Oolbestuur in onderhande-

ld over een schadevergoeding
0r de leerkracht, zegt Lathou-

Beide partijen willen de
Deidsovereenjcomst beëindi-'sen.

BEWOLKT
Vee i aangevoerde lucht komt
(l^H evv°lking voor en het is
*Vv» Van^aaS °°k overwegend
hg bewolkt met in de mid-
H4L^n.kele opklaringen. Van-

is de bewolking getoo-
nd e« daardoor zakt hetkwik
\v0 * vier graden. Vanmiddag
OjUfj l het acht graden; zijn de
k^ ?ril»gen wat breder dan
% rf* zelfs tien £raden wor"

Uit h
wind overdag is matig

V^,. het zuidwesten, neemt
''ik ond af en draait geleide-
* naar het zuiden.

'fefF er^ere informatie be-
kunfen de het weer in Limburgu bellen 06-91122346.
VANDAAG:
""W* °8-41 onder: 16.27
j-uiop: 22.19 onder: 11.26
MORGEN:
E*GEN:

■»a»..p: 0842 onder: 16.27■ «m op: 23.41 onder: 11.48
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Sultan 'met
losse handjes'
op de vlucht

KUALA LUMPUR - De als
een middeleeuwse potentaat
lijfstraffen uitdelende sultan
van Johore in Maleisië heeft
zaterdag de vlucht moeten ne-
men naar het sultanaat Brunei
om aan de woede van volk en
regering te ontkomen.

De recidivistische Mahmood
Iskandar laat al 20 jaar slaag
als lijfstraf uitdelen. Zaterdag
liet hij een hockeytrainer trac-
teren op een pak rammel, om-
dathij het had gewaagdkritiek
té uiten op het elftal van Johö-
re.

Voor premier Mahatmir Moha-
mad was daarmee de maat vol
Hij dreigde de sultan met straf-
vervolging.

Ook het volk reageerde woe-
dend. De sultanmoest op de
vlucht slaan. "

Haat tegen
vreemdelingen

neemt fors
toe in Aken

AKEN - Het aantal uitingen van
vreemdelingenhaat in het politie-
districht Aken (een .miljoen inwo-
ners) is na de moord op de drie
Turkse vrouwen in Mölln explosief
gestegen. In november werden in
dit verband maar liefst 34 misdrij-
ven gepleegd. In totaal werden de
laatste maanden 69 misdrijven te-
gen buitenlanders genoteerd.

Daaronder veertien pogingen tot
brandstichting, acht pogingen men-'
sen tot misdrijven aan te zetten,
twintig keer werden eigendommen
van buitenlanders beschadigd en
elfkeer werden emblemen van ver-
boden organisaties gedragen. Onder
de zestien overige gepleegde mis-
drijven vallen ondere andere mis-
handeling en belediging.

Volgens de Akense politiecommis-
saris Heinrich Bonninghaus zijn de
daders veelal gefrustreerde jonge-
ren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar
met slechte maatschappelijke voor-
uitzichten. Bonninghaus kondigt in
de Aachener Volkszeitung een of-
fensief tegen rechts-radicalen aan.

Dodental na aardbeving op Indonesisch eiland blijft stijgen

Zeker 1200 doden op Flores
JAKARTA - De aardbeving die za-
terdag het Indonesische eiland Flo-
res trof, heeft aan zeker 1.200 men-
sen het leven gekost, zo is gisteren
uit officiële Indonesische bron ver-
nomen. Tienduizenden mensen zijn
dakloos geworden. De beving is een
van de zwaarste van deze eeuw.

De gouverneur van Flores, Hendri-
kus Fernandez, zei dat twee sche-
pen met hulpgoederen vanuit
Kupang op Timor onderweg zijn
naar het eiland. De slachtoffers van
de beving hebben behoefte aan
voedsel, medicijnen en tenten, al-
dus de autoriteiten op Flores.

De beving die zaterdag om 13.29
uur plaatselijke tijd (06.29 uur onze
tijd) plaatsvond, had een kracht van
6.8 op de Schaal van Richter. Het
epicentrum lag in zee, 30 kilometer
verwijderd van de stad Maumere.
Fernandez zei dat in deze stad met
70.000 mensen duizend doden zijn
gevallen. Reddingstroepen zoeken
onder de ruïnes van Maumere en
omliggende dorpen nog naar slacht-
offers.

Inmiddels zijn de lijken van 1.226
mensen geborgen. De autoriteiten
verwachten dat het dodental nog
verder zal oplopen.

" In de stad Ende in het zuiden van Flores bleef bijna niets
meer over van winkelcentrum. Foto: REUTER

Vloedgolf
In Maumere is 30 tot 40 procent van
de gebouwen beschadigd. In eerde-
re berichten werd gesproken van 90
procent. Een woordvoerder van
Fernadez zei dat de stad na de be-
ving door een vloedgolf werd ge-
troffen. Veel vissers en anderen die
zich op het strand bevonden, wor-
den sindsdien vermist.
Flores dat deel uit maakt van de
provincie Nusa Tenggara (Kleine
Sunda-eilanden) trekt met zijn land-
schappelijke schoonheid en kleur-
rijke religieuze festivals veel. toeris-
ten. Over eventuele slachtoffers
onder buitenlandse bezoekers is
echter niets bekend.

Juichende Britse premier Major presenteert meerdere overeenkomsten

EG-top bezweert crisis
Van onze correspondent

EDINBURGH - Met een be-
scheiden plan om de Europese
economie aan te jagen en met
akkoorden over een nieuwe
EG-begroting voor de komen-
de zeven jaar en een regeling
van Deense verzet tegen
'Maastricht', heeft de Europe-
se topconferentie in Edin-
burgh de interne crisis van de
EG bezworen. De top van de
elf regeringsleiders en het
Franse staatshoofd zette tege-
lijk de deur open voor de toe-
treding van nieuwe leden tot
de EG. De onderhandelingen
met Oostenrijk, Zweden, Fin-
land en Noorwegen over hun
aansluiting brj de Gemeen-
schap zullen volgend jaar di-
rect van start gaan.

Een juichende Britse premier Ma-
jor, die de topconferentie voorzat,
zei in de nacht van zaterdag op zon-
dag dat 'we Rubics kubus hebben
opgelost. Of de EG nu echt weer
terug op het spoor is, zoals Major
claimde, hangt overigens af van En-
geland en Denemarken, waar de
komende maanden het Verdrag van
Maastricht moet worden goedge-
keurd.
Nederland boekte weinig succes in
het Schotse Edinburgh. De strijd-
vaardige Joegoslavië-politiek kreeg
geen steun. Het begrotingsakkoord
gaat Den Haag uiteindelijk 1,4 mil-
jard gulden extra per jaar kosten.
Premier Lubbers toonde zich na af-
loop niettemin tevreden over de uit-
komsten.

De Eurotop werd het eens over
maatregelen om de stagnerende
economie aan te zwengelen. Met
een speciaal fonds van 4,4 miljard
gulden en kredietregelingen ter
waarde van 11 miljard gulden moe-
ten investeringen in infrastructure-
le werken en transport worden
aangemoedigd.

In het akkoord is tevens wat ruimte
ingebouwd om de boeren te com-
penseren voor de gevolgen van het
GATT-akkoord over de landbouw.
Frankrijk had daar sterk op aange-
drongen. Er wordt onder een ande-
re noemer 2,2 miljard gulden gere-
serveerd.

'Partij heeft geen politieke smoel'

Kamerleden PvdA
hekelen leiding
Vanonze Haagse redactie

DEN HAAG - Een aantal leden van
de Tweede-Kamerfractie van de
PvdA is ontevreden over de poli-

tieke leiding van de partij. Volgens
de kamerleden maken vice-premier
Kok en fractievoorzitter Wöltgens
onvoldoende duidelijk waar de
PvdA precies voor staat.
Een van hen is het kamerlid Jur-
gens. Hij vindt dat er 'duidelijker
leiding gegeven moet worden in de
politieke prioriteiten. Jurgens
meent dat Kok en Wöltgens 'te te-
rughoudend zijn' bij het bepalen
van het politieke gezichtvan de par-
tij.

Hij wordt daarin gesteund door zijn
collega Lonink, die stelt dat de
PvdA geen 'politiek smoel' heeft.
Ook Lonink vindt dat 'niet duide-
lijk is wat de hoofdlijnen zijn waar
de partij voor staat. Het kamerlid
wil dat er op korte termijn een dis-
cussie op gang komt over 'het pro-
gramma en de personen.
Volgens Lonink moet de partijlei-
ding duidelijk maken wat de be-
langrijkste onderwerpen zijn en die
beter presenteren. Lukt dat niet,
dan moet de partijleiding daaraan
consequenties verbinden. „Als de
malaise in de peilingen aanhoudt,
moeten de verantwoordelijken
daaruit hun conclusies trekken," al-
dusLonink.
Het kamerlid Van Zijl schaart zich
achter de kritiek. Hij vindt dat poli-
tiek leider Kok meer het land in
moet om de kiezers op te zoeken.

Gewesten
Een meerderheid van het PvdA-
congres heeft zaterdag besloten dat
de kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer voortaan centraal wordt
vastgesteld door het congres. Niet
langer zullen de gewesten binnen
de PvdA hun eigen 'regiokandida-
ten' naar voren kunnen schuiven.
„De kop van de partij moet breed
samengesteld en herkenbaar zijn,"
aldus voorzitter Rottenberg zater-
dag in Amsterdam. Hij beloofde re-
kening te houden met een goedere-
gionale spreidingop de kandidaten-
lijst.
Bovendien is de partij alleen op de-
ze manier verzekerd dat de PvdA-
ministers en -staatssecretarissen
van het kabinet Lubbers-Kok bo-
venaan de verkiezingslijst komen.
Dat is volgens Rottenberg van be-
lang, omdat hun beleid inzet van de
verkiezingen moet zijn.

Meerderheid
Ondanks de tegenstand van enkele
'landelijke' PvdA-gewesten tegen
de centrale kandidaatstelling, bleek
na stemming dat bijna 80 procent
van de congresleden het voorstel
van het partijbestuur steunde. Dat
voorstel was overigens op verzoek
van met name enkele afdelingen uit
de Randstad gewijzigd. In maart
had het congres nog ingestemd met
een procedure, waarbij elk van de
twaalf nieuwe PvdA-gewesten één
kandidaat op de lijst mocht plaat-
sen.

Limburgs protest tegen racisme

" Maar liefst 6500 Limburgers hebben za-
terdag in Maastricht gedemonstreerd tegen
de groeiende vreemdelingenhaat en onver-
draagzaamheid in veel Europese landen.
Jong en oud, blank en zwart waren verte-
genwoordigd in een anti-racistische stoet
die door de stad trok. De demonstratie was
georganiseerd door het stadsbestuur in sa-

menwerking met tal van maatschappelijke
organisaties. Maastrichts burgemeester
Philip Houben (in het midden met ambtske-
ten) en de wethouders van de stad liepen
mee. „In Maastricht is er geen plaats voor
onverdraagzaamheid,", hield de burge-
meester zijn gehoor in een slottoespraak
VOOr. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Belangrijk
Komrij, die zelf in Portugal woont,
benadrukte gisteren hoe belangrijk
de taal is. „Wie zijn taal verliest, ver-
liest alles, verliest zijn identiteit.
Het is juist de taal dieme als buiten-
staander meer Nederlander doet
voelen. U zou eens moeten weten
hoe jaloers ik ben op mensen die in
staat zyn in Nederland te wonen."

'Rasoel'
Gerrit Komrij kwam enkele jaren
geleden in opspraak toen hij ervanbeschuldigd werd onder de schuil-
naam 'Rasoel' een racistische brief
te hebben geschreven. Deskundi-gen meenden in debrief de stijlvan
Komrij te herkennen. Komrij heeft
die verdachtmaking altijd scherp
van de hand gewezen.

DOOR MARIËLLEHINTZEN Brassband Limburg
tegenvallend zesde

ZUTPHEN- De strijd op het Neder-
lands Brassband Kampioenschap,
die zich elk najaar in de Hanzehof
in Zutphen afspeelt, is meestal kort
maar krachtig. Ook dit jaar. Na een
krachtproef van amper twee uur
was alles duidelijk: De Walsang uit
het Friese Buitenpost was kam-
pioen, Brassband Limburg, de win-
naar van vorig jaar, slechts zesde.

In totaal namen zeven bands deel
aan deze kampioenswedstrijd. Voor
een uitverkocht huis musiceerde
De Waldsang resoluut naar de eer-
ste plaats. Het verplichte 'Ballad for "Band' werd onder leiding van Rieks
van de Velde elegant voorgedragen.
Maurice Hamers werd met zijn
Brassband Limburg streng naar een
zesde plaats verwezen. Vinkeveen

en de Provinciale Brassband Gro-
ningen kwamen weliswaar direct
langszij, maar gezien de traditiege-
trouwe zevende plaats van Concor-
de uit Utrecht was het voor de titel-
verdediger toch een tegenvaller.
De uitvoering van Horovitz' Ballad
door de Limburgers was vooral flit-
send in de openingsfanfare en ken-!
de een strerke slotformule. Daartus-
sen zit een uiterst fijnzinnig en dun
geïnstrumenteerd langzaam deel
waarin elke oneffenheid in samen-
spel en balans opvalt. Ondanks de

voortreffelijke soli van bugel en es-
cornet verhinderde het gebrek aan
evenwicht in trombones en cornet-
ten een werkelijk expressieve uit-
voering. Het was, zoals was te ver-
wachten, onvoldoende voor een
hernieuwde doorbraak van de Frie-
se hegemonie.

Wie de uitvoering van de winnaars
heeft gehoord zal met de uitslag vol-
strekt geen problemen hebben.
Vanaf de eerste noot wist De Wald-
sang te boeien: fijnzinnig van geest

en met een micro-dynamiek die
zelfs het kleinste accentje werk-
zaam deed zyn. Rieks van de Velde
liet zich niet verleiden tot ongege-
neerd gezwier in het Weens getint
walsje maar ging er gedistingeerd
mee om. Een aanpak waarbij het
kleinste motiefje volledig verstaan-
baar was en een expressie mogelijk
maakte die zelfs de technisch voor-
treffelijke uitvoeringen van Soli
Deo Gloria Leeuwarden en De Ba-
zuin Oenkerk oversteeg.

Op een totaal van honderd punten
zag de uitslag er als volgt uit: Brass-
band Limburg 83 punten, Stichtse
Brassband Concorde 78 punten, So-
li Deo Gloria Leeuwarden 92 pun-
ten, Brassband Concordia Vinke-
veen 89 punten, Provinciale Brass-
band Groningen 86 punten, De
Waldsang Buitenpost 95 punten en
De Bazuin Oenkerk 93 punten.
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GerritKomrij bij uitreiking Erensprijs:

'Taal van politici
verwekt gekokhals'

MAASTRICHT - Gouver-
neur ing. E. Mastenbroek
heeft zaterdagmiddag in
een volle statenzaal in het
provinciehuis in Maastricht
de Frans Erensprijs uitge-
reikt aan de schrijver, co-
lumnist en vertaler Gerrit
Komrij (48). Komrij, die on-
der meer schrijft in Vrij
Nederland en NRC/Han-
delsblad, kreeg de prijs,
tienduizend gulden, als
waardering voor zijn gehele
werk.

De Erensprijs is in 1986 ingesteld
door het provinciaal bestuur als
blijvende herinnering aan de in-
vloedrijke Limburgse auteur Frans
Erens (1857-1935). De prijs wordt
driejaarlijks uitgereikt met als doel
de bevordering van de Nederlandse
letterkunde. De schrijvers Kees
Fens en Anton Koolhaas gingen
Komrij al voor in 1986 en 1989.

Komrij hekelde in zijn dankwoord
de taal van overheden en politici.
„Hun taal verwekt gekokhals en on-
gecontroleerde darmreflexen." " Gerrit Komrij ontvangt uit handen van gouverneur Mastenbroek de Frans Erensprijs.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

kunst

DOOR ROB MOLIN Origineel gedenkboek
over Jacques Kersten

Op 30 april 1991 stierf op bijna
44-jarige leeftijd de Limburgse
neerlandicus en essayist Jacques
Kersten. Wie was hij? Welke be-
tekenis had hij voor het onder-
wijs en voor de literatuur? De
antwoorden van collega's, vrien-
den en oud-leerlingen op deze
vragen zijn in een schitterend
uitgegeven boek van ruim twee-
honderd pagina's verzameld on-
der de titel 'Als ik dan ga. Het
werd zaterdag in aanwezigheid
van vele toeschouwers in de
Heerlense Openbare bibliotheek
gepresenteerd aan de twee doch-
ters van de overledene en aan
deputé drs. G. Kockelkorn.

Omdat ik nauwelijks wist wie
JacquesKersten is en hij kenne-
lijk in een kleine kring een cha-
rismatische figuur moet zijn
geweest, begon ik zo snel moge-
lijk met belangstelling te lezen.
De terugblikkende makkers zjjnl
unaniem van mening dat Kerst-
en een enthousiaste, inspireren-
de leraar Nederlands en literaire
activist was. Als literator scheen
hij nauwelijks groot. Het docu-
menteren van zon leven is na-

tuurüjk van zeer particuliere
aard en minder zinvol dan een
vergelijkbare uitgave als 'Moet
dit een wereldbeeld verbeel-
den?', gewijd aan Pé Hawinkels,
een veel begaafder Limburger.

Waarom de vrienden van Kerst-
en hebben gekozen voor een ge-
subsidieerd boek is mij niet zo
duidelijk. Hun documentatie
had debelangstellende lezer ook
wel bereikt door middel van een
soort postuum liber amicorum,
dat ten toon gesteld zou kunnen
worden in een enigszins elitaire
instelling, een openbare biblio-
theek bijvoorbeeld.

De samenstellers hebben in 'Als
ik dan ga' enkele van Kerstens
kritieken, gedichten en brieven

afgedrukt, alsmede een fragment
uit een onvoltooide roman. Ze
vormen samen met een biblio-
grafie het sluitstuk. Voor een
compleet beeld van de als harts-
tochtelijk en weinig analytisch
afgeschilderde man is dat ook
beslist noodzakelijk. Gênant is
het echter wel, het etaleren van
die pennevruchten die voor een
deel eerder geplukt zijn in een
beperkt publicatiecircuit in Lim-
burg en een deel van Vlaande-
ren.

Ton van Reen die, zoals bekend,
jarenlang als uitgever Limburgs
talent wist te herkennen, heeft
gelijk als hij in zijnbijdrage zegt:
Tk weet dat hij niet echt kon
schrijven. En hij, hoewel hij het
niet wilde weten, wist dat ook.
Jacques had andere talenten. Hij

wist anderen op het spoorvan de
literatuur te zetten. Hij was een
bezeten leraar die zelfs de minst
geïnteresseerde nog kon laten le-
zen. Hij was een niet-schrrjver
die een school van schrijvers en
schrijvers-in-wording naliet.' De
aantrekkingskracht van de le-
raar-lettré en van zijn menselijk-
heid wordt in de veelal goed
geschreven bijdragen breed uit-
gemeten. Rob Bindels bestem-
pelt hem in zijn voorwoord als
een 'intermediair tussen schrij-
ver en lezer' en als 'een allesbe-
halve eenvoudig en eendimen-
sionaal heerschap' wiens 'para-
doxale kanten welhaast
spreekwoordelijk' zijn.

Ad Fransens 'Biografisch por-
tret' is niet minder authentiek.
Ik heb hartelijk gelachen bij zin-

nen als: 'Intussen is zijn leven
verlopen als dat van een door-
snee Nederlandse jongen: het
voetbal, vrienden, de school en
een eerste verkering.' en: 'Een
romanticus, een Multatuli!' Heel
anders is het ernstige essay van
Ben van Melick die de schrijver.Kersten tot geringe proporties
reduceert. De oud-leerlingen ten-
slotte, veelal afgestudeerde neer-
landici die het zonder hun
unieke-leraar-van-vroeger naar
eigen zeggen minder ver ge-
schoptzouden hebben, weten de
sfeer rond Kersten 'op het Ber-
nardinus' uitstekend tastbaar te
maken. Evenals de overige scri-
benten zeggen ze vaak meer over
zichzelf dan over JacquesKerst-

Vooral dit heeft een origineel
.boekwerk opgeleverd dat in zijn
soort enig is en in andere Neder-
landse gewesten navolging ver-
dient.

Als ik dan ga. Documentatie Jac-
quesKersten. Redactie Rob Bin-
dels, Ad Fransen, Ben van Me-
lick, Petra Quaedvlieg. Uitg. in
eigen beheer, ’ 29,50 (ing.) ’ 55,-
-(geb.).

Weinig verrassingen
tijdens LSO-concert

DOOR PETER P. GRAVEN
MAASTRICHT - Het programma
van het laatste abonnementsconcert
van 1992, dat het Limburgs Sym-
phonie Orkest afgelopen week gaf,
was met drie toppers uit het IJzeren
Repertoire kennelijk bedoeld voor
een groot publiek. Het Theater aan
het Vrijthof was zaterdagavond dan
ook, op hier en daar een enkele on-
bezette stoel na, geheel bezet.
De uitvoering van zowel Von We-
bers Ouverture Oberon, het Viool-
concert in e van Mendelssohn als
Schumanns Vierde Symfonie stond
muzikaal op een goed niveau,- zon-
der dat er opvallende momenten
voorkwamen, in positieve en nega-
tieve zin, die per se voor het nage-
slacht bewaard dienen te blijven.Of
het moet zijn dat dirigent Salvador
Mas Conde het inleidende 'Ziem-
lich langsam' van Schumanns laat-
ste symfonie eerder 'Sehr langsam'
liet spelen, doch dat vormt voor de
regelmatige LSO-ganger ook al
geen verrassing meer. Dat zou wel
het geval geweest zijn als de Spaan-
se chefdirigent van ons LSO de
raad van zijn Italiaanse collega van
het Concertgebouworkest opge-
volgd had, die onlangs in een vraag-
gesprekverklaarde: 'Om Schumann
ook als mens recht te doen, moet je
in zijn laatste werken de muzikale
accenten waanzinnig scherp (laten)
spelen...'
De enige Nederlandse soliste, die
het LSO voor het lopende^seizoen
contracteerde, de in een betoveren-
de creatie gehulde violiste Theodo-
ra Geraets, legde bij haar interpreta-
tie van Mendelssohns veelgespeel-
de concert de nadruk op zowel het
virtuoze als het zangerige karakter
van het werk, zonder hierbij noch
het een noch het ander te laten pre-
valeren. Mede dank zij een met toe-
wijding uitgevoerde orkestbegelei-
ding was er derhalve sprake van
een fraai afgewerkte en uitgebalan-
ceerde uitvoering.

Pinkpop
Binnen
slaagt

door sfeer

DOOR BENTI BANACH
ENDIETERVANDENBERGH

KERKRADE - Als de schijfjes
rookworst liggen te sudderen in een
vette jus, verzucht de dame-met-
witte-schort dat het wat haar betreft
wat drukker had mogen zijn buiten
voor haar kraam. Ach, ze is gewoon
jaloers, omdat binnen in een broeie-
rige Rodahal drieduizend jongeren
samen uit je bol gaan, terwijl zij in
de decemberkou vleesprodukten
aan de man moet zien te brengen.

Afgelopen zaterdag was het puikje
van de Limburgse popmuziek sa-
mengebracht in deKerkraadse cul-
tuurtempel. Dat alles onder de
noemer Pinkpop Binnen. Door de
enthousiaste biergevechten die zich
later op de dag aandienden, ont-
stond echter toch nog de ambiance
van een open-luchtfestival.
De middle-of-the-roadrock van ope-
ner Marilyn Monroe kreeg opval-
lend veel respons van de nog slecht
gevulde zaal. Private Justice met
zoetsappige popliedjes en pakken-
de refreinen sloeg minder aan. Tij-
dens het optreden van Colorful
People stroomde de zaal wat voller.
De band won vorig jaar de Lim-
burgse voorronde van de Grote
Prijs met hun heavy rock die staat
als een huis. Het echte vuurwerk
begon bij Hot Kuts on the Beach,
energieke cross-over met de nadruk
op metal, perfect gezongen door
twee zangers. Bij D-Train uit Ge-
leen kwam het publiek pas goed
los. Het trio Rub A Dub Dub speel-
de prachtige popsongs met een R.E.
M.-achtige melancholie van on-
Nederlands niveau. De gevoelige
muziek misstond helaas op het fest-
val, daar het publiek om te feesten
naar Kerkrade was gekomen.

De WW-band viel daarom wel in de
smaak met een concert dat met het
spreekwoordelijke 'het niveau
daalt, maar de stemming stijgt' om-
schreven kan worden. De kolderie-
ke covers en flauwe fratsen hadden

weinig met goede muziek te maK^^maar hetkon de massa weinig sc^len. Gé Reinders & The Spa^J
maar ook de bezoekers schakeW
vervolgens een tandje terug.

Hoofdact Rowwen Hèze hakte
stevig op los alsofde Rodahal eer
vellen boom was. Toen de s.Limburgse lumberjacks hun succ
nummer Bestel Mar inzetten,
gelijk duidelijk dat hiermee ".
doeldwerd: Zes pilsvoor de jonQ&
van de houtzagerij. Helaas gaat o
der het motto snel, sneller, SH&
een deel van de intimiteit van R°
wen Hèze verloren.

tal-Aan de fandracht te zien waren *\
loze jongerenvoor de Janse Bae?:,
Bend gekomen. Zanger Henk Ste .
vers stapte over het podium en g'
tekeer als een Amerikaanse
dominee. Samen met de stevigeP^zers, gitaren en slagwerk wekte
band uit Susteren de indruk (
een mega-act. Enerzijds neigdeJ 1optreden naar populisme, ande
zijds liet de band horen vakkund^
en origineel met covers om te gaa .
Vooral de rap Vieze Kal mocht
wezen. In plaats van op het hooglj
punt te stoppen gingen de Midde
limburgers door om te verzanden.
oubolligheid. Maar de bezoek^
pikten alles, als was het reeds £naval. Wat van ver komt is lek*
ging voor hen niet op.

Pi# De zanger van Rub A Dub Dub bijt in de microfoon. , a j
Foto: CHRISTAHALBES^

Oplossing van zaterdag
gesxnus.hakblo
e.t.y.....1.a*
woordje. klieïeJo.m.a. .e..n.e*
o . kastenmaker*.
n.o. .o.t.n. . e " »

tophoek.barone Ke .... t ... r ... - Jdrammen . aardb*
r.c..r.1.n..y-

(ji. huisvesting*.:
n.t.e..k..k.e**J
klieren. s n o e v e ce-n.c o . a * „
regenen. tonel e j

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. goedhartige vrouw; 4.
week, zacht; 7. blok ijzer; 11. verbond; 12.
Keltisch priester; 14. edel, adellijk; 15. ler-
land; 17. glanszijde; 19. klein voorzeil; 20.
vrl. dier; 22. schutsluis; 24. Jap. gordel;
26. hengelsnoer; 27. nauw; 29. Aziatisch
land; 30. aflevering (afk.); 31. opstootje;
33. fam.lid; 35. ongeluksgodin; 36. welge-
meend, hartelijk; 37. plechtige afkondi-
ging; 40. melodie; 41. hevig; 42. vragend
vnw.; 44. eenhoevig dier; 45. houten wig;
46. walkant; 47. strik; 48. pi. in Z.-Frank-
rijk; 50. toekomstig; 51. bloeiwijze; 53.
voegwoord; 55. bitter gevoel; 57. gegroet
(Lat.); 58. constructiedeel met schroef-
draad; 59. Egypt. godin; 60. spel met pijlt-
jes (Eng.); 61. Russ. priester; 62. licht
dronken.

Verticaal: 2. lasteraar; 3. steltloper; »" >
in N.-Br.; 6. gewelfde zoldering; 7. Pa t̂;
8. rondedans; 9. honingdrank; 10. 9ePV
13. halsdoek; 16. korting (kooph.); J
bevroren water; 20. vluchtige schets; y
huid, vel; 23. verharding, knobbel; 24-^(Lat.); 25. zotheid; 28. hemels lied: L
ruig, harig; 32. elektromagnetische s'>
ling; 34. gierst (Z.-N.); 38. blauwe y»,
39. buitendijks land; 42. groei; 43. tuss%
stadium v. aap en mens; 48. ambtsn» jt;
(Lat. afk.); 49. hogepriester; 51. W&.Z&52. keukengereedschap; 53. reinig|n&,
middel; 54. afsluitbare waterlozing; $doorwaadbare plaats; 56. afstammen^
in de rechte lijn.

recept

Mangosorbet
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 6 perso-
nen: 3 grote mango's, 300 g
poedersuiker, het sap van 1 ci-
troen.

Schil de mango's en verwijder
de pitten.
Snijd het vruchtvlees in stuk-
jes en pureer samen met de
poedersuiker en het citroensap
in foodprocessor.

Schep het mangomengsel in
een rjsmachine en laat de ma-
chine draaien tot de sorbet
klaar isen bewaar de sorbet tot
gebruik in de diepvriezer.

Of schep het mengsel in een
diepvriesdoos en laat het zon-
der deksel in minstens twee
uur bevriezen.
Roer het mengsel elk half uur
met een vork voorzichtig om.

Neem het sorbetijs ca. 30 mi-
nuten vóór het serveren uit de
diepvriezer, zodat het iets
zachter wordt.

C) Standaard Uitgeverij Antwerpen \
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EDINBURGH - De Nederlandse
regering heeft zaterdag de Europese
top met lege handen verlaten in de
slepende ruzie over de vestigings-
plaats van Europese instellingen.

De regeringsleiders besloten het
pendelen van het Europees Parle-
ment tussen Straatsburg en Brussel
officieel vast te leggen en een aantal
andere EG-instellingen definitief
aan Luxemburg en Brussel toe te
wijzen.

Premier Lubbers moest genoegen
nemen met de toezegging dat bij de
verdeling van felbegeerde instellin-
gen als Europol en het Merkenbu-
reau aan Nederland gedacht zal.
worden.

Nederland eiste juist de afgelopen
weken heel hard de vestigings-
plaats van Europol op, en leek niet
bereid mee te werken aan tussenop-
lossingen die die eis zouden onder-
mijnen. Volgens de premier zijn de
kansen op het hoofdkantoor van de
politie-inlichtingendienst echter
toegenomen, omdat Frankrijk zijn
kandidatuur zou hebben ingetrok-
ken. Lubbers sprak van een 'gentle-
mens agreement, en ik zal de heren
aan hun woord houden. Van het in-
trekken van de kandidatuur van
Straatsburg voor Europol was bij
Franse functionarissen geen beves-
tiging te krijgen.

Het akkoord bezegelt de patstelling
die de afgelopen jaren tussen
Frankrijk en België was ontstaan
over de zetel van het Europees Par-
lement. Straatsburg huisvest de 12

plenaire vergaderingen, terwijl de
andere sessies in Brussel plaatsvin-
den. Daar wordt ook definitief de
Europese Commissie gehuisvest,
terwijl de vergaderingen van de
EG-ministerraad over Brussel en
Luxemburg worden verdeeld.

Rellen
Israëlische soldaten schoten giste-
ren in de bezette Gazastrook, waar
zich voor de tweede achtereenvol-
gende dag rellen voordeden, een
Palestijn dood en verwondden ne-
gen Palestijnen.

In Hebron op de Westoever werd
zaterdagavond bij een beschieting
van een legerjeep door Palestrjnen
een Israëlische soldaat gedood.
Twee soldaten raakten gewond, zo
meldde gisteren het leger. De jeep
kwam in een ravijn terecht. Het le-
ger stelde een uitgaansverbod in in
Hebron. De verantwoordelijkheid
voor de aanslag is volgens de Israë-
lische radio opgeëist door de funda-
mentalistische Hamas-groep.

hashvangst ter
waarde van
750 miljoen
tCsTERDAM - Het Interregio-lL * Recherche Team Noord-Hol-
H,e *Utrecht (IRT) heeft, in samen-
W S met verschillende politie-
ge!psen, 30.000 kilo hash in beslag
str De drugs hebben een
ioeti aarde van in totaal 750 mil"
iga j* gulden. In verband met de
cja ? heeft de politie dertien ver-nten gearresteerd.

öit ■ "v l is gistermiddag door de leider
het IRT, T. Lith, bekendge-

f*^lf oktober ontving de politie mv-
v '"'natie over invoer en distributie
(51 hash op grote schaal. Deze in-
*o *^^e kwam voort uit het onder-
war, naar de misdaadorganisatie
jr" de vermoorde crimineel Klaas
<V nsma- Deze week kreeg het re-

r°ne*;earn zicht op een loods in
en van waaruit partijen hash

Ma +1 overgebracht naar andere
*atp h n' *n de nacnt van vrijdag op
°Ve T

ag ging de P°litie tot actie
de oPslagpiaats in Naardent^.. 15.000 kilo hasj aangetroffen,

tw/'JI het team in een loods in Loc-,
rsioot stuitte op 6000 kilo.

Opbrengst
van acties
3 miljoen

DEN HAAG - De gezamenlijke ac-
tie van de hulporganisaties in Ne-
derland voor Joegoslavië en Soma-
lië heeft tot nu toe 3 miljoen gulden
opgebracht. Dit maakte directeur
Cense van het Nederlandse Rode
Kruis gisteren bekend voor de
NQS-microfoon.

Het gironummer 800800 blijft de ko-
mende 2 maanden open, maar de
promotie van de actie is gisteren
beëindigd. De twee landen krijgen
ieder de helft van het ingezamelde
bedrag. Cense maakte verder be-
kend dat de strijd in Somalië tot nu
toe aan 30 Rode Kruis medewerkers
het leven heeft gekost.

Wapenmarkt Mogadisjoe
ingestort na komst VN
DOOR MAURICE WILBRINK

Fr^ApISJOE - „Komen jullieuit
komt Jk? Als je uit Frankrijk

" moet ik Je doden." De
's. bloedserieus. Het Franse

tyeekmdellngenlegioen dat vorige
<Wvn Mogadisjoe twee onschul-
§erno r̂gers doodschoot, heeft de
Uërs «■ e,ren onder sommige Soma-
Ser, "lnk verhit. „Jullie westerlin-
ten n

moeten vertrekken. Wij vech-
eji cwZe. ei§en strijd. Westerlingen
°Hs 1= ?, enen moeten zich niet metiand bemoeien."

n nden ons op verboden ter-
<la.n r^ n onze aanwezigheid zorgt
He °ok°nmiddellijk voor een flin-

nigt,e- Buitenlanders op de?6ld^maukt in Mogadisjoe zijn eenï}ei± Normaal gesproken
'How ■ , verJaaëd met geweer-l°ten ln de lucht.

tf* r5f,M S beSlnnen aan onze huid
Heri tt ~n

en Proberen onze zak-
beri „ r°Uen. Helaas voor hen heb-HamZ6 n°rl°ges en dollars in onze«mer achtergelaten.

De wapenmarkt zit in een diep dal,
vernemen we. Dat is ook te zien. De
normale versiering met lange glim-
mende kogelbanden ontbreekt.
Veel tafels zijn leeg. Machinegewe-
ren zijn twee a drie keer zo goed-
koop geworden. Naar mortieren en
granaten is nauwelijks nog vraag.

Er wordt te weinig gevochten in
Mogadisjoe. De wapenhandelaren
kauwen op de verdovende gat en
zitten werkloos met hun voeten op
ijzeren munitiekisten. Met de plot-
selinge komst van de Amerikaanse
mariniers, zijn de gouden tijden
voorbij. Zelfs de leiders van de twee
belangrijkste strijdende partijen in
de Somalische hoofdstad willen
vrede.

Machtsvacuüm
Maar de Somalische realiteit is te
complex om te verwachten dat het
nu ook meteen vredig en rustig is.
Door de terugtrekking van de gewa-
pende Somalische eenheden - de
'technicals' - uit Mogadisjoe en de
zeer beperkte controle die de Ame-
rikanen en Fransen hebben op de

stad, is er een machtsvacuüm ont-
staan.

Er wordt in verschillende delenvan
de stad zowel 's nachts als overdag
gevochten tussen groepen die nu
hun kans schoon zien oude rekenin-
gen met elkaar te vereffenen. De
terreur van de 'technicals' is welis-
waar voorbij, maar er is een ander
soort onveiligheid voor in de plaats:
steeds meer westerse hulpverleners
en journalisten worden overvallen
en beroofd, omdat ze zich niet meer
kunnen omringen met gewapende
bewakers.

Een Unicef-medewerker, die ano-
niem wil blijven, wijst op de bijna
onvermijdelijke negatieve effecten
die het optreden van de westerse
troepen met zich mee zullen bren-
gen.

„Zaterdag hebben Amerikaanse he-
likopters Somalische eenheden be-
schoten die met elkaar in gevecht
waren. Twee Somaliërs werden ge-
dood door Amerikaanse granaten.
Dat betekent dat de familie van die
slachtoffers een Amerikaan moet

doden. Zo werkt dat in de Somali-
sche cultuur."
De subtiliteiten van de stammen-
structuur zijn voor de westers%machten in Mogadisjoe vaak niet te
onderscheiden. Onder enkele fami-
lieclans heerst bijvoorbeeld grote
onvrede over het feit dat één clan
erin is geslaagd de beschikbare
baantjes op het vliegveld te be-
machtigen. Mannen van andere
clans, dievoor de Amerikaanse lan-
ding op het vliegveld werkten, zijn
nu brodeloos.

De Unicef-medewerker: „Nu den-
ken de mensen dat de Amerikanen
dus partij hebben gekozenvoor één
clan. Daar moeten de VS heel erg
voor oppassen. Voordatje het weet,
ben je onderdeel van die ingewik-
kelde samenleving en moet je met
iedereen onderhandelen."

De Amerikanen hoeven het echter
zover niet te laten komen. Ze heb-
ben gezien hoe de VN-eenheden uit
machteloosheid gedwongen waren
te onderhandelen metverschillende
stammen en clans, om bijvoorbeeld
een voedseltransport georganiseerd
te krijgen. De VS opereren echter
vanuit een positie van kracht, en
dat stralen ze ook steeds uit.
Voor de meeste Somalische burgers
zijn de Amerikanen de enigen die
hun land kunnen redden. In Moga-
disjoe hangen getekende portretten
van Bush en Clinton. En nieuw is
deze, tegen de achterruit van een
auto: 'USA is vriend, UN is vijand.

Harnas-leden dreigen sergeant te vermoorden

Israël geschokt door
gijzeling militair

s^RUZALEM - Leden van de Islamitische fundamentalisti-j^he beweging Harnas hebben naar hun zeggen gisteren in
od een sergeant van het Israëlische leger ontvoerd. In eenerklaring zeggen de ontvoerders de militair, Nissim Toleda-

v°' te zullen vermoorden als niet Hamas-leider sjeik Ahmed
f^ssin uit Israëlische gevangenschap wordt vrijgelaten.
Deri Israëlischeautoriteiten bevestig-
jj.?1 dat Toledano wordt vermist.
JJj' Verliet gistermorgen zijn wo-
oë in Lod om naar zijn werk teatl> maar kwam daar niet aan.

ajï6stijnse bronnen zeiden dat eeneling van het Internationale Co-
«ett Van net Rode Kruis op de be--ottt ■ Westoever een verklaring

'Ving waarm dg ontvoering werd
ypBeeist.
Verf"1 werd in oktober 1991 tot le-
°Dri an^ veroordeeld omdat hij
Iw^cht zou hebben gegeven tot

«oden van vierPalestijnse colla-

borateurs. Hij zit sinds 1989 in de
gevangenis.

De ontvoering leek een verdere es-
calatie van een geweldsgolf die dit
weekeinde de bezette gebieden teis-
terde.

binnen/buitenland

Soedanese veedieven
doden 89 Kenianen

NAIROBI - Soedanese
veedieven hebben 89 Ke-
niaanse nomaden, voor-
namelijk vrouwen en
hinderen, vermoord ineen afgelegen deel van

Dit
heeft de politie bekend-
gemaakt.

Soedanese bendes overvielen

de nomaden bij Kokuro aan de
grens en doodden 32 vrouwen,
15 mannen en 42 kinderen voor
er met hun levende have van-
door te gaan. Volgens het

plaatsvervangend-hoofd van
politie, Jeremiah Matagaro,
zijn de dieven leden van deTo-
posa- en Dongiro-stammen, die
beschikken over vuurwapens.

Ze hebben duizenden stuks
vee, ezels, geiten, schapen en
kamelen, meegenomen.

Er raakte een onbekend aantal
dorpelingen gewond bij het
bloedbad.

De politie heeft versterkingen
naar het gebied gestuurd om
de daders te grijpen, maar
waarschijnlijk zijn ze al weer
terug in Soedan.

Akkoord tussen Jeltsin en Chasboelatov

Parlement in Rusland
wil toch referendum

MOSKOU - De Russische
president Boris Jeltsin en par-
lementsvoorzitter Roeslan
Chasboelatov zijn zaterdag
overeengekomen dat op 11
april een referendum gehou-
den zal worden over een nieu-
we grondwet. Jeltsin en de
parlementsvoorzitter kwamen
bijeen om een oplossing te
zoeken voor de politieke crisis
waarin het land zich bevindt,

Beiden konden zich vinden in een
voorstel voor een volksraadpleging
dat echter nog door het Congres
van Volksafgevaardigden (parle-
ment) moet worden goedgekeurd.
„Ik denk dat we het eens zijn, maar
het is natuurlijk aan het Congres
om te beslissen," aldus Chasboela-
tov na afloop.
Het Congres stemde even later zon-

der discussie (met 541 stemmen
voor en 98 tegen) in met het voor-
stel voor een referendum. Het Con-
gres keurde verder een uit negen
punten bestaand 'vredesplan' goed.

Behalve met het voorstel voor een
volksraadpleging ging het Congres
akkoord met het voornemen van
Jeltsin zijn eerdere voorstellenvoor
een referendum over het Congres in
te trekken.
De president stemde verder in met
het voorstel om meerdere kandida-
ten voor te stellen voor het premier-
schap in plaats van een. Ook kwa-
men beide partijen overeen het
bestaande machtsevenwicht tussen
de uitvoerende en de wetgevende
macht niet te wijzigen.
Tot dusver had Jeltsin slechts een
kandidaat naar voren geschoven,
waarnemend premier Jegor Gaidar,
die woensdag voor het parlement
niet aanvaardbaar bleek.

Andriessen
Onduidelijk blijft wie ons land de
komende jaren in hetBrusselse da-
gelijks bestuur zal vertegenwoordi-
gen. Commissaris Frans Andriessen
staat onder sterke druk van de Ne-
derlandse regering te blijven, be-
vestigdeLubbers, maar is 'een beet-
je moe. Andriessen zou ongeveer
zijn huidige zware portefeuille kun-
nen behouden, maar voelt volgens
diverse bronnen weinig voor een
verlenging van zijn al 12-jarige
Brusselse carrière met nog eens
twee jaar.

Om de effecten op te vangen van de
Duitse hereniging, zal het aantal le-
den van het Europees Parlement
met 49 worden uitgebreid tot 567.
Nederland krijgt in het Europees
Parlement dat in 1994 wordt geko-
zen 31 zetels in plaats van de huidi-
ge 25. Duitsland ziet zijn ledental
uitgebreid van 81 naar 99.

Mariniers
VS trekken
Somalië in

MOGADISJOE - De Ameri-
kaanse troepen die deelnemen
aan de humanitaire- operatie
'Herstel Hoop', zijn gisterenvan-
uit Mogadisjoe het binnenland
van Somalië ingetrokken. Zon
230 mariniers namen de militaire
luchtmachtbasis Bali Dogle in,
op 160 km van de hoofdstad, zo
maakte een woordvoerder van
deAmerikaanse troepen bekend.

In de haven van Mogadisjoe
meerde voor het eerst in drie we-
ken een met graan volgeladen
schip van de Verenigde Naties
aan, terwijl de eerste stap naar
een normalisering in de hoofd-
stad werd gezet met de inwerk-
stelling van een van de zeven
pompinstallaties die de bevol-
king van water voorzien.

Het was voor het eerst dat de
mariniers het binnenland van
Somalië introkken, waar com-
plete wetteloosheid en honger
heersen. De mariniers werden in
twaalf helikopters vanuit Moga-
disjoe naar het vliegveld brj Bali
Dogle getransporteerd onder een
escorte van Cobra-gevechtsheli-
kopters.

Stafchef
Bill Clinton heeft een volstrekt
onbekende zakenman uit Ar-
kansas gekozen als de nieuwe
stafchef van het Witte Huis.
Het is Thomas McLarty (46), de
president-directeur van Arkla,
een van de grootste Ameri-
kaanse gasmaatschappijen. En
Ron Brown (51), voorzitter van
de Democratische Partij, wordt
de nieuwe minister van Han-
del. McLarty en Clinton ken-
nen elkaar al sinds de kleuter-
school en zijn dikke vrienden.
Clinton heeft bewust een a-
politieke figuur gekozen als
chef-staf van het Witte Huis,
wat een van de machtigste po-
sities in het land is. De chef-
staf wordt wel de rechter- en
linkerhand van de president
genoemd. In het verleden is die
post vaak bezet door mensen
diezelf grote politieke ambities
hadden. Bij McLarty is daarvan
geen sprake.

Ziek
Minister Hans van den Broek
(Buitenlandse Zaken) moet we-
gens ziekte de jaarlijkse minis-
terraad van de Conferentie
over Veiligheid en Samenwer-
king in Europa (CVSE) aan
zich voorbij laten gaan. Van
den Broek wordt maandag en
dinsdag in Stockholm vervan-
gen door reizend ambassadeur
C. Kröner, zo liet een Neder-
landse functionaris in de
Zweedse hoofdstad weten.

Doden
Bij drie verkeersongevallen in
Rotterdam, Ursem en Ede zijn
ditweekeinde acht mensen om
het leven gekomen en raakten
negen anderen gewond. Het
zwaarste ongeval deed zich
voor in de gemeente Ede waar
in de nacht van zaterdag op
zondag twee auto's met elkaar
in botsing kwamen op de pro-
vinciale weg S-l. Bij dit onge-
val kwamen vier personen om
het leven.

Bolkestein
WD-leider Frits Bolkestein
meent dat er niet verder bezui-
nigd kan worden op defensie.
Tijdens een vergadering van
zijn partij in Bussurn kritiseer-
de hij het kabinet dat de defen-
siebegroting inmiddels met een
vijfde heeft verminderd.
„ledereen weet dat dit tempo
van bezuinigen onverantwoord
is," aldus de VVD'er.

F-16's
Minister Ter Beek van Defen-
sie is bereid achttien F-16 ge-
vechtsvliegtuigen in te zetten
om het door de Verenigde Na-
ties ingestelde vliegverbod bo-
ven Bosnië af te dwingen. Dat
kan pas als de Verenigde Na-
ties een machtiging geven om
het vliegverbod via militair in-
grijpen te handhaven. Komt
zon machtiging er, dan kun-
nen de F-16's binnen enkele da-
gen ter plekke zijn. Ter Beek
zei dit zaterdag tijdens een
PvdA-congres in Amsterdam.

punt uit

Olieramp
De olieramp voor de noor-
dwestkust van Spanje is bijna
tweemaal zo omvangrijk als de
ramp met de Exxon Valdez die
in maart 1989 de Prins William-
baai in Alaska trof. Het Rotter-
damse bergingsbedrijf Smit-
Tak, dat bij beide rampen be-
trokken is geweest, heeft dat
gisteren meegedeeld. Duikers
van Smit-Tak hebben ditweek-
einde vastgesteld dat in het
voorschip van de bij La Coruna
in tweeën gebroken Griekse
tanker Aegean Sea geen olie is
achtergebleven.

Orkaan uitgeraasd

(ADVERTENTIE)

EEN KWESTIE VAN

LEVEN
NATIONALE ACTIE VOOR

JOEGOSLAVIË EN SOMALIË

GIRO 800800
SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES DEN HAAG

Een bulldozer was gisteren in
de Amerikaanse staat New
Vork bezig met het opruimen
van de puinhopen, veroor-
zaakt door de zware storm,
die vrijdag en zaterdag het
noordoosten van de VS trof.
Daarbij kwamen de straten
en metrostations in stad New
Vork grotendeels onder water
te staan. Bij het zware weer
zijn volgens officiële gegevens
zeker negen mensen om het le-
ven gekomen. In de staat
Massachusetts zaten gisteren
nog steeds 130.000 huishou-
dens zonder stroom. De Ame-
rikaanse weerdienst sprak
van het zwaarste weer in de-
cennia, met orkaanachtige
windstoten, heftige regen- en
sneeuwval en hoge vloedgol-
ven. Van Connecticut tot
North Carolina is er aan de
Atlantische kust zware scha-
de ontstaan. Voor delen van
New Vork, New Jersey en
Connecticut werd de noodtoe-
stand afgekondigd en de na-
tionale garde werd te hulp
geroepen. Foto: EPA

(ADVERTENTIE)

Boosten Parket Hoensbroek
Weustenraedtstraat 45: vanaf Akerstraat,

«jiSSJfc*^r. Kouvenderstraat in, 1e weg rechts, dan Ie weg links.
5SpS$X«^ " Alle soorten parket en reparaties.

* Brede eiken planken geborsteld.
Bj " Overschuren of borstelen van _^-—""""nB
V bestaande vloeren.

" Leveringsvoorwaarden van g(Xv^£>---
de Consumentenbond. *-<^Q^C OIXOQC Showroom open van 10 -18 uur.

l*r-3%73 Donderdag koopavond. Dinsdag gesloten.
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t
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld
van dankbare herinneringen, geven wrj u ken-
nis dat heden van ons is heengegaan, na een
arbeidzaam leven gekenmerkt door eenvoud en
nooit aflatende zorg voor ons, voorzien van de
h. sacramenten der zieken, op de leeftijd van 88
jaar, mijn lieve echtgenoot, onze goede vader,
schoonvader, opa en overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef, de heer

Johannes (Sjeng)
Schreuders

echtgenoot van

Josephina Abels
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Vaals: mevr. J. Schreuders-Abels

I Vaals: tA.Heindrichs-Schreuders
B. Heindrichs

Simpelveld: M. Grassère-Schreuders
J. Grassère

Vaals: t H. Schreuders
Vaals: J. Schreuders

G. Schreuders-van Westerop
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen

12 december 1992
6291 KW Vaals, Ceresstraat 70
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
crematie, zal plaatshebben op woensdag 16 de-
cember a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk
St. Jozef te Vaals.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
Dinsdagavond om 18.00 uur zal de overledene
worden herdacht tijdens een avondmis in de
kapel van het bejaardencentrum De Wolfskoele
te Vaals.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van de
St. Jozefkerk te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze advertentie als zodanig te be-
schouwen.

t
Geheel onverwacht overleed heden mijn lieve
man, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjef Odekerken
echtgenootvan

Anna Verhoeven
Hij overleed op de leeftijd van 76 jaar, gezalfd
door de h. olie.

Voerendaal: A.M. Odekerken-Verhoeven
Familie Odekerken
Familie Verhoeven
Familie Habets

12 december 1992
Borenburgstraat 20, 6367 TZ Voerendaal
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 16 december a.s. om 10.00
uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Voerendaal, waarna aansluitend crematie in het
crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len.
Voor vervoer naar het crematorium wordt ge-
zorgd.
Gelegenheid tot schriftehjke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 9.30 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene dins-
dagavond om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Sjef is opgebaard in een derrouwkamers van de
begrafenis- en crematievereniging Voerendaal,
Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Geheel onverwacht hebbenwij afscheid moeten
nemen van ons lid en bestuurslid

Sjef Odekerken
Hrj was mede-oprichter vanKA-IN-TRO in 1955
en als bestuurslid werkzaam vanaf de oprich-
ting tot zijn overlijden.
Wrj wensen zijnvrouw en familie veel sterkte in
deze moeilijke periode.

Bestuur en leden
VogelverenigingKA-IN-TRO
Voerendaal

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
tante en nicht te hebben gehad, geven wij u

( kennis dat heden na een leven van liefde en
zorg van ons is heengegaan, voorzien van het h.
oliesel, in de leeftijd van 87 jaar

Maria Gertruda Quys
weduwe van

Peter Cornelis Kok
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: JoepKok t
Fien Kok-Meyers

Kleve(Dld.): JanKok
Dora Kok-Hoenselaar

Hoensbroek: MiaKok
Hoensbroek: HuubKok
Hoensbroek: AnnieLindelauf-Kok

Frans Lindelauf
en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Quys
Familie Kok

12 december 1992
Demstraat 32, 6431 TE Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 16
december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Jozef te Passart-Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van heden, maan-
dag 14 december, om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in een der
rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100 te Hoensbroek, dagelijks van 19.00 tot 20.00
uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Door de natuur,
heb ik de hemel
gezien.

Heden overleed tot onze diepe droefheid,in zijn
eigen omgeving, voorzien van de h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 72 jaar, mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Harie Visschers
echtgenoot van

Anna Schepers
Stem: Anna Visschers-Schepers

Maastricht: Elly Pereboom-Visschers
Michel Pereboom
Annabeileen Mare,
Marie-Ange,Roel, Alexander,
Nathalie

Stem: Mia Stokbroekx-Visschers
Wil Stokbroekx
Sylvia, Hugo, William
Familie Visschers
Familie Schepers

6171 EA Stem, 12 december 1992
Steeg 45
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 17 december om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Stem, waarna
crematie om 11.45 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag om 18.45 uur in voor-
noemde kerk.
Harie is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot afscheidnemen, heden maan-
dag en dinsdag van 18,00 tot 19.00 uur.

t I
Met grote droefheid geven wrj u kennis dat he-
den is overleden, op 77-jarige leeftijd, in haar
eigen vertrouwde omgeving, voorzien van de h.
sacramenten der zieken, onze zorgzame moeder
en schoonmoeder, lieve oma, zuster, schoonzus-
ter en tante

Margareta Elisabeth
Adolfine Stoffels

weduwevan

Ferdinand Claessens
Geleen: Rita en Harry

Halderit-Claessens
Marita en Age
Jacqueline

Echt: Emile en Marijke
Claessens-Stassen
Ferry
Juliette

Wessem: Marianne en Chrétien t
Joosten-Claessens
Geert
Bob

Weinsberg(D.): Josette en Albrecht
Denninger-Claessens
Simon
Philip
Familie Stoffels
Familie Claessens

6101 HE Echt, 11 december 1992
Emmastraat 44
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 16 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pius X te Echt, waarna naar
de begraafplaats Sint Annahof werdt gegaan
voor de begrafenis.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
condoleren vanaf 10.30 uur.
Dinsdag 15 december wordt om 18.40 uur de
gebedsdienst gehouden tot intentie van de over-
ledene, gevolgd door de avondmis in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium Huize Sint
Antonius, Gasthuisstraat 3 te Echt.

t I
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen, mijn lieve moeder,
schoonmoeder, onze oma, zus, schoonzus en
tante

Zilla Franz
weduwe van

Johan JozefVroomen
Zrj overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Heerlen: J. Vroomen
J. Vroomen-Rozendaal
Esther
Marion
FamilieFranz
Familie Vroomen

12 december 1992
Huize Tobias
Corr.adres: Caumerboord 8, 6418 BN Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op donderdag 17 december a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van St. Jozefte Heerlen-
Heerlerbaan, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 15 december a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

I gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Het is een jaar geleden dat wij geheel onver-
wachts afscheid moesten nemen van

Stef Fonke
U kunt hem met ons gedenken in de h. eucha-
ristieviering welke wordt gehouden op woens-
dag 16 december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg.

Mevrouw A. Fonke-Ritt
enkinderen

Landgraaf, december 1992.

t
Wrj geven u kennis, dat op 79-jarige leeftijd,
voorzien van de h. sacramenten, onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Wim Tumelaire
echtgenootvan

Marie Wouters
Heerlen: Marie Tumelaire-Wouters

Landgraaf: Elly en Manfred
Kaefer-Tumelaire
Ralph, Christian

Vaesrade: Riet en Peter
Humblet-Tumelaire

Heerlen: Hans Tumelaire
Familie Tumelaire
Familie Wouters

6416 TZ Heerlen, 12 december 1992
J. van Maerlantstraat 38
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 16 december om 14.00 uur in
de parochiekerk Verschijning van de Onbevlek-
te Maagd te Molenberg-Heerlen, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats Imstenrade.
Voor vervoer per bus, vanaf de kerk en terug, is
gezorgd. ->
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in de Pius X
kerk aan de Voskuilenweg te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
dagelijksvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt v, indien wij vergeten zijn v een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Al is hij van ons heengegaan
Hij blijft bij ons

Wij geven u met droefheid kennis van het plot-
seling overlijden van mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Ben Uffink
echtgenootvan

Corry Ruyters
Hij werd 57 jaar.

Sittard: Corry Uffink-Ruyters
Stem: Monique van Wiggen-Uffink

Jackvan Wiggen
Bart

Sittard: JohnUffink
Familie Uffink
Familie Ruyters

6135 GG Sittard, 11 december 1992
Limbrichterweg 28
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 15 december om 10.30 uur in de
St. Pauluskerk, Limbrichterveld-Sittard, waar-
na begrafenis op de algemene begraafplaats aan
de Wehrerweg.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, he-
den maandag om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Ben is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard. Gelegenheid tot
afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Algemene kennisgeving
Vrijdag 11 december 1992 is op 88-jarige leeftijd
overleden

Haye Siedses
weduwnaar van

Erda Rossmark
Hij was tot het op het laatste moment krachtig,
inspirerend en humoristisch aanwezig.

Heerlen: Kees Siedses en
Brigitte Meuleman

Heemstede: Dieneke Siedses en
Ronald Lindeman

MelbourneVictoria: Herman en Pamela
Siedses

Heerlen: Johan en Johanna
Meuleman
Rob en Marlies
Meuleman
Jennifer en Denise

6417 KM Heerlen
Pluymaekersstraat 36
Haye heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld
aan de medische wetenschap.

t
Wij geven u kennis, dat op 76-jarige leeftijd, in
zijn eigen vertrouwde omgeving, toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn broer,
onze oom en neef

Frans Wijnen
voorzien van het h. oliesel.

Heerlen: Corrie van derHeijden-Wijnen
Duren (D.): JeannyRothhanns-Wijnen

René
Valkenburg: Fieny van derHeijden

Johnny, Tessie,Rianne, Erik
Hoensbroek: Math en Ildiko Wijnen-Juhasz

Lena
Sittard: Jeannet en John

Peters-van der Heijden
Yoerik, Yentl

6413 VE Heerlen, 12 december 1992
Van der Scheurstraat 67
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 16 december om 11.00 uur in
de parochiekerk H. Antonius van Padua aan de
Beersdalweg te Heerlen, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis dinsdag om 19.00 uur in de dagkapel
van voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaart-
centrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
In dankbare herinnering delen wrj u mede, dat
na een langdurige ziekte en met geduld gedra-
gen lijden, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkra-
de, toch nog onverwachtvan ons is heengegaan
mijn lieve echtgenote, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma, mijn dochter,
onze zus, schoonzus, tante en nicht

Margot Beckers
echtgenotevan

Louis Marx
Zij overleed in de leeftijd van 53 jaar, nadat zij
thuis was voorzien van het h. sacrament der zie-
ken.

Kerkrade: L. Marx
Kerkrade: Miriamvan Bijnen-Marx

Hub van Bijnen
Roy

Kerkrade: José Gielgens-Marx
René Gielgens

Kerkrade: Mevr. M.Werry
Familie Beckers
Familie Marx

11 december 1992
Ailbertuslaan 252, 6461 TK Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 16 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H.H. Jozef en Nor-
bertus te Kerkrade-Rolduckerveld, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 15 december a.s. om 19.00 uur in
de kerk van de BlijdeBoodschap, Dir. v.d. Müh-
lenlaan te Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West,
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
Na een langdurige, maar moedig gedragenziek-
te, overleed toch nog vrij plotseling, op 67-jarige
leeftijd, voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, in het ziekenhuis te Sittard, mijn dierbare
man, onze zorgzame vader en schoonvader, lie-
ve opa, broer, zwager, oom en neef

Lambert Spelthan
echtgenoot van

Mia Dullens
Wrj vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Dicteren: Mia Spelthan-Dullens

Maasbracht: Henk en Delphine
Spelthan-Verreussel
Patricia
Martin

Mechelen: Marie-Arme en Thei
Sevriens-Spelthan
Pase alle
Rachel

Dicteren: Jo Spelthan enWilma
Schoonderwoert
Wendy
Kelly
Roy
Paul

Dicteren: Lilian enPeter
Niesten-Spelthan

Dicteren: Han en Ingrid
Spelthan-Nelissen
Familie Spelthan
FamilieDullens
FamilieRooijen

6114 JV Dicteren, 12 december 1992
Kerkstraat 30
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis op het parochiekerkhof, wordt
gehouden op woensdag 16 december om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Stephanus te
Dicteren.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.00 uur.
Dinsdag 15 december om 18.00 uur avondmis
tot intentie van de overledene in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum Peu-
sen,Kloosterstraat 9 te Susteren.

-
Na een zorgzaam leven is heden, stilen beschei-
den zoals hij was, onverwacht van ons heenge-
gaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Theodorus Bernardus
(Theo) Reijn

echtgenootvan

Maria Josephina Petronella
(Fien) Cox

Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Brunssum: Fien Reijn-Cox
Veenendaal: Dorthy en Ton

Joost, Roel
Brunssum: Josen Anja

Tim
Brunssum: Henk enPetra

Arme
FamilieReijn
Familie Cox

12 december 1992
Vroedschapstraat 32, 6441 EN Brunssum
Geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-, den op woensdag 16 december a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk H. Geest te Brunssum-
Noord, Fl. Nightingalestraat 2, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats aan de Merkelbeekerstraat te Bruns-
sum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene dinsdag 15 december a.s. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is hede 11

in het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssun''
voorzien van het h. sacrament der zieken v»
ons heengegaan, in de leeftijd van 58 jaar,rMP
lieve levensgezellin, onze goede en zorgza'll
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoont
tante>en nicht

Mia
Rademakers-Röntgei-

weduwevan

Jan Rademakers
levensgezellin van

Harry Voncken
Amstenrade: H.Voncken
Amstenrade: Marian en Hub

Derks-Rademakers
Robby
Danny
Armand

Amstenrade: Guus en Petra
Rademakers-Keulers
Tim
Roy

Brunssum: JohnenTiny
Rademakers-Roberts
Linda
Paul
Ricky

Schimmert: Ed Rademakers
Ralf
FamilieRöntgen
Familie Rademakers
Familie Voncken

11 december 1992
Vonkstraat 22, 6436 BK Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden
den op dinsdag 15 decembera.s. om 11.00 uur J"
de parochiekerk van Maria Onbevlekte Ontval"'
genis te Amstenrade, waarna aansluitend d,
begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkh"
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid lS
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden ma?"'
dag in het mortuarium van het St. Gregoriusztfj
kenhuis te Brunssum, van 17.30 uur tot 18^
uur.
Tevens een speciaal woord van dank aan arts*-^en verplegend personeel van afd. D en afd. °
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum'
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang^o,
gelieven deze annonce als zodanig te willen b^
schouwen.

Dankbaar voor het vele goede dat zrj ons trjdeflj'haar leven heeft gegeven, hebben wrj afschei l
genomen van onze lieve moeder en oma, *°,e'\
vrouw

Mechtildis Jozefina
Vrouenraets

weduwe van

Frans Joseph Hubert
Odekerken

Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar, in Huiz
Douvenrade.

Abcoude: M.P.H, van Gessel-OdekerkeD
B.H.L. van Gessel
Berend
Marieke
Thijs

Bussurn: J.M.H. Odekerken
N. Odekerken-vanDellen
Mechelien
Vincent

Amstelveen: M.H.J. Odekerken
A.A. Brouwer

Seoul (Korea): L.H.J. den Ouden-Odekerken
R.P.A. den Ouden
Daan
Liselot

Heerlen, 11 december 1992
Corr.adres: M.H.J. Odekerken, Oud Mijl 25
1181 PD Amstelveen
De uitvaartmis zal gehouden worden op woen^dag 16 december a.s. om 12.00 uur, in de ker
Verschijning van de Onbevlekte Maagd te Mf'
lenberg, waarna aansluitend begrafenis op d
begraafplaats aan de Akerstraat.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is »°
schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben of'
vangen, geheven deze annonce als zodanig l

beschouwen. .
I ~.Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bet?'

kend, geven wrj u kennis, dat kalm en vredie
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 89 jaar'
onze goede en zorgzame vader, schoonvader'
opa, broer, oom en neef

Jan Beenhakkers
weduwnaar uit

het eerste huwelijkvan

Jo denRijer
weduwnaar uit

het tweede huwelijkvan

Agnes Spapens
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: A.W. Ruiters-Beenhakkers
J.Ruiters

Landgraaf: C.J. Beenhakkers
A.M. Beenhakkers-Smit
klein- en achterkleinkinderen
Familie Beenhakkers
FamilieDen Rijer
Familie Spapens

6471 BJ Eygelshoven, 12 december 1992
Kerkraderstraat 11
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door d
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 16 ®

cember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk va»
de H. Joannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren
De overledene zal bijzonder herdacht wor4prtijdens de avondmis op dinsdag 15 decernb*
a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk-
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua'
rivm Schifferheide van Lindeman Uitvaarteen'
tra, Schifferheiderstraat 7, Kerkrade-West, o»'
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangt 'gelieven deze annonce als zodanig te willen b
schouwen.

Vervolg familieberichten zie pagin^
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MEERSSEN - Voorzitter G.
Rutten van het schoolbestuur
zegt in een reactie in het vonnis
niet te kunnen lezen dat het
schoolbestuur onrechtmatig
heeft gehandeld door een detec-
tive in te schakelen. Hij wijst er
juist op dat de vorderingen van
de leerkracht niet zijn toegewe-
zen: het rapport hoeft niet ver-
nietigd te worden en ook de eis
dat het schoolbestuur het rap-
port niet mag gebruiken is ver-
worpen. Rutten wil verder geen
commentaar geven omdat het
bestuur het vonnis intern nog
moet bespreken.

Lathouwers bevestigt dat het
rapport niet vernietigd hoeft te
worden en dat het bestuur het
mag gebruiken. „Het hof heeft
geoordeeld dat de inhoud van
het rapport de privacy van de
leerkracht niet schendt." Er staat
volgens de NLG in het vonnis
echter ondubbelzinnig dat het
bestuur onrechtmatig heeft ge-
handeld door een privé-detective
in te schakelen zonder vooraf
contact te hebben gezocht met

de leerkracht. Het bestuur is dan
ook veroordeeld in de. kosten,
van beide procedures, merkt mr.
Lathouwers op.

Beide partijen onderhandelen
volgens de NGL momenteel over
de hoogtevan een schadevergoe-
ding voor de leerkracht. Moch-
ten zij er niet in den minne uit-
komen,, dan kan de leraar met de
uitspraak van het hof in de hand
bij de rechter om een schadever-
goeding vragen, zegt Lathou-
wers.

Volgens de jurist heeft het
schoolbestuur al in oktober via
de kantonrechter geprobeerd het
arbeidscontract met de geschie-
denisleraar te ontbinden. Die eis
werd toegewezen vanwege ver-
stoorde arbeidsverhoudingen.
De aan de leerkracht toegewezen
schadevergoeding was zo hoog
dat het bestuur op dat moment
van het ontslag afzag, zegt Lat-
houwers. „De kantonrechter oor-
deelde dat het schoolbestuur er
willens en wetens op had aange-
stuurd de vertrouwensband met
de leerkracht te verbreken." Hoe
hoog de toegewezen vergoeding
was wil Lathouwers niet zeggen.

Duitser dood
na overdosis

I Tik RLEN ~ Een 31-jarige man uit
I vr?siCh-Palenberg in Duitsland is
I aan agavond dood aangetroffen
I tri? achterkant van winkelcen^
ïoCi De KlomP in Heerlen. Hij
E{j .rieed aan een overdosis heroïne.

ja ls de negende drugsdode dit
[ vijf nHeerlen-In 1991 waren het er
t Vrié sr uitser was samen met zijn
I een n naar Heerlen gekomen om

vri Aot te halen- Toen de 25-jarige
I <Ut? wakker werd ontdekte zenaar vriend dood naast haar lag.

Brand in
schoolgebouw

|beidiNSSUM " In het handenar-
ijjj !jN°kaal van de Tarciciusschool
Ebr ürunssum heeft zaterdagavond
I <je d gewoed. Tegen zes uur kreeg
I öiolvv^'e een meldingvan een auto-ler " 's* die vanuit zijn auto zag dat
iWr1 et lokaal Drand was. De vrij-
iWa brandweer van Brunssum
S blif Sne* ter plekke om de brand te
ikinHSen" e* vermoeden bestaat datItie en me* zogenaamde sterre-
|bin' e door een kapot raam naar
'Wa en werden gegooid, de boel in
;j and hebben gestoken.

Aanpassingen
Het college denkt dat de huidige za-
len bij het oude Trefcentrum, café
Driessen, café Grijzegrubben en be-
jaardencentrum Op den Toren vol-
doende mogelijkheden bieden om!
alle verenigingen en andere clubjes
onder te brengen.
Wiekken: „Ik geef volmondig toe
dat betreffende accommodaties wel
wat te wensen overlaten. Maar van
jeen onverantwoorde situatie is be-
slist geen sprake."
B en W stellen ook voor dat er een
nader onderzoek wordt ingesteld
naar een andere exploitatie-opzet
van sporthal Keelkamp om zodoen-
de het jaarlijkstekort van een kwart
miljoen gulden terug te dringen.

sen vindt dat beide partijen in het
brandweerconflict dezelfde behan-
deling moeten ondergaan en dat
dus ook de commandant geschorst
moet worden. Zolang de partijen
niet in dezelfde positie zrjn wil de
fractie Kleine Onderbanken niet ak-koord gaan met de begrotingvan de
vrijwillige brandweer. Die komt op7 januari opnieuw aan de orde in de
Onderbankse raad.
Theunissen overleefde tijdens de
begrotingsbehandeling afgelopen
vrijdag een motievan afkeuring van
de PvdA. Raadslid Henk Evers
sprak in de motie zijn afkeuring uit
over de handelwijzevan de wethou-
der, die zich te zeer met de brand-
weerproblemen zou hebben be-
moeid. Slechts Evers en de fractie
van wethouder Riet Cremers stem-
den vóór de motie.

# Wethouder Jo Theunissen

Theunissen is
tegen schorsing

brandweermannen
t S^DERBANKEN - Wethouder Jo.leunissen is tegen het besluit van
I Zn* c°llege van Onderbanken om
j /^s leden van de vrijwillige brand-
| s met onmiddellijke ingang te

Cr»orsen. Theunissen vindt dat de
I s,ran<*Weerheden door hun schor-: h

ng onterecht op de beklaagden-eank komen te zitten. Hij staat
«ter met zijn mening alleen in het: jj°Uege.

stagemeester Houben heeft, ge-
door wethouder Riet Cre-

0. rs_Koekkoek, de zes geschorst
(je °P die manier rust te krijgen in

I egn brandweeraffaire. Houben wil
latp ex^ern adviseur een onderzoek

! bir?n plegen naar de problemen die
\ züJ1^ de vrijwillige brandweer
j 2ev ontstaan. Zoals bekend hebben! We,?l^ brandwachten hun vertrou-
Verp ln brandweercommandant Se-
'rian S °Pgezegd. Eén brandweer-
jj-.n. werd eervol ontslagen nadat

jharjln een emotionele bui ontslag
bran^ gevi-aagd. De betreffende
echt eerman heeft dat ontslag
en i 5 n°°it schriftelijk bevestigd
geeft °Phefflng van het ontslag

Begroting
j^grotingjten nissen en zijn drie fractiegeno-
verwan de stKleine Onderbanken
co jWlJten de meerderheid van het
brarrfe' dat er met de dissidente
ges**dv/eerlieden geen persoonlijke

j Pfekken zijn gevoerd. Theunis-

Fiets van
postbode
gestolen

LANDGRAAF - Een 23-jarige
postbode is zaterdag van zijn
fiets beroofd. De student, Marcel
Remmen, was bezig met het be-
zorgen van post op de Kakerts-
weg in Landgraaf toen hij plots
zrjn fiets met nog voor twee stra-
ten post, miste. De politie werd
inschakeld en die vond na een
tip wel de zakken met post terug
in het Exdellenbos, maar de fiets
niet.

„Aanstaande zaterdag kan ik wel
een fiets van de PTT Landgraaf
lenen, maar als postbode moetje
met je eigen fiets de straat op
dus ik ben in feite behoorlijk ge-
dupeerd," zegt Remmen.

oostelijke mijnstreek

College wil optimaler gebruik bestaande zalen

Nieuw Trefcentrum
Nuthvan de baan

Van onze verslaggever

tn .~B en W zien af van de bouw van een nieuw Trefcen-
/urn in Nuth. Ook het samenvoegen van sporthal Keelkamp
"?et een nieuw multifunctioneel centrum ziet het college niet
*rtten.

financieel onhaalbaar," zegt wet- sporthal vergt een eenmalige inves-.
nouder Hub Wiekken kort en bon- tering van 2V4 miljoen gulden.

g. De bouw van een nieuw Tref- Bouw van een nieuw Trefcentrum
entrum in Nuth gaat 3V2 miljoen levert een jaarlijks tekort op van

SUlden kosten. De aanbouw bij de: drie ton. Inclusief het sporthal-
exploitatietekort van een kwart mil-
joen gulden per jaar, zou de ge-
meente Nuth enkele decennia ge-
bonden zijn aan een jaarlijks tekort
van 550.000 gulden.
De combinatie sporthal/Trefcen-
trum levert jaarlijks een tekort op
van vier ton.
„Beide plannen zijn uitvoerig bestu-
deerd," aldus Wiekken. „Maar het is
onverantwoord voor één van beide
varianten te kiezen. Zeker nu wij
weten dat het Centrumplan Nuth
handen vol geld gaat kosten."
B en W willen nu, indien de raad
daarmee tijdens de raadsvergade-
ring van 22 december akkoord gaat,
de mogelijkheden onderzoeken om
de bestaande zalen beter te gebrui-
ken.

Weinig animo
voor concerten
herstel kerken

ROERMOND - De twee con-
certen ten bate van het herstel
van de door de aardbeving ge-
troffen kerken in Limburg heb-
ben gisteren veel minder be-
langstellenden getrokken dan
was verwacht. De concerten
werden in het cultureel centrum
de Oranjerie in Roermond door
Limburgse artiesten gegeven.
De opbrengst is ongeveer 10.000
gulden.

De grote zaal die aan 600 bezoekers
plaatskan bieden, telde zondagmid-
dag brj het eerste concert ongeveer
250 belangstellenden. Voor het
tweede concert waren circa 350
kaarten verkocht. Dit heeft een
woordvoerder van het cultureel
centrum meegedeeld.

Ofschoon alle medewerkers gratis
optraden en er geen huur voor de
zaal betaald hoefde te worden, be-
droegen de onkosten toch nog 3.000
gulden. Na aftrek hiervan resteert
een bedrag aan entreegelden van
circa 6.000 gulden. Enkele donaties
meegerekend, komt de opbrengst
uit op 10.000 gulden.

Bisschop Gij sen van Roermond
was verhinderd. In zijn plaats was
wel de hulpbisschop monseigneur
A. Castermans aanwezig en de vica-
ris-generaal monseigneur R. Maes-
sen. Ook woonden nagenoeg alle
Limburgse Eerste- en Tweede-
Kamerleden de concerten bij, even-
als leden van het collegevan burge-
meester en wethouders van Roer-
mond.

Paspoorten
achter slot
en grendel

BRUNSSUM - De
gemeente Brunssum
gaat een kluis en een
beveiligingsinstalla-
tie aanleggen voor
het opbergen van de-
paspoorten. De
staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken
heeft de gemeenten
het komende jaar
nog de tijd gegeven
om speciale voorzie-
ningen te treffen.

Het Brunssumse ge-
meentebestuur had
veel liever gewacht
op definitieve plan-
nen over eventuele
verbouwing van het
bestuurscentrum.

Maar het voelt zich
nu gedwongen toch
maatregelen te ne-
men.
Tot nu toe werden
de paspoorten be-
waard in de kluis
van een bank in
Brunssum. Nu gaat
de gemeente echter
zelf een kluis instal-'
leren.
Om de reisdocumen-
ten verder te beveili-
gen komt er een

inbraakalarmsys-
teem. Tussen de
kluis en de alarm-
centrale van de poli-
tie, komt een vaste
verbinding. Zodra
iemand probeert de
kluis te kraken, gaat
bij de politie bijvoor-
beeld een lampje
branden.

Het plaatsen van de
kluis en het alarm-
systeem kosten
20.000 gulden. De ge-
meenteraad van
Brunssum vergadert
aanstaande dinsdag
onder andere over
dit voorstel van het
college.

Man rijdt
moedwillig

vrouw omver
HEERLEN - Een 29-jarige man
uit Hoensbroek wordt ervan ver-
dacht afgelopen zondagmorgen
tegen half vijf, moedwillig met
een auto te zijn ingereden op eer,
groep mensen. Bij die aanrijding
raakte een 20-jarige vrouw uit
Heerlen gewond aan haar been.
Zrj werd met een ambulance
overgebracht naar het zieken-
huis in Heerlen.

Beide personen blijken betrok-
ken te zijn geweest bij een ruzie
die ontstond buiten een bar aan
de Heerenweg in Heerlen. De ge-
moederen raakten zo verhit dat
de man in de auto stapte en op
de groep inreed.

Hij schepte de 20-jarige vrouw
en botste daarna tegen een ge-
parkeerde auto op. Hierna reed
hij weg, maar de politiekon hem
toch aanhouden.

Hij bleek onder invloed van
drank te verkeren. Er is een
bloedproef genomen. De man is
door de politie achter slot en
grendel gezet.

Dronkeman veroorzaakt grote ravage
HEERLEN - Een 21-jarige Sittardenaar die te veel gedronken had, heeft in de nacht van zaterdag op
zondag voor een behoorlijke ravage op de stadsautoweg bij Heerlen gezorgd. Ter hoogte van het ABP
botste de man met zijn auto tegen de vangrail, waardoor hij dwars op de rijbaan kwam te staan.
Bij die botsing raakte een 33-jarige Sittardenaar die in de auto zat licht gewond. Vlak nadat beide man-
nen uit de auto waren gestapt, reed een volgende bestuurder met zijn auto op het autowrak en daarna
herhaalde zich dat voorval met een derde auto. De drie auto's raakten total-loss.
Over een lengte van tweehonderd meter ontstond zonravage dat de politie de stadsautoweg voor enkele
uren afzette. Van de 21-jarige Sittardenaar werd het rijbewijs ingevorderd omdat hij dronken was.

" Twee auto's die bij het ongeluk op de stadsautoweg in Heerlen betrokken waren.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Drie auto's
in lichterlaaie

LANDGRAAF - Drie, vermoedo-
lijk gestolen, auto's zijn zaterdag-
nacht uitgebrand op het oude mijn-
terrein aan de Kanariestraat-Mens-
heggerweg in Landgraaf. Buurtbe-
woners hoorden rond twee uur dip
nacht diverse explosies. Naderhanfl
zag men de auto's in lichterlaai^
staan.

De brandweer van Kerkrade blust i
de brand en de politie van Land
graaf en Kerkrade gaan onderzoe ■ken wie voor het nachtelijk vvv I
verantwoordelijk zijn.

Discussie in kerkradelevert weinig op

Politiek café
vooral gezellig

DOOR BENTI BANACH

KERKRADE - Het grootste deel
van de Kerkraadse oppositie had
zich afgemeld voor het eerste poli-
tieke café dat de plaatselijke PvdA
had georganiseerd. Toch riepen de
aangesneden onderwerpen zo veel
gedachten en meningen bij burgers
en raadsleden op, dat er gezellige
discussies ontstonden gistermiddag
in café Kirchroa Alaaf. Een tweede
aflevering zal daarom waarschijn-
lrjk niet lang op zich latenwachten.
Een belangrijk aandeel in de discus-
sie over de toekomst van Kerkrade
en haar centrum had voorzitter Jan
Mans. De meeste bezoekers hadden
in hem al snel de burgemeester van
Kerkrade herkend. Mans ('lk ben
vandaag geen burgemeester') bleek

over alle eigenschappen te beschik*
ken om ook een Vara-talkshow t4
kunnen leiden: prikkelend, verbanj
den leggend en helder samenvat»
tend, maar ook irritant en een tik*
keltje arrogant.
Het lukte hem om vrij sneleen jofeï
le sfeer te creëren, waardoor me»
neer de voorzitter, meneer Brauersi
meneer Bosch en meneer Willem»
gewoon Jan, André, Hans en Tooij
werden. Slechts een handjevol aan*
wezigen wilde niet beseffen dat d$
entourage een kroeg op zondagmid»
dag was en bleef zich formeel uit^drukken.

Omdat de door Mans geïntroduj
ceerde discussiepunten al door d|
meeste Kerkradenaren zijn uitge»
kauwd, leverde de gespreksmiddajj
weinig nieuwe standpunten opj
Mans' vraag aan de fractievoorziti
ters van Groen Links, PvdA eJ
CDA 'Wat zou je doen als de vijftien
miljoen voor het centrum in de wij*
ken zou worden gestopt?' was wel»
iswaar origineel, maar weinig relel
vant, daar een overgrote meerder»
heid in de hele raad van mening is
dat er eindelijk iets aan het hart var»
de stad moet gebeuren. Of zoals eer|
burger het beeldend verwoordde!
„Het centrum is het hart van dé
stad. Het centrum van Kerkrad^heeft een pacemaker nodig."

Dr Pool, Roda JC, het museum, d<
werkgelegenheid, sociale vernieu
wing werden vervolgens bespro
ken, om terecht te komen bij bur
gerbetrokkenheid. De gemeente
zou volgens een Kerkraadse onduijs
delijk zijn en te lang wachten me|
beslissingen. Ontevreden burger*
zoals zijzelf zijn het resultaat. Eer|
flink aantal aanwezigen was het er»
over eens dat de gemeente meel
open moet staan voor klachten uil
de bevolking. De organisatie vaij
een volgend gezellig politiek caf£
kan daar zeker toe bijdragen.

Vrouw in
ademnood
na brand

HEERLEN - Een bewoonster
van een flatwoning aan de Eg-
straat in Heerlen is zaterdag-
nacht tegen half vier in adem-
nood geraakt toen zij door dichte
rook van de derdeverdieping via
het trappenhuis de flat uitvlucht-
te. Door brand in de kelders van
de flat kwam er in het hele ge-
bouw een dikkerook te hangen.
Enkele bewoners raakten hier-
door in paniek, maar wisten wel
ongedeerd het flatgebouw te ver-
laten. De vrouw die ademha-
lingsproblemen opliep werd ter
plekke door een ambulanceteam
behandeld.
De politie weet nog niet hoe de
brand in de bergingen van de
flats is ontstaan.

Broodfabriek gekraakt

Op symbolische wijze heeft de actiegroep Hart voor Heerlen zaterdagmiddag de leeg-
staande broodfabriek aan de Van der Maessenstraat gekraakt. Een groot spandoek
met de tekst Cultuurcentrum Nu! maakt duidelijk dat de actiegroep en verschillende
culturele- en jongerenorganisaties in Heerlen vinden dat van het gebouw een centrum
voor zogenoemde kleine cultuur gemaakt moet worden. Fraai gekleurde plakkaten
van De Nor, het Filmhuis en jongerengroep Rad2werden op de planken geplakt
waarmee het gebouw is dichtgetimmerd. De actievoerders ondernamen geen poging
om in het gebouw te komen. Aan voorbijgangers werden pamfletten uitgedeeld waar-
in het waarom van de actie werd uiteengezet. Overigens vindt een meerderheid in de
Heerlense gemeenteraad dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheid om
van de broodfabriek een cultuurcentrum te maken. Foto: CHRISTA halbesma

(ADVERTENTIE)

VERS smaaktBETER!
Gemengd gehakt *7 OH80% varkensvlees, 20%rundvlees 1kilo nu / . S\J
Kip-krokantschnitzel nu 3 voor 4.xO
Hollandse prei 1 kilo yD
Zwan I q^leverkaas ofpalingworst 150gram l.yj
Volkorenpuntbroodjes 1 O Cverpakt per6 stuks -iTSmu L.JjD
Verse abrikozenvlaai 0 27 cm /.4D
Melkunie vollevanille-vla pak& 0,5 liter yy
Bruine scharreleieren 1 OOverpakt per 10 stuks UTL.yy

ïan lïnders
_t Allerbeste voor 'nvriendelijke prijs.
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Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, nam God heden, na een moedige strijd,
tpt Zich, in de leeftijd van 46 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten der stervenden, mijn dier-
bare vrouw, onze goede moeder, dochter,
schoondochter, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Gerda Steinbusch
echtgenote van

JosefBrendt
In dankbare herinnering:

Simpelveld: JosefBrendt
Simpelveld: Gabi Brendt

Jos Claessens
Simpelveld: Ralph Brendt

Familie Steinbusch
Familie Brendt

6369 TC Simpelveld, 11 december 1992,
Puntelstraat 32.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 16
december om 10.00 uur in de parochiekerk van
de H. Remigius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
Dinsdagavond om 19.00 uur zal mede ter inten-
tie van de overledene een h. mis worden opge-
dragen in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

■lIIIMWIIIIII

De notarissen prof. mr. A.FI. Gehlen
en mr. R.M.J. van Gent te Heerlen, delen mede
dat de op 15 december 1992 geplande verkoop

van het pand:

Troereberg 15 te Landgraaf
GEEN DOORGANG VINDT

Nieuw - Gebruikt - Showroommodellen $
Grote Sortering

Tekentafels Directie-
meer dan 40 modellen meubelen
Tekening- Typetafelsladenkasten en -stoelen
Ladenkasten Kantinetafels |
Archiefkasten en -stoelen
Brandkasten Bureau- en |
korting ,ot 30% typestoelen |
Vergadertafels Schuifdeur- |
Bureaus
enorme keus

Toonkamermodelten
SPECIALE PRIJS |

I Kantoormeubelen
VCJ Van Dooren bv I
Koop niet voordat u bij
Van Dooren bent geweest!
Sittard, Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg)
V 046-514867 Fax 046-523600
Dagelijks geopend van 9.00-18.00 uur. ":":
Donderdag koopavond tot 20.00 u, 'sZaterdags tot 16.00 u. £;

Met veel liefde en goede herinneringen denken wij
aan mijn lieve dochter, ons zusje, kleindochter en
nichtje

Petra Houben
Zrj is plotseling van ons heengegaan, in de leeftijd van
22 jaar.

Schimmert: Daniël Houben
t Maria Houben-Vrancken
Elise enRené
Judith
Familie Houben
Familie Vrancken

6333 CG Schimmert, 12 december 1992
Langstraat 72
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatsvinden op donderdag 17 december om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Schimmert.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de
kerk.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in voornoemde kerk.
Petra is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcen-
trum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek. Bezoek
dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wrj
dat dezeannonce alskennisgeving beschouwd wordt.

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg
eerst ons. HetPORTAS-alter-
natief: uitoudwordt "nieuw"
staat borg voor de beste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
oe. Ook voor radiatorkasten en
badkamermeubels.

PORTAS-Vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4
6241 NG Bunde ro^j."['S? 043/64 78 33 §J

BALIES EN KANTOORMEUBELEN I
_____~_ OP MAAT GEMAAKT __

I B I Bfllnj

B &ss«ft> v B fl Bk-
h '^is ü»—

BB
■§ ®L
HL ■ »m "^""~~ ■ \^

Wij maken hoogwaardige meubelen, balies en complete projecten van MDF-materialen naar ieders wens.
Keuze uit 4000 kleuren (eigen werkplaats met spuiterij). Op alle produkten 1 jaarvolledige garantie.

Tevens hebben wij een groot aanbod in nieuwe en gebruikte meubelen.
Kom, kijk en vergelijk!

WIJ REALISEERDEN EEN GIGANTISCHE UITBREIDING IN HET PAND
INDUSTRIESTRAAT 37 (hoek Handelsstraat) SITTARD

waardoor wij nu beschikken over twee enorme toonzalen, nl. meer dan 1000 m2voor de expositie van onze nieuw-
ste kollektie buro-organisatie-systemen, directiekamers, vergadertafelelementen, balies, zitmeubelkollektie in
hout, staal en kunststof.
Op de eerste verdieping exposeren wij op meer dan 500 m 2uitsluitend z.g.a.n. 1e-klas gebruikte kantoormeubelen.
WIST U, dat wij beschikken (in ons oude pand Havikstraat 7A) over een moderne fabriekswerkplaats van 800 m 2
voor devervaardiging van kantoormeubelen, balies en complete projecten met hoogwaardige M.D.F.-materialen.
jA\flJßyßl'l Emly kantoormeuDelen neert ,n naar pakket alleen meubelen

mmflflßJ fl# van eerste kwaliteit tegen zeer lage prijzen, 0.a.:

■fl ■Wl Jan Des Bouvrie, Voortman, Faram Eka Welle
kantoormeubelen brandkasten en kluizen
Industriestraat 37 unnen Oo'< uw olJde meubelen voorzien van een
ciTTAnn nieuwe spuitlaag in onze spuiterij.

Tel.: 046-523738 | ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR, DUS GEEN LANGE WACHTTIJDENI
Fax: 046-529686 Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE!

Starprint Design is alsontwerp- en
productiebureau werkzaam voor de internationale
card-, poster- en merchandisingbranche en levert

ontwerpen en ideeën aan toonaangevende
uitgevers en fabrikanten in binnen- en buitenland.

Derhalve zoeken wij op korte termijn

TEKENAARS
ILLUSTRATORS (m/v)

op freelance-basis
en een

WERKTEKENAAR (m/v)
die op comerciële wijze ontwerpen

en schetsenkan visualiseren.

Commerciële creativiteit, maar bovenal
kwaliteit is een eerste vereiste.

Geïnteresseerd?
Stuur ons dan even een briefje.

STARPRINT DESIGN
commercial artwork + licensing
postbus 35,6343 ZG Hulsberg ««7

De eerste 100 klanten
krijgen bij elke aankoop een

Bij aankoop van 500 gram
drop of snoep naar keuze,

1 rol Maria-biscuit _
DEZE AANBIEDING GELDT

ALLEEN DINSDAG 15 DECEMBER

"Zolang de voorraad strekt
Walstraat 49, tel. 046-583728

■n VERSLAMD

" Eik bedrag van f 1.000,-tot f 200.000,-mogelijk. " Geen informatie bij werkgever;
" Looptijden van 12 t/m 120 maanden. toetsing bij BKR-Tiel.
" Overlijdensrisico meestal gedekt. " Gratis geheel vrijblijvend advies.
" Reeds 20 jaarvertrouwd krediet-intermediair. " Lid Ned. Ver.
" Geen bijkomende kosten. Financieringsadviseurs.

P^1!045^721781 -

I WIJZIGING I
TELEFOONNUMMER
Wij zijn vanaf 14 december 1992
telefonisch bereikbaar onder nummer_

043-846911
ABN AMRO BANK
BredestraatlO
Helmstraat 2
Maastricht

Medewerker(st)ers van debank zijn rechtstreeks
via een doorkiesnummer bereikbaar.
Wij willen tevens van deze gelegenheid gebruik
maken om u prettige feestdagen toe te wensen
en een voorspoedig 1993.

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
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraa! 116
tel. 215458

HOENSBROEK

Rolluiken
Bolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerteUHJMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWEB^
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 3848

M

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopga,/

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

JHjAWSSEN g?aa,

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba's

" saxofoons - klarinetten

" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten jLffv»
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz. enz. f?*mL4!Tm\ W" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires ff tJ$S^Ê\% eigen huurprogramma met recht van koop (JL jl

m^limlmmlmmmwêlmmmïMm^mi^ÊmmmmSMmumVLiÈS^^mm mmmÉHêSJÊÊÊÊÊMmwSmmÊmwAtJM

Enorme collectie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele andere.

Alle beroemde merken saxofoons in voorraad, w.0.: Selmer - Conn - Yamaha - Peter Ponzol ■ Armstrong- Jupiter - Amati en vele andere.

mm^kmÊBedrijfshogeschool Katholieke Le er ga n gen

BOEKHOUDEN (basis en PD) MBA
SPD I+2

AVOND-HEAO (accountancy, bedrijfseconomisch, commercieel)
LOONADMINISTRATEUR EN NIMA-A

HEERLEN, MAASTRICHT, ROERMOND, SITTARD, VENLO WEERT EN EINDHOVEN

De cursussen Basiskennis boekhouden, PD Boekhouden, MBA, SPD-1 en NIMA-A worden met examengarantie
gegeven. Voor meer informatie en een gratis prospectus kunt u bellen met onze medewerkers 077-520440en 046-
-599559 (tijdens de kantooruren) of met de regiomanager G. Urselmann of u kunt ook schrijven naar Antwoord-
nummer 909, 5000 VB Tilburg ofu bezoekt een van de

STUDIEVOORLICHTINGSDAGEN:
Maastricht: Jeanne d'Arc College, Oude Molenweg 130, dinsd. 19 jan. 1993: 18.00-20.00uur
Sittard: HogeschoolKatholieke Leergangen PABO, Beukeboomweg 24, donderd. 21 jan. 1993: 18.00-20.00 uur
Heerlen: Bernardinuscollege, Akerstraat 95, maand. 18 jan 1993: 18.00-20.00uur

De Bedrijfshogeschool katholieke Leergangen is (voor zover het onderwijs onder de reikwijdte van de wet valt) aangewezen op grond van de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs,erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de wet op de erkende onderwijsinstellingen en behoort tot de Stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland!

Krediet Te betalen Effectieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische looptijd Bedrag in Effektieve rente 180mnd. terug 240 mnd. terug
limiet per maand min. max. min. max. min. max. handen op jaarbasis te betalen te betalen

’20.000,- ’ 400- 13,9% 16,9% 1,087% 1,309% 72 m. 81 m. ’ 50001 - 12,5% ’ 594. ’ 544.
’30.000,- ’ 600,- 13,9% 16,5% 1,087% 1,280% 72 m. 80 m. ’ 60X)Oo!- U.5% ’ 7U- ’ 653,-

-’ 40.000,- ’ 800,- 13,9% 16,5% 1,087% 1,280% 72 m. 80 m. ’ 65.00o- 12,5% ’ 773,- ’ 708^
’50.000- ’l.OOO,- 13,7% 16,5% 1,072% 1,280% 72 m. 80 m. ’ 70.OO0!- 12,5% ’ 832,- ’ 762,-
-’lOO.OOO- ’2OOO,- 13,7% 16,5% 1,072% 1,280% 72 m. 80 m. ’ 75.000,- 12,5% ’ 892,- ’ 817,-
-’150.000- ’ 3.000,- | 13,7% [ 16,5% 11,072%| 1,280% |72m.[80 m. | ’ 90.000,- 12,5% ’ 1.070,- ’ 980,-

-*t^*t^*t^ i-i 1^ t i ~.,1,,.-^ \tJ-i lElM^— f 120.000- 12,5% ’ 1.427,- ’ 1.307,-
MJH;i-l*I»K HP M*-M i*-U Ik Whll ’ 150.000,- 12,5% ’ 1.784,- ’ 1.634,-

Kredietsom Terug te Te betalen per maand Effectieve rente op jaarbasis I L_ ' 1
betalen in minimum maximum minimum maximum ESP^ERIIP**EÊVJP*P**BSV^PVEPi(VVEMEi

’ 5.000,- 48 mnd. ’ 139,- ’ 146,- 16,0% 19,3% El^j jt'CO^T^frX*-T-I^J
’ 12.500,- 72 mnd. ’ 251,- ’ 269,- 13,9% 16,9% m^ÊT^fÊÈmWt'HmJFmWm^
f 20.000,- 84 mnd. ’ 365,- ’ 377,- 13,9% 15,2% rVlr^'WiirJrriH^’25.000,- 96 mnd. ’421,- ’437,- 13,9% 15,2% rr*j||YjK|Mn|g JjMarjMlj
’ 35.000,- 96 mnd. ’ 590,- ’ 603,- 13,9% 14,7% Rwï^^^^^^J!ïffi3!nß
’ 50.000,- 120 mnd. ’ 712,- ’ 769,- 12,5% 14,7% I|Wj T | ]|\l |3l\l
Wij regelen allesen bezorgen het geld óók kosteloos bij u thuis. Vraag vrij- udv.n N.aen.nd.« I I iwjI IL^ |U]|L^ |
blijvend advies. Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. t""3è"°ga" ■P9ÉHB ÉPJ^'^t'^Btarieven voor pers.leningen en doorlopende kredieten. Andere bedragen en aavneu/, BvT^l |r^l *| I LHÏV^yïI I[l ’ *^llooptijden (12 t/m 120mnd.) zijn ook mogelijk. Leningen vanaf ’ 1.000,- tot ■"VVR "I I^^^JJ^lJLX^^Jlj^^2£*l(LJL^^^EJ

’ 200.000,- zijn mogelijk ZONDER onderpand of borg. Desgewenst met I k\ T _ ■^^^^^^■m^^^^K'c'^^TTT^'T^Blange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. lAAJB M.»TW^ mrJ.MW I 11- \-Kl HI L H 11 *B
\Gevolmachtigd intermediair. Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. t^^^^^a^S I^F. . ■
■■■■' ' 11, ■■■■■■ *tl-*»-*»-*»-Ml*«-»B-i-tMM» Ml*M*tMPersoneel aangeboden
'! '^»i—^é»é—^— ' —

Zoekt U een nette ervaren Als u ons voor 12 uur
PRIVECHAUFFEUR. Schrijf 's morgens belt, staat uw
dan naar Br.o.nr. B-3360, PICCOLO de volgende dag;
Limburgs Dagblad, Postbus al in het Limburgs Dagblad.
2610, 6401 DC Heerlen. Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
-

Limburgs Dagblad
in Brunssum vraagt voor

Nuth
kandidaat bezorg(st)ers

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u van ma. t/m vrij. tijdens kantooruren even langs-
komen of bellen. Rumpenerstraat 81, Brunssum.

Tel. 045-256363.
Garagebedrijf Kwarten VOF vraagt:

automonteur
Liefst met APK-2 diploma, aantrekkelijk salaris. Solliciteren, na tel. afspraak, Kastanjelaan 148, 6431 GN Hoensbroek.

Tel. 045-214171.
Fa. WGW Bouw. Voor direct BEZORGERS gevr., min.
gevr. voor Duitsland MET- leeftijd 15 jr. voor Heerler-
SELAARS. Ook colonnes, baan, Hoensbroek, Beersdal
045-231336/230477. Hom- Muschemig en Amstenrade.
merterweg 77, Hoensbroek. Tel. 045-257974.

Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE. Zeer hoog loon ge-
gar. Leuke sfeer. Tel. 045-
-228481.
Gevr. voor vis/delicatessen-
winkel nette VERKOOP-
STER, leeft. v.a. 17 jr. Te
bevr. bij Dhr. J. van Boom,
045-441594, na 15.00 uur.
PRODUKTIEMEDEWER-
KERS m/v, voor een relatie
in Bom gevr. Inzet, motivatie
en flexibiliteit is een vereiste.
Werk in 2 ploegen wordt 3-
ploegendienst. Mogelijkh. v.
een vast dienstverband zijn
aanwezig. Uitzendburo Start
Sittard. Tel. 046-527909.
Inn Hair Brunssum vraagt
met spoed Iste KAPPER-
(STER). Tel.: 045-259349.

BOUW- en Ingenieursburo
Kerkrade BV vraagt met
spoed timmerlieden, met-
selaars, ook colonnes voor
bouwwerken in Aken, Düs-
seldorf en Keulen, Duits ver-
zek. en goede sociale voorz.
Handlangers onnodig te soll.
Melden tijdens kant.uren
van 9.00 tot 18.00 uur. Tel.
045-428062 of 045-419662.
Wil je werken in 'n ontspan-
nen sfeer, bel dan even
CLUB 2000, 046-742315.
Liefst ned. spr. meisjes.
MEISJES gevraagd voor bar
Madame Butterfly, Hommert
24, Vaesrade/Nuth, na 20.00
uur. Tel. 04492-1934.
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen, werktijden i.o. intern
mog. Tel. 046-758127.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.
Woonhuis verkopen???

Wij kopen uw woonhuis direkt zelf
aan 100% zekerheid + geen makelaarskosten.

Penis Vastgoed @ 040-518428
Te koop gevraagd te Valkenburg

woonhuis
prijsklasse tot ’ 300.000,-.

Voor meer info: Bedrijfsadviesbureau
Habets & Royen Margraten. Tel 04458-2525.

Spaarhypotheek 7,9%, 20
jaar vast. Unieke mogelijk-
heden voor 2 inkomens. Bel.
045-712255. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar).
Tel. 046-753367.
Te koop HUIS regio Spa
(België) 11 kamers, tuin
1.000 m2. B. Fr. 3.500.000.
Inl. tel. 09-3287-376552.
Ter overname aangeb. PIZ-
ZERIA. Lage huur en inven-
tariskosten, geheel com-
pleet. Gelegen in Centrum
Maastricht. Tel. 043-620497.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, Schelsberg 149,
Heerlen. Tel. 045-728671.
Te k. of te h. WINKEL met
woonhuis en grote tuin in
centrum van Heerlen. Direct
te aanvaarden. 045-724690

Kamers
Te huur KAMER plus etage.
Heerlerbaan 74, Heerlen.
Tel. 045-416388 b.g.g. 045-
-419692.

Bouwmat/machin^
KANTELDEUREN, rolde'
ren, sectiedeuren met
zonder afstandsbediening
23 maten direkt levert) 3'
Afstandsbediening corW
ter gestuurd, geschikt
alle soorten garagede"^
compl. met zender voor
auto. Fa. Straten, EijkskeI

weg 18, Geulle. 043-6410*?
Kanteldeuren en roll"*,

" bestellen? STRATEN v;,
rendaal bellen. Ook voor (
dustrie. Tenelenweg °'Tel. 045-750187. __^>

Te k. SANDWICH-daKPj
nelen; ouderwetse gietl'aren badkuipen; laadpl*
vorms; electr. slagb°°
spiltrap; balken; sten*
planken; tegels; zand; e
Bouwbergstr. 100, Bn""
sum. Tel. 045-251964.
Te k, MERBAU raamkoziK
met thermopane, br. 2.20.
1.70, 6 mnd oud. Tel. 04^
3676.

Bouwen/Verbouw^!
Voor ombouw

en renovatie bc'
de vakman.
045-714730^

Winkel & Kantoor J>
Kantoormeubelen

Wist U dat wij een speciale afdeling gebruikte kantoorme
beien hebben (Ahrend Facet en Ahrend Mehes) °-a,:..

buro's, kasten, dossiersladenkasten, tafels en stoelen etc'
EMLY KANTOORMEUBELEN

Industriestraat 37, 6135 KG Sittard. 046-523738. >
Bedrijven/Transacties JjJ^

Confectie-snijbedrijf
Danny Brouns

zoekt kontakt met opdrachtgevers voor snijopdrachten-
Snelle levering. Tevens ervaren thuisnaaisters gevraago

metruimte ervaring in de konfektie. Bel of fax met
045-327347, Kantstr. 5, 6374 EP LANDGRAAF^^^x

Reparaties
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

TV/VIDEO reparatie. Zond
|fl.voorrijkosten. Górgens- h.

dustrieterr. Abdissenbo?
Landgraaf. Tel. 045-3141j^
Diepvries en KOELKA^i.REPARATIE zonder v°°'tf-kosten. Bel Geleen u
745230, service 24 uu.L-^jj
TV/VIDEO defect, vand r̂ ,
gebracht, morgen al ""iS]
prijsopgave en garantie- ZJ
045-231340 E & E EleC' ;
nica Brunssum. -^j\
Koelkast en diepvries d^ir
04498-58661. SW£N' ;
KOLD. Garantie, redelijl^X

zie verder pagina 14
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Nederland 2
EO/Tros/NOS
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Bekijk het maar. Met Bolke de

beer, kinderserie. Afl.: Het grote bos-
feest; Casper and his friends, teken-
filmserie; Bassie en Adriaan en het
geheim van de sleutel, jeugdserie.
Afl.4: Een luie vakantie, (herh.).

17.09 De teenage hero turtles in Eu-
ropa. Tekenfilmserie.

17.31 TROS Telearchief. Fragmenten
uit- het tv-archief en bioscoopjour-
naals. Afl.s: Gewoon Hollanders (4).

18.00 "" Journaal.
18.19 Samen thuis, samen uit. Spel-

programma met Jack van Gelder.
18.46 Blinde hartstocht. Australische

soapserie.
19.11 TROS Kieskeurig. Consumen-

tenmagazine met o.a. een autotest.
Presentatie: Mireille Bekooij en Wim
Bosboom.

19.42 Taxfree. Comedyserie. Afl.s:
Slaapkamerklucht. Dirk en Linda wil-
len de achterdocht van hun weder-
helften verminderen door met ande-
ren te flirten en een handdoekencode
af te spreken.

20.12 Kerstfeest op het ijs. Kerst-
show met bekende artiesten en ster-
ren uit de ijsrevue. Speciaal voor
deze show heeft Gerard wekenlang
getraind op de ijsbaan onder leiding
van Sjoukje Dijkstra.

21.02 TROS Triviant. Quiz met be-
kende Nederlanders. Vandaag: Do-
nald Jones en Secil Arda tegen Elise
Lorraine en Christian Chartier.

21.52 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Mireille Bekooy.

22.15 Wegwijzer.
22.21 Voor de grap. Serie cabaret-

programma's rond een thema. Van-
daag: Familieleven. Met medewer-
king van Rieneke van Nunen, Paola
Verbij, Martijn Bouwman, Bart Stul-
tisns g 3

22.53 Het elfde uur. Praatprogramma
met Andries Knevel waarin hij drie
gasten ontvangt die de afgelopen
week in het nieuws zijn geweest.

23.43-23.48 "" Journaal.

Duitsland 1
"00 Morgenmagazin. Ontbijttelevi-

-0g"?° Tagesschau.
"°3 ML Mona Lisa. Vrouwenmaga-

-n-45 "" Tele-Gym. Fitness.in"S° Tagesschau.
10? Weltspiegel.

"4S Fall auf Fall - Jedem sein
11 ftj-h" Juridische tips.
11 » Tagesschau.]]°3 Urnschau.
12 sb ** Die Rudi Carre" Show.
13 On Persoverzicht.
13Os Tagesschau.
13" r ARD-Mittagsmagazin.
13 S« irtschafts"Telegramm.
140n '>rogramma"overzicht-
l4n Tagesschau.

j"°2 (TT) Die Sendung mit der"«aus. Informatief kindermagazine.*30 Prinz Eisenherz. Tekenfilmse-
rie.

]^00 Tagesschau.
5°3 Hilfe, die Bombe ist weg! En-

gelse muziekfilm uit 1966.
""■3O Die Campbells. Canadese se-
rie.

punkt 5 - Landerreport.
, -15 Tagesschau.
''"25 WWF-Studio: WWF-Club Me-mories."35 Die grosseKapriole, serie. Afl.:

in Moll.
18 «2 Hier und Heute, actualiteiten.

Projekt Aphrodite, serie. Afl.:
I(?chneller als das Licht.lala °oldre9en-
ïOori ro9ramma-overzicnt-
-20 ie Tagesschau.
""'5 "" Die Goldene 1 - Weih-

-21 on ra9estnemen-Telegramm."°0 Report. Achtergrondreportages.
21 4edaa9 vanuit Baden-Baden."*s ln der Hitze der Nacht. Ameri-
-22 v,nse misdaadserie.
23 rm Ta9esthemen."0 Der Leibwachter. Duitse mis-
<*term-OOsn Ifaesschau.'"" Abwehr greift ein. Amerikaan-Oj^Peelfilm uit 1956.

Zuschauen - Entspan-
(Trn - Nachdenken. BegegnungenJ' Menschen in Afrika: Der

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Black Beauty. Jeugdsene.
14.05 Ritter ohne Land und Tadel.

Documentaire.
14.50 Matlock. Amerikaanse advoca-

tsnsGric
15.35 "" Echt tierisch! Natuurfilmse-

rie voor de jeugd.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Agnes Cecilia. Serie naar het

kinderboek van Maria Gripe.
16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Querkopf. Quiz voor kinderen

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

misdaadserie.
19.00 heute. *■
19.20 Weerbericht.
19.25 Neuer Fall für Anwalt Abel:
Kaltes Gold. Misdaadfilm van Frank
Guthke.

21.00 auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.

21.45 heute-journal.
22.15 "" Am Anfang war das Feuer.

Frans/Canadese speelfilm uit 1981
van Jean-JacquesAnnaud. Met: Eve-
rett McGill, Rae Dawn Chong, Ron
Perlman e.a. Tijdens een overval van
Neanderthalers wordt het vuur van
de Ulam-stam gedoofd. Drie jonge
mannen worden er op uitgestuurd
nieuw vuur te vinden en hun volk te
redden. Voor Naoh, Amoukar en
Gaw begint een gevaarlijke odyssee
door de prehistorische wereld. Aansl.
Neu im Kmo (VPS 23.50). Film-
nieuws.

23.55 Die stillen Stars. Serie over
Nobelprijswinnaars. Vandaag: De
econoom prof. Merton Miller.

00.25 heute.
00.30-02.10 Vogelfrei. Franse speel-

film uit 1985 van Agnès Varda. Een
Marokkaanse landarbeider vindt het
lijkvan een jonge vrouw, die vermoe-
delijk doodgevroren is. Enkele men-
sen uit de buurt hadden in de weken
ervoor met Mona kennis gemaakt en
vertellen over hun ontmoeting met
deze zwerfster, die met haar rugzak
en tent alleen onderweg was.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
(iq2£ A Lady Without Passport
sénh A)" Redelijke film van Jo-
strn Lewis over immigranten-
j'Pom- uit Cuba. Geheim- agent

"n Hodiak infiltreert in illegalen-
L '"eu en maakt kennis met Hedyamarr die Havana zeer beslistver|aten wil.

BBC 2
Van cKltty Fovle (1940-USA). Film,n öam Wood waarin Ginger Ro-
twi f ioVer haar trouwplannen gaat
Gph als een oude vlam opduikt,
tank erd °P het boek van Chris-l°Pher Morley.
Duitsland 1
Clif?D lnders Keepers (1966-GB).
dekk d en The Shadows ont"
se kn atoombom aan de Spaan-
hem '" De Amerikanen waren
HayerVerloren 'n film van Sidnev

België/TV 1

CtW , And Now For Somethingompletely Different (1972-GB).
thon' ,-Speelfilni van Monty Py-
Na. JL ying Circus van lan Ma"■^jnton. Serie dolkomische

sketches met o.a. Graham Chap-
man, John Cleese en Eric Idle.

" Sandrine Bonnaire en Stéphane Freiss in 'Sans toit ni loin'. (Duitsland 2 - 00.30 uur,

België/TV 2
22.00 Romuald et Julliette
(1989-F). letwat langdradige kriti-
sche komedie van Coline Serreau
over standsverschillen en liefde

tussen rijk blank en arm zwart. Met:
Daniel Auteuil en Firmine Richard.

Nederland 3
NOS/VPRO/NOT
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Huisje, boompje, beest-

je. Prettige Kerstdagen en Geluk-
kig Nieuwjaar! (6-7-jarigen).

18.00 "" Journaal.
18.18 The wonder years. Amerikaan-

se comedyserie, met Fred Savage,
Danica McKellar, Dan Lauria, Alley
Milis e.a.. Afl.: Politics are usual.

18.46 Open deur tv. Programma,
waarin de kijker zich kan laten bekij-
ken en twee minuten zendtijd krijgt
voor dat wat hem of haar voor op de-
tong en na aan het hart ligt.

19.03 VPRO's tv nomaden. 'Op zoek
naar het groene gras', wekelijks jon-
gerenmagazine, gepresenteerd door
Heer Dijsselbloem en Jeroen Bishoff.

19.31 (TT) We zijn weer thuis. 12-de-
lige dramadyserie van Wim T. Schip-
pers, met Truss Dekkers, Allard van
der Scheer, Kenneth Herdigein, Wim
T. Schippers, Carla Hardy Paul Ha-
nekamp. Afl.l en 2: Hangende poot-
jes. Moeder Nel van der Hoed-Smul-
ders had heel wat anders verwacht
van haar relatie met uitgever Albert
van Rossum en verlaat hun stulpje in
Zuid-Frankrijk. In de trein naar Ne-
derland wordt ze tot overmaat van
ramp ook nog lastiggevallen door een
opdringerige Belg. Simon bewoont
met Hetty en zoon een luxe flat in
Antwerpen.

20.24 40 minutes: A view from the
brigde. Documentaire over de zelf-
moord van een 17-jarigeEngelse jon-
gen.

21.08 Lolapaloeza. Gevarieerd maga-
zine voor dertigers. Vandaag: The
Black Crowes, concertregistratie.

22.00 (""+TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.

Presentatie: Paul Witteman.
23.00 Oen Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.19 Haenen voor de nacht. Humor,

informatie en muziek met Paul Hae-
nen vanuit het Betty Asfalt Complex
in Amsterdam.

00.04-00.09 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. 09.10
Schooltelevisie. 09.40 Cursus geschie-
denis. 10.10 Schooltelevisie. 11.40 Te-
letekst-overzicht. 11.48 Programma-
overzicht. 11.50Mutter und Sohn. Aus-
tralische comedyserie. 12.15 Türmers
Traurn. 13.00 Europa entdeckt die Ma-,
lerin Paula Rego. 13.45 Gott und die
Welt. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.20 Hier und Heute unter-
wegs. 15.50 Sport im Westen aktuell.
15.55 West 3 aktuell. 16.00 Auweia!
Alas Smith & Jones. 16.30 Unterwelt
Berlin. 17.00 Reden müsste man Kön-
nen. 17.30 Cursus Duits. 18.00 Aktuel-
le Minute. 18.01 Janoschs Traumstun-
de. 18.30 (TT) Lindenstrasse. 18.57
Programma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Portrat einer Toten: Was
geschah mit Gonda S.? 20.30 Aus-
landsreporter. 21.00 lm besten Alter.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Blickpunkt
Gesundheit: Heute richtig - morgen
falsch. 22.30 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws.

RTL4
07.00 Ochtendprogramma. Met

nieuws, tekenfilms, series en spelpro-
gramma's.

13.00 Geidwijzer. Reeks informatieve
programma's over geld en geldza-
ken, (herh.).

13.15 Sandra's verjaardagsshow.
Showprogramma.(herh.)

14.20 Carol & Company. Amerikaan-
se comedyserie, (herh.).

14.45 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.30 Santa Barbara. Amerikaanse
soap rond de families Capwell en
Lockridge.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Prijzenslag.
17.00 5 uur show. Aflevering van dit

gevarieerde magazine waarin aan-
dacht voor de actualiteit, de showbiz,
artiesten en een hoofdgast. Presen-
tatie: Catherine Keijl.

18.00 Journaal.
18.20 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

18.45 RTL Club, magazine met op-
merkelijk nieuws, het minispel Pictio-
nary, een vooruitblik op de RTL-4
programma's van vanavond, een kij-
kersquiz met vele pijzen en aandacht
voor het gelijknamige magazine RTL
Club. Presentatie: Manon Thomas en
Carlo Boszhard.

19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Niemand de deur uit. Eerste

aflevering van deze Nederlandse co-
medyserie.

21.05 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie.

22.00 Lief en leed. Aflevering van dit
live-programma waarin relatieproble-
men centraal staan.

22.55 Midnight caller. Amerikaanse
serie.

23.50 Studs. Nieuwe reeks van deze
Amerikaanse dating-show.

00.15 Journaal.
00.30 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.15 Nachtprogramma.

RTL Plus
06.00 RTL aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.
09.00 RTL aktuell.
09.10 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-

rikaanse serie.
10.00 Reich und schön. Amerikaan-

se serie.
10.30 Der Preis ist heiss.
11.00 Riskant!
11.30 Familienduell.
12.00 Punkt 12.
12.30 Jung und leidenschaftlich.

Amerikaanse soapserie.
13.20 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Blaues Blut. Misdaadserie.
16.00 Hans Meiser. Talkshow.
17.00 Wer ist hier der Boss? Ameri-
kaanse serie. Afl.: Menu mit Hinder-
nissen.

17.30 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie. Afl.: Der Su-
per-Stau. Herh.

18.00 Elf 99. Magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin. Ma-

gazine. Presentatie: Barbara Elig-
mann.

19.45 Gute Zeiten, schlechteZeiten.
Duitse serie.

20.15 Columbo: Alter schützt vor
Morden nicht. Amerikaanse mis-
daadfilm uit 1977 van James Fraw-
ley. Met: Peter Falk, Ruth Gordon,
Mariette Harley, e.a.

21.45 Stumme Signale - Gewalt ge-
gen Kinder. Special met Hans Mei-
ser.

22.45 10 vor 11. Cultureel magazine
met Alexander Kluge. Vandaag: Der
letzte Atemzug der Partei.

23.15 Gottschalk. Gevarieerde talk-
show. Aansl. RTL aktuell.

00.00 Tropical heat. Amerikaanse se-
rie.

01.00 Eine schrecklich nette Fami-
lie. Amerikaanse serie.

01.30 Wer ist hier der Boss? Ameri-
kaanse serie.

02.00 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie. Herh.

03.00 Hans Meiser. Talkshow. Herh.
04.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.
04.30 After hours.
05.10 Elf 99. Herh.

" Drafi Deutscher in 'Die
goldene Schlagerparade'.
(SAT 1-21.15 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. 08.30
Cursus Duits. 09.00 Schooltelevisie.
10.20 This week. 10.35 Actualités.
10.50 Non-Stop-Fernsehen. 14.05
Schooltelevisie. 15.05 Hallo, wie
geht's? 15.20 Was die Grossmutter
noch wusste. 16.05 Kanal fatal. 16.35
Spedition Marcus. 17.00 Cursus Duits.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Spass mit
Tricks und Tips. 18.21 Philipp. 18.24
Kindér-Verkehrsspot. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal aus Rheinland-Pfalz. 19.00 Hallo,
wie geht's? 19.15 Auslandsgeschich-
ten. 19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Output, over het gebruik
van vitaminen. 21.00 Nieuws. 21.15
Debüt im Driften: Der blaue Mond.
Duitse tv-film van Monika Schmid-
Samson. 22.35 Nachtausgabe«Gelan-
debegehung Nürnberg 1992. Reporta-
ge over wat er moet gebeuren met de
ruïnes van het voormalige nationaalso-
cialistische Parteitag-terrein in Neuren-
berg. 23.35 Report. Herh. 00.20 Ak-
tuell. 00.25 Non-Stop-Fernsehen.

Super Channel
23.00 Five Angels on Murder
1949-GB). Onderhoudende film
van Anthony Asquith met verras-
send einde. Politieman Dirk Bogar-
de onderzoekt de moord op een

waarzegster.

Duitsland 1
00.50 Five Steps to Danger
(1957-USA). Clichématig spionage-
verhaal van Henry S. Kesler, op
peil gehouden door Ruth Roman
en Sterling Hayden.

televisie en radio maandag

Nederland 1
Avro/NCRV/KRO/NOS*53 Nieuws voor doven en slecht-horenden.
ftSS *" Journaal.Ib°9 (TT) AVRO Service Salon. Ge-
sneerd middagmagazine. Presenta-"e: Amanda Spoel en Simone Wie-

-174e Arena- Serie debatten, (herh.).
■45 Boggle. Woordspel. Presenta-re: Dodi Apeldoorn.

°->5 Sesamstraat. Gevarieerd kin-aermagazine. Vandaag: Babies.s'^ (TT) Jeugdjournaal.
I ° (TT) H«t Klokhuis. InformatiefKindermagazine.

19 nü De roze Panter- Tekenfilmserie.
*-Q2 Ha, die pa! Comedyserie. Afl.:vakantiewerk. Freddy en Matthijs
f°eken allebei een vakantiebaantje,"aar blijken bij hetzelfde restaurant

gesolliciteerd te hebben.9 Help. Serie gedramatiseerde
erhalen over kleine criminaliteit. De-

Week: Doorrijden na een ongeluk°n gokverslaving. Josine is na het
ezoek aan haar minnaar in groteaast op weg naar huis. Ze veroor-zaakt een ongeluk en uit angst dat"aar geheime liefde uitkomt, rijdt ze*°f. len: Op een dag blijkt dat er 75

Pek uit het huishoudpotjeverdwenenjjfrajn.
SOm £* +TT> Journaal.
""« Oude liefdes. Frank Krameryaat samen met kandidaten op zoek

21 |ar oude liefdes. Gaste: Joke Bruys.
22 ni

er en nu' Actualiteitenrubriek.
**°1 (TT) Zonder ernst. 13-delige
[r°medyserie. Afl.: Theater. Jet wordta van een theatergezelschap om deUr9ende aanwezigheid van haar

oeder minstens één keer per weekjllontlopen.
'Z9 (TT) Het Faberikaat. Een pro-gramma rond Peter Faber met Jan?2«;ckers en Henk van der Horst-"&6 Dokument. 'De pijn na de
y^ad', documentaire van Nousjka

waarin onder andere de be-andeling wordt gevolgd van een..an die incest heeft gepleegd met
?3'n eigen kinderen.
2-i'ls Miniatuur. Korte overdenking.2fM>3.45 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie.
15.30 And now for something com-
pletely different. Engelse komische
film uit 1972.

17.10 Diamond Awards.
17.25 Duupje. Animatieserie.
17.30 David de kabouter. Tekenfilm-

serie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Paardenkoersen, mededelin-

gen en programma-overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Nederlandse co-

medyserie.
20.20 Ruth Rendell mysteries. En-

gelse politieserie.
21.15 TV 1-Denksportkampioen.
21.55 Op de koop toe. Wekelijks con-

sumentenmagazine.
22.30 Vandaag en sport.
22.55 Programma van de Socialisti-

sche Omroepvereniging.
23.30-23.35 Coda. Patrick Conrad

leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Schooltelevisie: De beer van
Bern.

19.30 Het capitool. Amerikaanse
soapserie.

19.53 Benny Hill. Engelse humor.
20.00 Programma van deKatholieke

Televisie- en Radio-Omroep.
21.00 Siertuinen... ecologisch beke-
ken.

21.30 Journaal en sport.
22.05-23.55 Romuald et Juliette.Ko-

mische Franse film uit 1989van Coli-
ne Serreau. Juliette is een alleen-
staande zwarte vrouw met 5 kinde-
ren. Ze maakt 's avonds de burelen

, van een zuivelbedrijf schoon. Door
achterbaks gekonkel wordt de presi-
dent-directeur Romuald afgezet. Om
aan de fiscus te ontsnappen trekt hij
bij Juliette in.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Nachbarn. 09.00 Nieuws. 09.05 Bat-
man. 09.30 John Ross - Ein afrikani-
sches Abenteuer. 09.55 Vorsicht
Kamera. 10.20 Wien, du Stadt meiner
Traume. 12.00 Glücksrad. 12.45 Tele
Börse. 13.35 Unter der Sonne Kalifor-
niens.l4.3o Nachbarn. 15.05 Das Im-
perium - The Colbys. 16.00 MacGyver.
Amerikaanse serie. 17.05 Geh aufs
Ganze! 17.45 Regionale programma's.
18.15 Bingo. 18.45 Nieuws. 19.00
dran. 19.20 Glücksrad. 20.15 Der
Bergdoktor. Duitse serie. Afl.: Antonia
im Schloss. 21.15 Die Goldene Schla-
gerparade. Muziekprogramma gepre-
senteerd door Peter Bond en Frederic
Meisner. 22.00K - Verbrechen im Fa-
denkreuz. Misdaadmagazine. 23.00
Nieuws en sport. 23.05 News & Sto-
ries. Magazine. 23.50Kanal 4 Reporta-
ge. Actuele reportage. Aansl. Kanal 4
Tanz Finse dansvideo. 00.45 MacGy-
ver. Amerikaanse serie. Herh. 01.40
Programma-overzicht. 01.45 Sat 1
Text.

Radio 1
radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,

12.30, 13.30, 17.30 nieuws. 7.07
NCRV's Hier en nu (8.45 en 11.45
Kerkelijke actualiteiten.) 12.07Tijd-
sein. 14.05 Veronica nieuwsradio.
18.30 en 6.30 nieuws. 19.04 Tijd-
sein publiek. 20.04 Tijdsein. 22.04
Veronica sportradio. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 De haver-
moutshow. 9.04 TROS Gouden
uren. 11.04 Binnenlandse zaken.
12.04 50 pop of een envelop.
14.04 Dennie Christian draait op
verzoek. 15.04 Nederlands fabri-
kaat, met om 15.04 Nederlandse
artiestenparade; 16.04 Nederlands
hitwerk. 17.04 Alle mensen. 18.04
Ekkel horizontaal. 19.04 CD box.
21.04 Water en vuur. 23.04-24.00
Late date.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Breakfast-
club. 9.04 Arbeidsvitaminen. 11.04
Baas van de dag. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. 15.04 Pops-
jop. 17.04 Rinkeldekinkel. 18.04
Avondspits. 19.04 Spoor 7. 20.04
Forza! 21.04 Villa 65. 0.04 TROS
Nachtwacht. 2.02 Onbekend.
4.02-6.00 Pyjama-FM.

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00 nieuws. 7.02 Au-
bade. 9.00 Muziek voor miljoenen.
11.00 Ochtendconcert: Mozartwo-
che Salzburg 1992. Pianomuz.
12.35 William Walton - Music tor
children. 13.04 In antwoord op uw
schrijven. .14.00 Het middagcon-
cert. 16.00 De Nederlanden. Van
Sweelinck en zo meer. 17.00 De
kotfer. 18.00 en 20.00 nieuws.

18.02 Ars musica. 19.00 De grote
oversteek. 20.02 Het avondcon-
cert. EBU Concert Season. Fins
Radio Symf. Ork. met sopraan.
22.30-24.00 VPRO Jazz op vier.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
Scheepvaartberichten. 7.05 1008
AM. 8.55 Waterstanden. 9.02 In
gesprek. 9.55 Vrijzinnig vizier.
10.02 Van belang. 11.02 Punch.
13.10 Het voordeel van de twijfel.
14.02 Boven hetdal. 14.30 De ver-
beelding. 15.02 Ophef en vertier.
17.10 Radio UIT. 17.45 Postbus 51
op vijf. (17.55 Arubaanse actualitei-
ten). 18.02 De wereld zingt Gods
lof. 18.54 Tekst en uitleg. 19.00
Waar waren we ook alweer? 19.15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers.
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees. 21.00Kayen rasja (Er
is hoop). 21.15 lyi Haberler (Goed
nieuws). 21.30 Sing ke yat kai yam
(Goed nieuws op maandag). 22.00
Een leven lang. 23.00-24.00 Van
belang.

België/RTBF 1
12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nieuws. 13.20 Lucky Luciano. 14.55
Télétourisme. 15.25 Autovision. 15.50
Gourmandises. 16.05 Contacts. 16.15
Nouba nouba. 17.10 Jeu des diction-
naires. 17.35 Un privé sous les tropi-'
ques. 18.30 Ce soir. 18.55 Le bon
numero. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Ecran témoin: Ram man.
23.45 Weerbericht en laatste nieuws.
00.05 24 H sur les marchés.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 09.30 Collecting now. 09.50 ■ A
week to remember. 10.00 ■ A lady wit-
hout passport. 11.10 ■ Kitty Foyle.
12.55 Christmas crackers. 13.00 The
sky at night. 13.20 The Royal Institu-
tion Christmas Lectures. 14.20 Pingu.
14.25 Johnson and friends. 14.35 Ano-
ther war, another peace. 15.00 Nieuws
en weerbericht. 15.15 Regionale pro-
gramma's. 15.45 Canvas. 16.00 (TT)
Nieuws en weerbericht. 16.40 ■ A
week to remember. 16.50(TT) Nieuws,
regionaal nieuws en weerbericht. 17.00
Catchword. 17.30 Behind the headli-
nes. 18.00 The comics. 18.30 (TT) The
living garden. 19.00 (TT+B) The Ad-
dams Family. 19.25 The fresh prince
of Bel Air. 19.50 Dance energy house
party. 20.20 Shakespeare: The anima-
ted tales. 20.45 Prisoners of conscien-
ce. 20.50 (TT) Doctors to bc. 21.50
Vintners' tales. 22.00 Witchcraft. 23.30
Newsnight. 00.15 Prisoners of cons-
cience. 00.20 Self exposure. 01.05
Behind the headlines. 01.35 Weerbe-
richt.

België/Télé21
14.00 Schooltelevisie. 17.00 Deutsch
mit Victor 17.40 Nouba nouba. 18.30
Radio 21. 19.00 Kapers op de kust.
19.30 Journaal (tevens in gebarentaal)
en weerbericht. 20.00 La montée au
pouvoir des femmes. 20.55 Porte ou-
verte: Alechinsky sur Rhone. 21.20
Journaal, weerbericht en beursberich-
ten. 21.55 Dix petits nègres. 23.30 Le
jeu des dictionnaires.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Methode Victor.
08.00 Canadees nieuws. 08.30 Trente
millions d'amis. 09.00 Sept sur sept.
10.00 L'Evénement. 10.30 Reportage.
11.00L'heure de vérité. 12.00La chan-
ce aux chansons. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.15 Le pare des braves.
13.45 Savoir plus. 15.00 On aura tout
vu. 15.30 Divan. 16.15 Vision 5. 16.30
Les débrouillards. 17.00 Comment ca
va? 17.30 Gourmandises. 17.45 Me-
thode Victor. 18.00 Questions pour vn
champion. 18.30 19.00 Le jeu des dic-
tionnaires. 19.20 Clin d'oeil. 19.30 Bel-
gisch nieuws. 20.00 Enjeux/Le point.
21.30 L'Olympia a 100 ans. 23.25 Les
paysans du Disneyland. 00.00 Le cerc-
le de minuit.

RAI UNO
06.10 Documentaire. 06.50 Uno matti-
na. 10.00 Nieuws. 10.05 Uno mattina
economia. 10.15 Serie. 11.00 Nieuws-
flits. 11.05 Serie. 11.55 Weerbericht.
12.00 Servizio a domicilo. 13.30
Nieuws. 13.55TG 1 tre minuti di. 14.00
Prove e provini a scommettiamo
che...? 14.30 Primissima. 14.45 L'albe-
ro azzurro. 17.00 Sette giomi al parla-
mento. 17.30 Parola e vita speciale.
18.00 Nieuws. 18.10 Italia. 18.45 Ci
siamo. 20.00 Nieuws. 20.40 Speelfilm.
23.00 Nieuws. 23.15 Emporion. 23.30
Caffè italiano. 00.00Laatste nieuws en
weerbericht. 00.30 Oggi al parlamento.
00.50 Mezzanotte e dintorni.

BBC 1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Kilroy. 10.45
Ross King. 11.00 Nieuws, regionaal
nieuws en weerbericht. 11.05 Play-
days. 11.30 Good morning with Arme
and Nick. 13.15 Pebble mill. 13.55 Re-
gionaal nieuws en weerbericht. 14.00
(TT) Nieuws en weerbericht. .14.30
(TT) Neighbours. 14.50 Going for gold.
15.15 Paradise. 16.00 Family affairs.
16.30 Torn and Jerry. 16.45 Henry's
cat. 16.50 Wildbunch. 17.05 Gordon T
Gopher. 17.15 Jimbo and the jet set.
17.20 Watt on earth. 17.35 (TT) Peter
Pan and the pirates. 17.55 Newsround.
18.05 (TT) Blue Peter. 18.35 (TT)
Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws en
weerbericht. 19.30 Regionaal nieuws-
magazine. 20.00 (TT) Eldorado. 20.30
(TT) Watchdog special. 21.00 (TT) 'Allo
'allo! 21.30 The good life. 22.00 (TT)
Nieuws, regionaal nieuws en weerbe-
richt. 22.30 Panorama. 23.10 Film 92

with Barry Norman. 23.40 Come dan-
cing. 00.15 The rock academy. 00.45
Careering ahead. 01.15 Weerbericht.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Kristiane. 12.30 Guns n' roses special.
13.00 Simone. 15.00 The soul of MTV.
16.00 Greatest hits. 17.00 The report.
17.15 At the movies. 17.30 News at
night. 17.45 3 From 1.18.00 Hit list UK.'
20.00 MTV's 10th anniversary special.
21.00 Prime. 22.00 Greatest hits. 23.00
The report. 23.15 At the movies. 23.30
News at night. 23.45 3 From 1. 00.00
Rock block. 02.00 Kristiane Backer.
.03.00 Yo! Raps today. 03.30 Night vi-
deos.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30Business
Morning. 13.30 Business day. 14.30
Business Asia. 15.00 Larry King. 17.30
CNN and Co. 20.00 World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00AN P-nieuwsbulletin. 7.03Lim-
burg Aktueel met. sportoverzicht.
7.30 ANP nieuwsbulletin. 7.33 ver-
volg Limburg Aktueel 8.00 (inter)
nationale actualiteiten. 8.30 regio-
naal nieuwsbulletin. 8.35 Limburg
Aktueel: werken in Limburg. 9.00
ANP-nieuwsbulletin. 9.03 Tussen
de Bedrijven door, verzoekplaten.

10.00 ANP-nièuws. 10.03 vervolg
tussen de Bedrijven door. 11.00
ANP-nieuws. 11.03 Mag ik deze
dans van U? 12.00 ANP-Nieuws.
12.03 Limburg Aktueel. 12.30
ANP-nieuws. 12.33 vervolg Lim-
burg Aktueel. 13.00(inter)nationaal
nieuws. 13.30 reg. nieuwsbulletin.
13.35 Limburg en de Wereld, dis-
cussie. 14.00 ANP-nieuws. 14.03
Licht Limburgs: muziek. 15.00
ANP-nieuws. 15.03Radio Euregio.
16.00 ANP-nieuws. 16:03 Festival:
cultuur magazine. 17.00 ANP-
nieuws. 17.03Limburg Aktueel: ac-
tualiteiten (van 17.03-17.20 reg.
nieuws in twee edities). 18.00 Slui-
ting.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 Re-
gionaal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Recht voor de
raap: de luisteraar over actuele on-
derwerpen. 10.00 Nieuws. 10.03
Kwistig met muziek. Met Ro Burms
en Els van Herzele. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Radio 2 Regio-
naal. 13.00 Nieuws. 13.10 Pluche
en plastiek. 14.00 De eerste dag.
Gevarieerd muziekprogramma met
actuele hits en Belgische produk-
ties. 16.00 Vooruit Achteruit. Mu-
ziek van toen voor mensen van nu.
17.00 Radio 2 Regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10Hitrevue. 20.00 Zaal
Twee. Amusementsmagazine over
film en video. 22.00 Nieuws 22.05
Tweestrijd. Programma rond oude
muziekparels en nieuwe liedjes.
23.30-06.00 Nachtradio.

Beigië/BRF

Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer' (6.15 Wort in den
Tag; 6.45 Hörergrusslotterie; 7.15
Veranstaltungstips; 8.30 Presse-
schau). 9.10 Gut aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell). 13.00 Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Frischauf: volksmuziek.
20.00-20.05 Nachrichten.

WDR 4
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen, 14.00 Nachrichten en
Sachwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn Fünf. 17.07 Mu-
sik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway undKu-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 NFL this week.
09.00 NBA action. 09.30 Zeilen. 10.00
Paardesport. 11.00 Kickboksen. 12.00
Eurobics. 12.30 Basketball. 14.30
World snooker classics. 16.30 World
sports special. 17.00 Revs. 17.30 Top
match. 19.30 Basketball. 21.30 Foot-
ball Brazil. 22.30 Football Europa.
23.30 Bowlen. 00.30 Polo. 01.30 Revs.

Eurosport
09.00 Aerobics. 09.30 Paardesport
11.30 Aerobics. 12.00 International
motorsport. 13.00 Euroscores. 14.00
Golf. 15.00 Free climbing. 17.00 Histo-
risch voetbal. 18.00 Turnen. 20.00 Eu-
rofun. 20.30 Eurosport nieuws. 21.00
Voetbal. 22.00 Eurogoals. 23.00 Bok
sen. 00.30 Eurosport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business weekly.
07.00 Business daily. 07.10 East Euro-
pe reports. 07.30 News watch. 08.00
ITN world news. 08.30 News watch.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
11.00 Europa journal. 11.30 Touristic
magazin. 12.00 CNBC business wee-
kly. 12.30 Business daily. 12.40 East
Europe reports. 13.00 Japan business
today. 13.30 News watch. 14.00 Inside
edition. 14.30 Serie noire. 15.00 The
mix. 16.00 All mixed up. 17.00 On the
air. 18.30 Bonanza. 19.30 Serie noire.
20.00 Cult tv: I spy. 21.00 Inside edi-
tion. 21.30 Eco record. 22.00 ITN world
news. 22.30 Business daily. 22.40 Re-
port. 22.48 US Market wrap. 23.00 ■Five angels on murder. 00.45 News
watch. 01.15 Eco record. 01.45 The
mix. 02.00 China news Europe. 05.00
The mix.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 De start met Bart van
Leeuwen. 09.00 RTL Megahits.
10.03 Koffiekringen, Jan de Hoop.
12.03 Goeiemiddag Nederland,
Mare Jacobs. 14.03 Oorwarmers,
Ron Bisschop. 17.03 Vrijheid-Blij-
heid, Jan van de Putte. 19.00 Se-
ven o'clock rock. 22.00 RTL Mega-
hits. 01.00RTL Nightshift.
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Ontzettend leuk
Buitendorp (38) praat makkelijk,
formuleert als een ervaren do-
cent. Niet direct een baasje dat
zijn werkgever achterna loopt
met ijskoude Berenburg. Volgde
een hogere beroepsopleiding ar-
beidsmarkt en personeelsbeleid,
een hogere kaderopleiding in het
bankwezen, was achtereenvol-
gens hoofd personeelszaken van
een ziekenhuis en van een Ja-
pans bedrijf, had een manage-
ment-consultancy bureau in de
gezondheidszorg en was enige
tijd butler van een bankiersfami-
lie, die achtereenvolgens woon-
de in Amerika, Engeland en Sin-
gapore. Het laatst werkte hij als
general manager van het aula-
congrescentrum van de Delftse
universiteit.
Intussen had hij in Londen een
internationale butler-opleiding
gevolgd.Kosten tienduizend gul-
den. „Voor mij hadden al twee
andere Nederlanders de oplei-
ding gevolgd. Die zijn nu beiden
butler in Amerika. Toen ik in
Delft werkte, kreeg ik steeds
meer het gevoel dat ik meer ren-
dement uit dat butlersdiploma
moest gaan halen. Ik gaf die
baan op en juist toen kwam het
Amstel."

„Er is natuurlijk wel een essen-
tieel verschil tussen de hotelbut-
ler en de particuliere butler. De
hotelbutler heeft de zorg voor
een aantal gasten op zijn etage,
de particuliere butler bezit veel
meer verantwoordelijkheid. Hij
is het hoofd van de huishouding
en heeft tevens een representa-
tieve taak. Hij regelt de inkoop,
is verantwoordelijk voor het per-
soneelsbeleid, voert overleg met
de housekeeper, de chauffeur en
chef kok en - zeer belangrijk -
houdt zich bezig met de kleding
van meneer en mevrouw. Hij
dient te onthouden wat zij droe-
gen bij bepaalde gelegenheden -
om doublures te voorkomen -
en als er gasten komen zal hij
moeten weten wat zij de vorige

keer hebben gegeten. De butler
houdt dus een archief bij. Uiter-
aard spreekt hij behoorlijk zijn
talen en kan hij indien nodig op-
treden als chauffeur. Alles is er
op gericht zijn werkgever niet in
verlegenheid te brengen. Als dat
gebeurt is er sprake van een re-
gelrechte blunder."
Waar vind je mensen met zoveel

ervaring en delight?
„Ik ben geen uitzendbureau, ik
neem er de tijd voor. Eventueel
ga ik voor mijn opdrachtgever
zoeken in Engeland, of leid ik
zelfeen butler op, al heb ik zeker
niet de pretentie een butler-
school te beginnen."
Aan het salaris zal het in elk ge-
val niet liggen. Volgens Buiten-

dorp verdient een butler 'heel re-
delijk': „Plus minus vijfduizend
bruto per maand, inclusief auto,
huisvesting en kleding. Dat is
dus heel redelijk."
persoonlijk verwacht de eige-
naar van het butlerbureau wat
meer. ,Mijn voleinding is dat ik
me ooit zelf eens een butler zal
kunnen permitteren".

" Eric
Buitendorp:
„Een butler
heeft delight."

Klatergoud
December, met al zijn

feestdagen, is bij uitstek de
maand voor de aanschaf van
een heel speciaalkledingstuk.

Cocktail- en avondjurken
prijken in de etalages om het

winkelend publiek te
verleiden tot een

impulsaankoop. Toch is het
aanschaffen van zon vaak

dure jurkallerminst
noodzakelijk.Dit seizoen

speelt de jurkzélfnamelijk
niet de hoofdrol. Het zijn, in
tegendeel, de accessoires die
het 'm doen. 'La petite robe

noir' ('t klassieke zwarte
jurkje)vormt de ideale basis
voor een daverendeentree op

iedere party. Draag op deze
minimale jurk, die overigens

best een paarseizoenen oud
mag zijn, een overdaad aan
juwelenen je bent verzekerd

van een maximale impact.
Echt ofkitsch, parels of

kralen, alleskan bij en over
elkaar gedragen worden. Het

geluid is daarbij ook van
belang: zorg datjerammelt

en rinkelt aan alle kanten.
Voeg desnoods nog wat kleine

belletjes toe, zodat jeentree
door niemandkan worden

gemist. Te veel bestaat niet, te
groot nog minder:

parelkettingen mogen tot op
jeknieën hangen. Volgens

Parijs, Milaan en New Vork
wordt de overdaad aan

versierselen ook een trend
voor dezomer van 1993, dus

iet is de investering meer dan
vaard.

mens

EricBuitendorp begint butlerbureau

'Je genot halen uit
plezier van dander

DOOR DIRK DE MOOR

Als de gesoigneerde, rijzige verschijning tegenover ons in een
fauteuil wil aangeven over welke talenten een butler primair
dient te beschikken, aarzelt hij even. „De ware butler... eh... wel,
die i5.... die bezit...". En dan vormen de vingers van zijn rechter-
hand opeens een tuitje, waarmee hij enkele malen in de lucht
hapt, alsof hij een voor ons onzichtbaar druifje plukt: „Het is...
het is... delight!".

Eric Buitendorp slaat een stofje
van de messcherpe vouw in zijn
donkergrijze pantalon en her-
haalt het woord: „Delight. Zo
noemen de Britten het: delight."
De goede butler is gedreven. Hij
bezit het vermogen afstand te
nemen van het vooroordeel dat
gedienstig zijn iets minderwaar-
digs is. „Ikzelf beschouw het be-
dienen van mensen als puur ge-
not. Je haaltje plezier uit het ge-
not van een ander. Je vlakt je
persoonlijkheid desnoods weg.
Je wordt de vertrouweling, de
vriend soms zelfs van degene die
je dient. Een butler doet dingen
waar je niet om vraagt maar die
je, als ze gebeuren, als aange-
naam aanvaardt."
Eric weet waarover hij praat. Na
een loopbaan in het personeels-
management en als butler acht
hij thans het ogenblik gekomen
zijn ervaring in en kennis van
het vak te gelde te maken als ad-
viseur. Zijn pas opgerichte bu-
reau Esquire in Utrecht, wil par-
ticulieren behulpzaam zijn bij
het vinden van de juiste butler
en verzorgt tevens de werving,
selectie en training van hotelbut-
lers en housekeepers. Ook meent
Buitendorp, op grond van zijn
contacten in verzorgende krin-
gen, de perfecte ceremoniemees-
ter te kunnen leveren voor offi-
ciële gelegenheden en party's
van delicaat niveau: „Dat is een
onopvallende persoonlijkheid,
iemandbij wie je twee keer moet
kijken voor je ziet dat hij op het
feest een bijzondere taak heeft."
Het pas totaal gerenoveerde Am-
stel Hotel in Amsterdam was zijn
eerste klant. De directie wilde
als noviteit etage-butlers aanstel-
len die het de gast in elk opzicht
naar de zin moesten maken,
maar waar haal je die in Neder-
land vandaan? Het Amstel
kwam terecht bij Eric Buiten-
dorp. Hij verdiepte zich in de or-
ganisatie van het bedrijf, schreef
vervolgens een cursus en selec-
teerde de juiste mensen. Was al
met al vijf maanden in het Am-
stel bezig.

Eric inspecteert onze situatie.
Vriendelijke blik achter ovale
brilleglazen. Zitten we wel goed,
smaakt de koffie? We schrapen
dekeel: „Alles goed en wel, maar
waar denkt zijn bureau Esquire
de opdrachten vandaan te ha-
len?" Buitendorp knikt: hij had
die vraag verwacht. „Je zou het
niet zeggen, maar echt, in Neder-
land bestaat toenemende behoef-
te aan butlers. Ik schat het aantal
particuliere butlers op het mo-

ment op zon 25 a 30. Degenen
die zich een butler permitteren
zijn daar over het algemeen
zwijgzaam over, dus precieze
aantallen ontbreken. Maar van
de bemiddeling bij het vinden
van een butler moet ik het niet
alleen hebben. Ik zie mijn taak
veel breder: het bureau heeft een
service verlenende functie in de
dienstverlenende sector en richt
zich als zodanig ook op instellin-
gen en diplomatieke diensten."

Het imago van
de chronograaf

Tijd is geld. Een beetje Ro-
lex gaat bijvoorbeeld pas
voor enkele (tien)duizenden
guldens over naar een nieu-
we eigenaar. Maar de con-
sument van nu wil meer
dan alleen goud en glitter.

Tiendenvan seconden moe-
ten zichtbaar gemaakt kun-
nen worden via draaiende
wijzers, honderdsten zelfs.
Op dat gebied biedt de
chronograaf uitkomst, en
dan liefst een Zwitserse
want die staan voor de
hoogste kwaliteit.
Volgens Frank Bulthuis van de
Nederlandse Juweliers- en
Uurwerkenbranche (NJU) zijn
de horloges met devele wijzers
en uurwerkjes enorm populair
aan het worden. Verkoopcij-
fers heeft hij niet, maar van die
populariteit is hij absoluut ze-
ker.

„Het is zeer gebruikelijk dat
iemand drie horloges heeft.

Daar hoort dan ook een chro-
nograaf bij. Bovendien is de
gemiddelde Nederlander be-
reid meer geld uit te geven
voor een horloge. Dat maakt
een horloge als een chrono-
graaf tot een sieraad. Dat geldt
vooral voor mannen. Binnen
die groep is het dragen van sic-

raden tenslotte meer geaccep-
teerd."

Het zijn vooral de Zwitserse
merken die chronografen pro-
duceren. Minerva, Zenith,
Omega (eerste horloge op de
maan), Breitling, Audemars Pi-
guet, maar zeker ook Tag
Heuer enLongmes hebben een
wereldnaam op het gebied van
mechanische tijdwaarneming
tot op de honderdste seconde.

Fabrikanten
Veel Zwitserse fabrikanten
van chronografen hebben hun
sporen reeds lang verdiend in
bijvoorbeeld de auto- en mo-
torsport. Heuer produceerde in
1911 bijvoorbeeld al een uiterst
nauwkeurige dashboardklok
waarmee ook de gereden tijd
kon worden aangegeven. Sinds
die tijd zijn merken als Longm-
es en Tag Heuer onlosmake-
lijk verbonden met de formule
1-racerij.

Door de wereld van racerij,
snelheid en geld hebben de
chronografen een imago gekre-
gen. Een imago van het enige
echte juiste merk. Heel vaak
zal een Tag Heuer van 2850
gulden om de pols van een for-
mule 1-piloot ofeen vlieger zit-
ten. Bijna net zo vaak zal het
horloge puur voor het imago
worden gekocht.

Illycafé
voorspelt
koffieavonden

Espresso met een
goede afdronk

DOOR GEERT-JAN MELLINK

Het trendgevoelige blad Quote
zette in zijn decembernummer
de trends van de jaren tachtig
en die van de jaren negentig
tegenover elkaar. Italiaanse
espresso-merken als Illy en Se-
gafredo komen in het eerste
lijstje voor, terwijl de eerlijke
koffie met het label Max Have-
laar volgens het blad de toe-
komst heeft. Sombere toe-
komstvoorstellingen voor Al-
fredo Potjes, marketing-direc-
teur van Illycaffé Benelux in
's-Gravedeel. Maar hij is er al-
lerminst van onder de indruk.
„Het moet allemaal nog begin-
nen met de espresso," klinkt
het strijdvaardig.

Volgens hem blijkt uit de sta-
tistieken dat het koffiever-
bruik in Nederland is toegeno-
men, maar dat daarentegenhet
aantal koppen koffie is afgeno-
men. Een bewijs dat de koffie
steeds sterker wordt gedron-
ken.

Zelfs in Italië, toch de baker-
mat, staat de espresso volgens
Potjes nog in de kinderschoe-
nen. Oorzaak zijn de ook voor
Italiaanse begrippen hoge prij-
zen van de espressomachines.
Maar nu de apparatuur steeds
goedkoper wordt, wordt de
echte espresso ook bereikbaar
voor de gewone huishoudens.
Overigens drinken de Italianen
in het algemeen thuis wel veel
zogenaamde 'mocca', koffie die
met de ook bij ons bekende
pruttelpotjes op het fornuis
wordt gemaakt. Die potjes
werken met stoomdruk die bo-
vendien ook nog erg laag is,zon drie atmosfeer.

Bij het maken van een espres-
so is wat meer geweld nodig:
het espresso-apparaat moet
water met een temperatuur
van 92 graden Celcius onder
een druk van negen atmosfeer
door de fijngemalen koffie
kunnen persen.
Een beetje goede espressoma-
chine kost al gauw een gulden
of vijfhonderd. De hoge prijs
biedt overigens geen garantie
voor een goede espresso, even-
min als het gebruik van de bes-
te espressokoffie of het zuiver-
ste water. Potjes: „Je hebt een
bepaald vakmanschap nodig
datje alleen bereikt met vallen
en opstaan. De hand van de
meester noemen ze dat in Ita-
lië."

Om het meesterschap te berei-

ken is goede informatie een
eerste vereiste. Bij verkopers
van espressomachines schoft
het echter nogal eens aan ele-
mentaire produktkennis, waar-
door potentiële espresso-lief-
hebbers al in een vroeg sta-
dium teleurgesteld worden.
Maar wie zich niet door dat
soort tegenslagen laat ontmoe-
digen en aanhaakt, haakt ook
niet meer af.

Afhankelijk van de branding
kan de smaakvan een espresso
variëren van bitterzoet tot riöft
een beetje zurig. Net als bO
wijn kan hij wat 'body' missen
en een goede 'afdronk' hebben-
De espressocultuur lijkt door
dit soort kwalificaties niet ge-
heel vrij van snobisme, per slot
van rekening gaat het maar om
een kopje koffie.

Hoge vlucht
Potjes vindt het verwijt niet te-,
recht. Volgens hem weerspie-
gelt de espressocultuur de
trend naar een krachtiger
smaakbeleving. De mensen
eten en drinken minder, maar
ze willen wel genieten van wat
ze eten. Zonder kennis valt er
evenwel niet te genieten, want
anders kan je een tafelwijn niet
van een grand cru onderschei-
den. Voor espresso geldt muta-
tis mutandis hetzelfde; er zijn
namelijk goede, maar ook min-
der goede espresso's, is zijn re-
denatie.
De espresso-propagandist Pot-
jes is er oprecht van overtuigd
dat de espressocultuur een ho-
ge vlucht zal nemen. Binnen
niet al te lange tijd zullen kof-
fie-avonden volgens hem net
zo ingeburgerd zijn als wijn-
avonden. Zijn voorspelling lS
gebaseerd op de ontwikkeling
van de wijncultuur in Neder-
land. Toen jaren geleden deP-'
nard-wijn werd geïntrodu-
ceerd, in een kartonnen pak
nota bene, werd deze eerste se-
rieuze poging om de consu-
ment via de supermarkt op een
goedkope manier met wijn
kennis te laten maken met
hoongelach ontvangen. Neder-
land dronk toen nauwelijks
wijn. „En moet je nu eens zien
hoeveel mensen wijn drinken
en hoeveel mensen ook ver-
stand van wijn hebben."

In de Verenigde Staten bloeit
de espressocultuur volop. Op-
merkelijk is dat die daar vooral
wordt gedragen door jongeren,
die vaak hun hele leven cola
hebben gedronken en niet
eens weten hoe koffie smaakt-

Elixir de
Parfum

Paloma Picasso komt met
Elixir de Parfum, een exclu-
sief parfum dat in een zeer
beperkte, genummerde op-
lage verkrijgbaar is. Voor de
flacon met een inhoud van
7,5 milliliter zal 295 gulden
moeten worden betaald.
Het alcoholvrije parfum be-
vat een hogere concentratie
geurbestanddelen dan 'ge-
wone' parfum (40 procent
tegen 20 procent), waardoor
deverspreiding en de houd-
baarheid van de geur 'uit-
zonderlijk goed' worden ge-
noemd. De ronde flacon -met een 'jasje' van in reliëf
gevlochten motieven, die
met de hand in goud zijn
geverfd - wordt gepresen-
teerd in een gitzwart, met
satijn bekleed juwelendoos-
je, waarop Paloma Picasso
in goud haar handtekening
heeft gezet.

(ADVERTENTIE)

Modehuis
Boosten

Deze week speciale .
kerstaanbiedingen.

I - Op niet-afgeprijsde
I blouses en winterrokkenI 25%I KORTING
I Akerstraat-Nrd. 156
1 HOENSBROEK
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Hesp
jd6 Una-doelman Ruud Hesp is
velri een van de Matsten die het

erlaat- ook zaterdaS in Leeu-
*Öt H6n Waar de regen met bakken
Öe % lucht viel, was dat het geval.
He aJgelopen twee jaar liep Hesp
vyrï al hoofdschuddend van het
20v ' totaal gedesillusioneerd na de
Bek e verschrikkelijk hard aan-
cje £men nederlaag. Zaterdag vier-
van p een klein feest; grijnzend
lijk °0r tot oor kon hiJ klaarblijke-
ooKniet genoegkrijgen van het idee
in p eens punten gehaald te hebben
had uitwedstrijd. Net als Hofman
<jj.a °°k Hesp een wezenlijke bij-
t9at

ge geleverd aan het eindresul-
ant de zeSe was de ploeger niet in de schoot geworpen.

"We uu,
t^j "ebben het de eerste vijfen-
SehaH^. minuten neel erS moelijk
'000 i

wist coach Dekker na af-
:tlO(ii'„"u e leden toen neel veel on~

en juist in die pe-
,ge]j fteeft Hesp ons op de been
iii 6 ~Uc*en." De doelmanpareerde in
turn Se een inzet van de Fries Dan-Op"? Uitstekend, zag Mols ineensLq 2lch afkomen en stond verder bij
L^during succesvol aan hetlt-,-?*c* van een ploeg die als een nat-ont speelde.

jakker had in zijn taktisch strijd-
cwj een verkeerde inschatting
de u akt- Hi

* üet.Paul Janssen aan
in .ant, omdat Mols van Cambuuri
eti ri

n visie vanaf links zou spelen
L. .teruggekeerde De Gier vanaf
|jj' Middenveld zou doorstoten. Het
(J0

pte niet echt, of echt niet, waar-
de ,r Men achterin regelmatig met
een k den in net natte naar zat" Na
tw half uur mocht Barmentloo
rlrav kant en Janssen alsnog op-
fUst Nadat Szalma vlak voor
Uj0' met gescheurde enkelbanden

k uitvaUen had Dekker in de
net nodige recht te zetten.

CambuurLeeuwarden-Fortuna Sittard
1-3(0-0). 58. Hofman 0-1, 75. Anton Jans-
sen 0-2, 90. Mols 1-2, 90. Hofman 1-3.
Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers:
5.500. Gele kaart: Spork enRoos (Cam-
buur) en Deckers (Fortuna).

Cambuur: Grim, Uhlenbeek, Elzinga,
Spork, Abma, Keizer (46. Crüden), De:
Gier, Roos (83. Bruin), Sinkgraven,
Mols, Dantuma.

Fortuna: Hesp, Maessen, Samuel, Bar-
mentloo (27. Paul Janssen), Szalma (40.
Usta), Losada, Van de Heuvel, Driessen,
Deckers, Hofman, Anton Janssen.

Hij deed dat kennelijk met zoveel
overtuigingskracht dat de ploeg na
rust in ieder geval een georganiseer-
der indruk maakte. En vervolgens
ook de zaak naar zich toetrok. Dat
het eerste doelpunt van Hofman
sterk naar buitenspel riekte, mocht
de pret terecht niet drukken. Cam-
buur raakte het spoor bijster met
onnodige gele kaarten voor Spork
en Roos als tastbaar resultaat en
Fortuna wachtte af.

Onder de leiding van de jarige (30)
HuubDriessen, voor rust vooral op-
vallend door balverlies, maar die in
de tweede helft in een zee van ruim-
te liet zien eigenlijkFortuna's beste
voetballer te zijn, kwam de Sittard-
se ploeg niet echt meer in moeilijk-
heden.

Driessen bediende op schitterende
manierAnton Janssendie 0-2 scoor-
de, waarna Mols een minuut voor
tijd alsnog 1-2mocht maken. En net
toen de Friezen zich opmaakten
voor een heet laatste minuutje, was
het weer Hofman, die de blunderen-
de Cambuur-doelman Grim afstraf-
te: 1-3. De ploeg van Dekker lijkt
zichzelf wat te hebben hervonden.
En hoewel Szalma nu weer een aan-
tal weken uitgeschakeld is, moet de
ploeg nu wat meer zelfvertrouwen
gaan opbouwen en uitstralen. Mis-
schien dat het publiek in Sittard na
het schoonmaken van de Achilles-
pezen van Rene Hofman nog voor
heel wat aangename verrassingen
zal komen te staan.

Hieleziet
Weer rood

h2sPRECHT - Dat hiJ in de
diet). Van zijn carrière nog zulke
?atj Punten moet meemaken, dat
het m°0p Hiele waarschijnlijk nog
H ?eeste dwars. Twee rode kaar-
dat u ?nnen anderhalve maand, na-
He^ daarvoor in veertien seizoe-
Hwf?cnts twee maal een 'gele.
evef, ad ontvangen, vormen een
Srjw Verrassende als onterechte
Vht °P 2iJn loopbaan. „De hele
litig ..^ntspraak moet op de hel-
stor,'t Trieste Hiele- De doelman
fti-jï„e J°han deKoek volgens Lam-
werk v^g-ementair. „Ik heb hem'

*eujk niet geraakt," aldus Hiele.

JoVan Marie
kondigt

aftreden aan
rlaa

l
r
ST -De KNVB moet op zoek

lVtar i„een nieuwe voorzitter. Jo van
hor.*. heeft zaterdag, tijdens de
te 2^Vergadering, bekend gemaakt
rii euu n aftreden wanneer er eene Voorzitter is gevonden. Van
sWhWerd' net als de andere be-

6rS die aan herverkiezing toeHiej./J' zonder tegenkandidaat op-ben°emd. In zijn openings-zin',"aakte Van Marie echter
stanH u dat zi Jn gezondheidstoe-
W- net niet toelaat dat hij nog
"Het Kar in functie blijft.
v°or?iHndsbestuur>" gaf deKNVB-
ïich „ i

de vergadering mee, „zal
den fkorte termijn moeten bera-

i,een afzonderlijke kandi-,
«ïietpf i -ng' dan wel gezamenlijk
tjteUn ■' Pratend op persoonlijke
fc-WrvT Ult mijn belevenis als pen-
6rvarTeester van de UEFA ben ik
öeipnxoVertuigd dat Nederland enbihn^ lai?en de EK 2000 kunnen

' waarbij beide landen
ler, ~,

a\lscn voor de eindronde zul-'borden geplaatst.

Jackpot voor Stich

Zie verder pagina 18

" Zestig dollar
per seconde

" Aan het eind van het toer-
nooi om de Grand Slam
Cup in München was de
jackpot voor 'lokalmatador'
Michael Stich. De 24-jarige
Duitser haalde na zijn een-
voudige overwinning in de
finale op de vier jaarjonge-
re Amerikaan Michael
Chang (6-2 6-3 6-2) twee mil-
joen dollar (3,6 miljoen gul-
den) uit de welgevulde kas-
sa van het eindejaarsevene-

ment van de Internationale
Tennis Federatie. Chang
kreeg net als vorig jaar,
toen hij van zijn landgenoot
David Wheaton verloor in
de finale, een 'troostprijs'
van een miljoen dollar.

Menzo
Het Nederlands tiental begon met
Stanley Menzo tussen de palen, na
de doelwisseling werd hij afgelost
door Ed de Goey. Maar of de Aja-
cied, dan wel de Feyenoorder in Is-
tanbul onder de lat staat, gaf Advo-
caat zaterdag nog niet prijs. „De
keepers," liethij weten, „krijgen dat
maandagavond laat van mij te ho-
ren. Dat Menzo tegen Jong Oranje
begon en in derust vervangen werd
door De Goey, zegt niks. De volgor-
de had net zo goed andersom kun-
nen zijn."

Ruud Gullit, als enige spelend in
een afgeknipte trainingsbroek, ope-
reerde tegen JongOranje als rechts-
buiten. De teruggekeerde 'verloren

zoon', afgelopen woensdag met AC
Milan tegen PSV nog voortijdig af-
hakend met kramp in beidekuiten,
werd zaterdagmiddag niet gekweld
door lichamelijke ongemakken.
Gullit, bij wie opnieuw aan het licht
kwam dat hij wedstrijdritme ont-
beert, viel op met twee daverende
schoten tegen het houtwerk. „Het
was een nuttig oefenpartijtje," oor-,
deelde hij, „ik heb veel gelopen. Het
was alleen jammer dat je niet goed
kon dribbelen omdat het veld lood-
zwaar was."
Ook Advocaat was tevreden over
het optreden van Gullit, diehij vrij-
dag een speciaal voor hem opge-,
steld trainingsschema liet afwer-

ken. „Ik heb," stelde hij vast,
„Ruud zeer veelbelovend zien spe-
len. Hij heeft ook fanatiek getraind,
al geldt dat voor alle jongens die ik
hier had. Ze waren allenegen gretig
en dat is met het oog op de wed-
strijd tegen Turkije heel belang-
rijk."

Opstelling Nederlands elftal: Menzo (26.
De Goey); Silooy, Jonk, De Boer; Pij-
per, Vanenburg, Witschge, Numan; Gul-
lit, Van Hoogdalem.

Opstelling Jong Oranje: Roorda; Slor
(26. De Jong), Faber,Van derLooi, Vier-
klau; Beerens, Davids, Hoekstra;Rorije,
Scheepers.

sport

Hofman topscorer en achilleshiel bij Sittardenaren

Fortunaveert op
DOOR BERT GROOTHAND

CEUWARDEN - Jebegint jezo langzamerhand afte vragen
1„ e René Hofman zal presteren als hij van zijn stramme achil-
, sPees zal zijn verlost. Sinds een paar weken staat de For-
J^a-speler in de spits van zijn ploeg en ookvanaf dat moment

hij er lustig op los. De lijn, ingezet tegen RKC en AZ
trotL. 0 tegen mededegradatiekandidaat Cambuur dooorge-. okken. Hofman scoorde twee van de drie doelpunten, zodat

J Weer een enorme inbreng had in de cruciale zege (3-1) die
Jtl ploeg tegen de Friezen behaalde.

w "Jet een wat geflatteerde winst
gel?' ovendien niet zuiver tot stand.«omen (buitenspeldoelpunt), in-
jj. esseerde niemand wat bij de Sit-
*in^aren- Terecht> door de over"
Wning steeg de ploeg van Dekker
Sch&- Patsen op de ranglijst.
eVen kSrechter Jol kan zich echter
L. °eter niet meer laten zien in

Ruud Gullitterug in Zeist

Advocaat geeft Rijkaard in Turkije weer bewakersrol

Oranje 'lekker bezig'
DOOR JAN MENNEGA

ZEIST - Frank Rijkaard is tegen
Turkije één van de mandekkers van
Orarrje. „Met Ronald Koeman daar-
achter," liet Dick Advocaat zater-
dag na afloop van een trainingspar-
tijtje tegen Jong Oranje alvast
weten. De bondscoach lichtte daar-
mee een tip op van de sluier die hij
tot woensdag over het Nederlands
elftal laat hangen. Aan het potje te-
gen Jong Oranje moeten volgens
Advocaat geen conclusies worden
verbonden. „Het vormde een onder-
deel van detrainingsstage. Het ging
erom lekker bezig te zijn. En dat is
gelukt."

Conclusies kunnen er ook moeilijk
verbonden worden aan het partijtje
op één van de velden van .het
KNVB-sportcomplex in Zeist.
Daarvoor was Oranje zaterdagmid-
dag te zeer gekortwiekt. Zeven le-
gionairs hadden elders in Europa
nog competitieverplichtingen. Aan-
gezien Advocaat over niet meer dan
negen internationals, onder wie
twee keepers, kon beschikken, be-
sloten hij en Rinus Israël, de coach
van Jong Oranje, met tientallen te-
gen elkaar aan te treden. Om aan
tien veldspelers te komen, werd het
'grote' Oranje aangevuld met Alex
Pijper van FC Groningen en Marco
van Hoogdalem van het Waalwijkse
RKC. Het Nederlands elftal, dat de
trainingsbroeken aan hield, won het
partijtje van twee maal 25 minuten
na een 0-0 ruststand uiteindelijk
met 2-0. Rob Witschge en Marco
van Hoogdalem waren de schutters.

"Ruud Gullit duelleert met Utrecht-verdedigerFerdy Vierklau. Voor 't eerst sinds geruime tijd maakte de
Milan-speler weer zijn opwachting in de Zeister bossen. Foto: ANP

Ontslag Vonk bij Burgos
BURGOS - TheoVonk heeft als
trainer van Burgos deKerst niet
gehaald. De Nederlandse coach
werd na de nederlaag van zater-
dag in de degradatiewedstrijd
tegen Cadiz (0-2) ontslagen.

Zrjn Spaanse assistent Monehu
neemt tot het einde van het sëir
zoen de honneurs waar. Het
thuispubliek begroette de zo-
veelste verliespartij van Burgos
met het hatelijke „Adiós, Adiós
Theo Vonk."
De Noordhollander, voormalig
trainer van Sparta en FC Twen-
te^ was bezig aan zijn eerste sei-
zoen in de Spaanse Competitie.
Al geruime tijd stond zijn positie
bij Burgos, de voorlaatste in de
hoogste afdeling, ter discussie.
De voormalig AZ-speler heeft
twee seizoenen geleden nog uit-^
gebreid in de belangstelling van
Roda JC gestaan om Jan Reker
als coach op te volgen. De keuze
in Kerkrade viel, nadat FC
Twente Vonk aan diens contract
hield, op Adrié Koster.

De resultaten waren vanaf het
begin van de competitie ronduit
teleurstellend. Uit veertien wed-
strijden veroverde Burgos onder
Vonk slechts acht punten.
In een officiële verklaring werd
Vonk door het bestuur van Bur-
gos nog enigszins ontzien.

„De kwaliteiten van Vonk en
zijn staat van dienstworden niet
in twijfel getrokken, maar gezien
de huidige situatie drong een
trainerswissel zich op", om-
schreef de clubleiding de maat-
regel netjes.

" Theo Vonk

Ruzie binnen
bestuur VVCS
ROTTERDAM - Bas van Noortwijk,
oud-doelman van SW en FC Utrecht
en tegenwoordig in dienst bij de Ver-
eniging voor Contractspelers (WCS),
is door zijn werkgever met onmiddelij-
ke ingang op non-actief gezet. De
WCS wil niet verklappen wat de aan-
leiding voor deze maatregel is ge-
weest. Ook Bas van Noortwijk zegt
geen commentaar te willen leveren.
De oud-keeper was officieel admini-
stratief medewerker bij de WCS. In-
de praktijk betekende dat het begelei-
den van profvoetballers bij transferza-
ken. Dat was ook de taak van Rob
Jansen, die in het recente verleden
een aantal keren in botsing kwam met
Van Noortwijk.

Volgens Theo van Seggelen, voorzit-
ter van het dagelijks bestuur bij de
WCS, is er sprake van een arbeids-
rechtelijk geschil. „Het is niet netjes
tegenover Bas van Noortwijk om in de
media verder op de zaak in te gaan.
Daarom kan en wil ik verder geen
mededelingen doen. We zullen alleen
proberen om de zaak zo snel mogelijk
op te lossen." De kans is groot dat de
WCS voor Van Noortwijk ontslag zal
aanvragen.

Szalma en Hofman onder het mes
SITTARD - Bij Fortuna is het blessureleed nog
niet ten einde. Na de golf van kwetsuren aan het
begin van het seizoen moeten nu JosefSzalma en
René Hofman onder het mes. De Hongaar vandaag
al, omdat hij in Leeuwarden tegen Cambuur zijn
enkelbanden scheurde. Szalma is zes tot acht we-
ken uitgeschakeld.
De blessure van Hofman sleept al het hele seizoen.

Hij heeft last van een geïrriteerde achillespees (kal-
kafzetting) en zal woensdag, de dag na het beker-
duel tegen Heerenveen, geopereerd worden in het
Sittardse Maaslandziekenhuis. Fortuna hoopt dat'
Hofman na twee weken weer inzetbaar zal zijn en
zeker het eerste duel na de winterstop, op zaterdag
16 januariuit bij FC Den Bosch weer meekan spe-
len.

Ger Holka stoot
door naar brons
VOORSCHOTEN - Ger Holka ver-
overde tijdens de strijdom de nationa-
le titel kunststoten debronzen medaiU
le. In de halve finale verloor hij na een
enerverende vijf-setter van titelverde-
diger en latere kampioen Jan Brunne-
kreef met 3-2. De 3-1 winst van de
Zuidlimburgse kunststoter opBep van
de Wal verzekerde hem van de derde*
plaats.

Holka's plaats op het ereschavot was
wellicht hoger uitgevallen als hij niet
zijn sportieve plicht had gedaan, te-
genover Martin Wingelaar (Bruns-
sum). Marchanderen wilde hij in geen
geval, waardoor de Heerlenaar Brun-
nekreef in de verkeerde finale ont-
moette.

„Ik was zo dicht bij de finale. Dat was
mijn droom. In de laatste set had iktzestien punten, voorsprong, dat kon'
niet meer stuk dacht ik. Van de laatste
drie figuren hoefde ik er maar é én en
Bunnekreeft twee te maken. Het ging
echter goed fout: hij maakte ze wel en
ik miste. Ik baalde verschrikkelijk,
maar als ik alles op een rij zet, dan
mag ik toch niet klagen."

Zie verder pagina 13

" Ger Holka: 'Sportieve
plicht gedaan'

Toptijd voor
Carla Beurskens
HONULULU - CarlaBeurskens heeft
de marathon van Honululu gewonnen
in 2.32.13 uur. De Festina-atlete had
6.48 minuten voorsprong op de Ame-
rikaanse Lisa Weidenbach-Larsen.
Beurskens, veertig jaar inmiddels, vol-
deed tevens aan de limiet (2.33) voor
het WK atletiek in Stuttgart deze zo-
mer. De Keniaan Masiya won bij de
mannen in 2.14.19.

Zie verder pagina 10

" Beurskens
indrukwekkend

Duel gestaakt
wegens racisme
DUIVEN - Het voetbalduel tussen
DW 2 en Gendringen 2 in de eerste
klasse F van de afdeling Gelderland is
gistermiddag gestaakt wegens een
racistische uitlating vanuit het publiek.
Scheidsrechter Piqué uit Vaassen, die
van Surinaamse afkomst is, floot na
81 minuten af nadat hij door een toe-
schouwer was uitgemaakt voor 'Zwar-
te Piet.
De scheidsrechter: „Er kwam een
supporter uit de kantine en die zei:
'fluit eens beter, Zwarte Piet. Dat
vond ik een racistische uitlating en
toen heb ik besloten de wedstrijd defi-
nitief te staken."
Voor de referee was de maat vol.
Daarvoor had hij de wedstrijd ook al
een tijdje stilgelegd, omdat er onwel-
voeglijke taal jegens hem was ge-
bruikt.

9
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sport

scorebord
eredivisie

Volendam-Willem II 5-1
Dordrecht-FC Utrecht 0-2
Cambuur-Fortuna Sittard 1-3

PSV 14 11 2 1 24 41- 8.
FC Utrecht 14 8 4 2 20 24-14
MW 15 8 4 3 20 26-22
Feyenoord 14 7 5 2 19 33 -16
FC Twente 14 8 3 3 19 27- 12
Ajax 13 7 4 2 18 29-11
Vitesse 14 5 7 2 17 22-11
Willem II 15 5 5 5 15 15-15
Sparta 13 3 7 3 13 15-15
Volendam 14 4 5 5 13 21-14
Groningen 15 4 5 6 13 15-23
RodaJC 14 6 0 8 12 25-27
RKC 14 4 4 6 12 14- 27
GA Eagles 15 4 4 7 12 20-29
Cambuur L 15 2 5 8 9 12-26
Fortuna Sittard 15 3 2 10 8 14-36
Dordrecht 15 2 3 10 7 9-31
Den Bosch 15 1 5 9 7 12-37

Zaterdag 19.30 uur:
PSV-Vitesse »
GA Eagles-Roda JC
Dordrecht'90-RKC
Zondag 14.30 uur:
Sparta-Volendam
FC Twente-Den Bosch
FC Utrecht-Cambuur
FC Groningen-MVV
Willem II-Feyenoord

knvb-bekeng
Dinsdag 20.00 uur:
Fortuna-Heerenveen

eerste divisie
ADO Den Haag-VW 1-0
Heracles-Eindhoven 4-2

RBC 17 11 1 523 37-23
ADO Den Haag 17 9 4 422 36-22
Graafschap 17 9 4 422 28-21
VW 17 10 2 5 22 29-28NEC 17 8 4 5 20 34-22
AZ 17 7 6 420 31-24
NAC 17 7 5 5 19 22-20
Heerenveen 16 6 6 4 18 31-23FC Zwolle 17 7 4 6 18 25-18
Haarlem 16 6 5 5 17 20-24
Telstar 17 6 4 7 16 28-31
Emmen 16 5 5 6 15 21-21Eindhoven 17 5 5 7 15 29-30
Helmond Sport 17 4 6 7 14 24-32
Excelsior 17 4 6 7 14 20-31TOP 17 4 4 9 12 19-30
Veendam 17 3 4 10 10 14-28
Heracles 16 1 3 12 5 14-34
De Graafschap en VW periode kampioen
Haarlem-Heerenveen niet in stand 6/12
Vrijdag 19.30 uur:
FC Zwolle-Veendam
Zaterdag 19.30 uur:
Heerenveen-Heracles
Emmen-RBC
VW-De Graafschap
TOP-Helmond Sport
Zondag 14.30 uur:
ADO Den Haag-Eindhoven
NAC-AZ
Excelsior-NEC
Telstar-Haarlem

scoreverloop
EREDIVISIE
Volendam-Willem II 5-1 (2-0). 7. Den
Ouden 1-0, 34. Molenaar 2-0, 69. Sier 3-0,
75. Van Gastel 3-1 (strafschop), 80. Wasi-
man 4-1, 88. Smeets 5-1. Scheidsrechter:
Van derEnde. Toeschouwers: 3400. Ge-
le kaart: Hofstede, Griemink (Willem
II).
Volendam: Zoetebier; Van Loon, René
Binken, Molenaar en Sier; Pastoor, Den
Ouden (83. Petiet), Wasiman en Smeets;
De Freitas en Bond.
Willem II: Griemink; Meeuwsen, Smits,
Verhagen en Hofstede; Feskens (83. Va-
lentijn), Van Gastel en Vincent; Watana-
be (73. Bouchlal), Abdellaoui en Van
Hintum.
Dordrechf9o-FC Utrecht 0-2 (0-1). 44.
Roest 0-1, 88. Bijl 0-2 (strafschop).
Scheidsrechter: Lammers. Toeschou-
wers: 2100. Rode kaart: 87. Hiele (Dor-
drecht'9o).
Dordrecht'9o: Hiele; Atmodikoro,Boes-
sen, Wilsterman en Van Watturn; Jerry
Simons, Slagboom, Langerak en Ba-
rendse (78. Trittschuh); Wouden en
Schmidt (78. Jimmy Simons).
FC Utrecht: Van Ede; Verrips, De
Koek, Liesdek en Van der Meer (55. Wij-
nands, 86. Van der Ark); Roest, Van der
Net, Bijl en Plugboer; Oosterhuis en
Smolarek.

EERSTE DIVISIE
SC Heracles-Eindhoven 4-2 (0-0). 59
Maas 0-1, 61. Prommayon 0-2, 68. Dur-
musoglu 1-2, 73. Dikken 2-2, 75. Mossel
3-2 (strafschop), 77. Dikken 4-2. Scheids-
rechter: Van Beek. Toeschouwers: 1200.
Rode kaart: 80. Van der Sleen (Eindho-
ven) na neerleggen tegenstander. Gele
kaart: Dikken (Heracles), Winkelmolen,
Van Corstanje en Smeets (Eindhoven).

topscorers
Eredivisie: 1. Bergkamp (Ajax) en Ki-
prich (Feyenoord) 11, 3. Romario (PSV),
Meijer (MVV) en De Boer (FC Twente)
9. 6. Kieft en Ellerman (PSV) 8, 8. Pet-
tersson (Ajax), Hofstede (Roda JC), Hof-
man(Fortuna Sittard) en Van den Brom
(Vitesse) 7, 12. Visser (MVV), Mols
(Cambuur), Polley (FC Twente), Hans-
sen (Roda JC) en Van Arum (Vitesse) 6,
17. Taument en Blinker (Feyenoord),
Boere (GA Eagles), Numan (PSV), Van
Geel (Willem II), Derksen (Den Bosch),
Boogers (RKC) en Oosterhuis (Utrecht)
5.
Eerste divisie: 1. Mutsaers (RBC) en
Cornelissen (Eindhoven) 13, 3. Graef
(VVV) 12, 4. Van der Laan (ADO Den
Haag) 11, 5. Van Hooijdonk en Lam-
mers (NAC), De Roode en Hoop (Tel-
star) 8, 9. Van Oostrum en De Jonge
(Emmen), 7 11. Waterink en Van de
Weert (TOP), Van Utrecht (Excelsior),
Tammer en Regtop (Heerenveen), Ba-
bangida (WV) 6.

knvb-beker
vierde ronde:
Sparta-FC Twente 0-2
RKC-FC Zwolle 1-4
Sparta-FC Twente 0-2 (0-1). 2. Mulder
0-1, 79. Polley 0-2. Scheidsrechter: Luin-
ge. Toeschouwers: 3000. Gele kaart:
Paus en Hilgerink (FC Twente).
Sparta: Metgod; Sandel, Van den Berg,
Veldman en Snoei; Doomernik, Valke
en Van Mol; Vurens, De Getrouwe (65.
Bogarde) en Helder.
FC Twente: De Koning; Hilgerink,
Hoogma, Paus en Kool; Neijenhuis (70.
Leurink). Arts en Ten Hag; Mulder, Pol-
ley en Pahlplatz.
RKC-FC Zwolle 1-4 (0-3). 19. Reijnders
0-1, 21. Reijnders 0-2, 34. Buimer 0-3, 58.
Brands 1-3 (strafschop), 83. Loonstra
1-4. Scheidsrechter: Van Dijk. Toe-
schouwers: 1200. Gele kaart: Duim en
Koggel (FC Zwolle).
RKC: Teeuwen; Hutten, Brands, Wer-
dekker (82. Van Aerde) en Richardson;
Sijahailatua, Jalink, Van Hoogdalem en
Peelen (46. Streppel); Boogers en Luhu-
kay.
FC Zwolle: Timmer; Stam, Koggel,
Hansma en Duim (68. Roege); Konter-
man, Buimer, Van Raalte en Van der
Vegt; Loonstra en Reynders (57. Tim-
merman).

oefenvoetbal
FC Den Bosch-TOP 1-1

buitenland
ENGELAND
Aston Villa-Nottingham Forest 2-1
Ipswich-Manchester City 3-1
Leeds-Sheffield Wednesday 3-1
Manchester United-Norwich 1-0
Queen's Park Rangers-Crystal Palacel-3
Sheffield United-Everton 1-0
Southampton-Coventry 2-2
Tottenham-Arsenal 1-0
Wimbledon-Oldham 5-2
Middlesbrough-Chelsea 0-0
Liverpool-Blackburn Rovers 2-1
Stand: Norwich 19-39; Aston Villa
19-34; Man. United 19-33; Chelsea 19-32;
Blackburn 19-31; Ipswich 19-29;
Queen's Park 19-29; Arsenal 19-29; Li-
verpool 19-28;Coventry 19-26;Man. City
19-25; Middlesbrough 19-25; Tottenham
19-25; Leeds 19-24; Southampton 19-23;
Sheffield U. 19-21; Sheffield W. 19-20;
Everton 19-19; Wimbledon 19-18; Old-
ham 19-18; Crystal Palace 19-18; Not-
tingham Forest 19-14.

ITALIË
Atalanta Bergamo-Brescia 1-1
Foggia-Juventus 2-1
Genua-Napoli 2-1
Lazio Roma-Inter Milan 3-1
AC Milan-Ancona 2-0
Parma-Fiorentina 1-1
Pescara-Sampdoria 2-2
Torino-ASRoma 0-0
Udinese-Cagliari 2-1
Stand: AC Milan 12-21; Fiorentina
13-15; Torino 13-15; Inter Milan 13-15;
Sampdoria 12-14; Juventus 13-14; Lazio
Roma 13-14; Cagliari 13-14; Atalanta
Bergamo 13-14; Parma 13-13; Genua
13-13; AS Roma 13-12; Udinese 13-12;
Brescia 13-12;Foggia 13-12; Napoli 13-8;
Ancona 13-8; Pescara 13-6.

BELGIË
Antwerp-GerminalEkeren 2-1
Standard Luik-Lierse SK 4-0
Charleroi-Racing Genk 1-0
Lommel-Waregem 2-2
KV Mechelen-FC Luik 3-0
FC Boom-AA Gent 1-1
Club Brugge-Anderlecht 0-0
RWD Molenbeek-Cercle Brugge 4-2
Lokeren-Beveren 2-2
Stand: Anderlecht 16-27; Standard
16-24; KV Mechelen 16-20; Waregem
16-20; AA Gent 16-20; Charleroi 16-19;
Club Brugge 16-18; RWDM 16-18; Ant-
werp 16-17;Lierse 16-16; Beveren 16-16;
Cercle Brugge 16-15; FC Luik 16-13;
Genk 16-12; Boom 16-10; Lokeren 16-9;
Ekeren 16-8; Lommei 16-6.

DUITSLAND
Eintracht Frankfurt-HamburgerSV 3-3
Borussia Dortmund-Karlsruher SC 3-1
Bayern München-Schalke 04 1-1
FC Köln-Uerdingen 5-0
Dynamo Dresden-FC Kaiserslautern 1-3
WerderBremen-Vfß Stuttgart 1-1
Wattenscheid-VfL Bochum 2-0
FC Saarbrücken-FC Nürnberg 0-1
Mönchengladbach-Leverkusen 2-2
Stand: Bayern München 17-25; Ein-
tracht Frankfurt 17-24; Werder Bremen
17-23; Borussia Dortmund 17-21; Karls-
ruher SC 17-21;Leverkusen 17-20; Vfß
Stuttgart 17-19; FC Kaiserslautern
17-18; FC Nürnberg 17-17; Dynamo
Dresden 17-16; Schalke 04 17-16; Ham-
burger SV 17-15;FC Saarbrücken 17-14;FC Köln 17-13; Bor. Mönchengladbach
17-13; Wattenscheid 17-12; Uerdingen
17-11; VfL Bochum 17-8.

FRANKRIJK
Bordeaux-Toulouse 1-0
Le Havre-Toulon 2-1
Lens-Lyon 0-3
Monaco-Metz 2-0
Nimes-Auxerre 1-2
Marseille-Valenciennes 2-1
Nantes-Paris SG 1-0
Sochaux-Caen 1-0
StEtienne-Lille 0-0
Strasbourg-Montpellier 3-1
Stand: Nantes 18-26; Monaco 18-25; Pa-
ris SG 18-24; Auxerre 18-24; Marseille
17-23; Bordeaux 18-22; Strasbourg
18-21; St Etienne 18-19; Sochaux 18-19;
Lyon 18-18;Montpellier 18-18; Le Havre
18-17; Caen 18-15; Metz 18-14; Toulouse
18-13; Lens 18-13; Valenciennes 18-12;
Nimes 18-12; Lille 17-12;Toulon 18-11.

SPANJE
Real Madrid-Celta 1-0
Tenerife-Rayo Vallecano 4-0
Burgos-Cadiz 0-2
Gijon-Espanol l-l
Albacete-Zaragoza 1-3
La Coruna-Athletic de Bilbao 3-0
Valencia-Logrones 2-1
Real Sociedad-Sevilla 1-0
Barcelona-Oviedo uitgesteld
Osasuna-Atletico Madrid 1-0
Stand: Barcelona 13-21; La Coruna
14-21; Real Madrid 14-20; AU. Madrid
14-19; Valencia 14-17; Ath. de Bilbao
14-16; Sevilla 14-16; Gijon 14-16;Zarago-
za 14-15; Osasuna 14-14; Tenerife 14-14;
Rayo Vallecano 14-14; Espanol 14-13;
Celta 14-12; Real Sociedad 14-10; Cadiz
14-10; Oviedo 13-9; Albacete 14-8; Bur-
gos 14-8; Logrones 14-5

sportprijsvragen
Lotto: 2-4-10-11-17-41. Reservegetal: 34.
Cijferspel: 613236.
Toto 50: 1-2-2-2-1-1-1-2-3-1-1-1.
Duitse lotto: 5-9-12-19-21-28. Reservege-
tal: 40. Superzahl: 5.
Spiel 77: 9881791.

Belgische lotto: 7-17-28-34-35-39. Reser-
vegetal: 32.
Jokergetal: 0154556.
(onder voorbehoud)

sportkort

" BOKSEN - Na zijn goede presta-
ties bij de Nederlandse bokskam-
pioenschappen is de Maastrichtse
MTS-bokser Jean Verhaegen door
de bondtrainer Frits Sudneck opge-
nomen in de nationale selectie.

Lansink derde
PARIJS/GENEVE - Jos Lansink
heeft in het hoofdnummer van het
internationale concours hippique
van Parijs de Britse broers John en
Michael Whitaker moeten laten
voorgaan. De Twentse ruiter maak-
te in de Grote Prijs met Egano in de
barrage één springfout. John Whita-
ker bleef met de weer in topvorm
verkerende schimmel Milton als
enige foutloos. Michael Whitaker
wierp met Midnight Madness net
als Lansink één balk af, maar was
aanzienlijk sneller dan de Nederlan-
der (36,02 tegen 44,11 seconden).
In het klassement voor de wereld-
beker bleef alles bij het oude. De
Duitse lijstaanvoerder Hauke Lut-
her behield zijn voorsprong van tien
punten op Jan Tops.

Vrijthofnaar eerste divisie.
NK bridgen

krijgt staartje
Van onze correspondent

UTRECHT - Het semi-professio-
nele bridgeteam van Modalfa
heeft gisteren deNederlandse ti-
tel geprolongeerd na een zwaar'
bevochten 148-146 zege op het
Amsterdamse USS. De arbitra-
ge- commissie zal moeten beslis-
sen of het team van ex-Maa-
strichtenaar Enri Leufkens ook
echt de gouden medaille krijgt,
want USS heeft protest aangete-

kend tegen de uitslag. Een van
de USS-spelers zou in de vierde
en laatste reeks van veertien
spellen een klein slem in schop-
pen hebben gemaakt met behulp
van een misleidende denkpauze
tijdens het spelen. Op die grond
kende de wedstrijdleiding een
arbitrale score toe.
In poule acht van detweede divi-
sie veroverde het Vrijthof- kwar-'
tet Elbert Fliek - Leon Deliege -Rob Wagenvoord - Marvin Bou-
vrie de titel. Het is de eerste keer
in twintig jaar datMaastricht een
team in de eerste divisie krijgt.
Liefst vier Limburgse teams de-
gradeerden naar de hoofdklasse:
Klaver Elf Blerick, Miljoenen-
lijntje Heerlen, de reserves vanWeert, en het eerste team van
Sittard.

Nederlanders kloppen Belgen Bergsteyn superieur

Rally-equipe op toeren
Van onze correspondent

VALKENSWAARD - Met achttien
tegen veertien punten won Neder-
land derally-interland tegen België.
Bij de Belgische teams reed Mare
Soulet met de Ford Sierra het snel-
ste. Bij de Nederlandse was Erwin
Dokter met de Opel Calibra supe-
rieur. Beide landen stuurden zes-
tien teams de strijd in. DeLimburg-
se formaties droegen in de twee
heats op een spekgladde baan in
Valkenswaard hun steentje bij aan
het puntentotaal.

Maurice Bergsteyn was met deOpel
Corsa, ondanks twee schuivers op
de baan, twee keer sneller dan de
Belgische Opel Kadet-rijder Bernad
Munster. Eddy van den Hoorn met
gelegenheidsnavigator Paul Boes-
ten won met zijn Ford Sierra één
heat van de Belgische Ford-rijder
Werner Brouwers. Henk Vossen
startte met zijnMitsubishiGalant in
de eerste heat tegen de Belg Smets.
Toen Vossen in de rondte ging en
de strijd wilde hervatten, werd hij
gehinderd door de Zweed Blomq-
vist met een tv-camera. Vossen ver-
loor derhalve de eerste race, maar
nam revanche in de tweede door-
gang.

Bij de wedstrijd 'rally-crack' van
het jaar werd volgens een knock-
out systeem gereden in vierklassen.
In de kwalificatiewedstijd werd
Henk Vossen al uit geschakeld. Ed-
dy van den Hoorn en Paul Boesten
strandden met hun Ford in de halve
finale. Maurice Bergsteyn werd

klassewinnaar. In de zinderende fi-
nale met Chiel Bos reed de jonge
rijder uit Berg en Terblijt een uitste-
kende strijd. „Het was erg glad op
de baan. Volgens mij kon het echter
nog harder. Dit was echte rally-
sport", aldus Bergsteyn.
Met ruime voorsprong op de Peugot

309 GTI 1.6 V van Chiel Bos kwam
Bergsteyn over de finish. De vier
snelste finalisten reden nog een gro-
te finale. Erwin Doktor moest in de
Belg Soulet zijn meerdere erken-
nen. Patrick Snijers deklasseerde
met zijn Ford gastrijder Stig
Blomqvist, die een Nissan bestuur-

de. In de finale ging de Nederlandse
rally-kampioen zegevierend over de
finish. Snijers won met overmacht
de strijd. Mare Soulet belandde na
diverse uitstapjes in de finale langs
de baan en moest met een afgebro-
ken wiel op de finishlijn blijven
staan.

" Maurice Bergsteyn,
links geknield,
was met de Opel Corsa
de snelste in
definale.

Foto: WIDDERSHOVEN

Carla Beurskens indrukwekkendHONOLULU - Carla Beurskens.
heeft zondag na twee jaarblessu-
re ellende een indrukwekkende
rentree op de marathon ge-
maakt. De Limburgse lichtge-
wicht zegevierde voor de zesde
maal op het tropische Ameri-
kaanse eiland Hawaii. Beurskens
legde de 42 kilometer en 195 me-
ter, waarbij ook langs het we-
reldberoemde Waikiki-strand
wordt gelopen af in 2.32.12. Met
die tijd verzekerde zij zich met-
een van deelneming aan de strijd
om de WK.
Carla Beurskens was opper-

machtig. Zij had meer dan zese-
neenhalve minuut voorsprong
op de Amerikaanse Lisa Weiden-
bach, die eind oktober de mara-
thon van Chicago op haar naam
bracht. De overgelukkige Beurs-
kens vertelde zondagavond dat
zij gehoopt had op een tijd van1
rond de 2.35.00. „Het gingontzet-
tend goed. Ik ben geen moment
in moeilijkheden geweest."
Beurskens en haar echtgenoot

en trainer Jacques Roemerman
hadden een week geleden al aan-
wijzingen dat de marathon in
Honolulu een goed resultaat zou
opleveren. Om het tijdsverschil
met Hawaii gemakkelijker te
doen verlopen had zij afgelopen
zondag in Yokohama in Japan
nog een halve marathon gelopen.
Roemerman: „Zij had nog be-
hoefte aan wat wedstrijdkilome-
ters. Toen zij in Yokohama vier-

de werd in 1.13.38 wist ik dat er
wat van haar te verwachten viel.
Op deze tijd had ik echter nog
niet gerekend."

Twee jaar geleden liep Carla
Beurskens in Honolulu haar laat-
ste marathon. Zij won de wed-
strijd in 2.33.40 toen voor de vijf-
de maal, nadat zij eerder had
gezegevierd in 1985 (2.35.51),
1986 (2.31.01), Ï987 (2.35.11) en

1989 (2.31.50). Met haar prestatie
van 1986 is Carla Beurskens nol
steeds houdster van het pa*'
koersrecord in Honolulu.

Zondagmorgen klonk, zoals gf
bruikelijk, om zes uur het start'
schot. In het Kapiolani Pal"
ging een record aantal deelne-
mers van 30.000 van start. Carla
Beurskens week nauwelijks a'
van de voorziene tussentijden'
ook niet toen met het vorderen
van de wedstrijd de temperatuur
was opgelopen tot bijna 28 gra'
den.

Eaters door afgelasting toptreffen met Panda 's ernstig benadeeld

Koploper met kopzorgen
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

GELEEN - Door een 7-4-zege (1-2; 3-1; 3-1) op Lepelaers Tra?
pers nam de Geleense ijshockeyclub Meetpoint/Eaters de le!j
ding over van de Panda's. De ploeg van trainer Stewart hee
één punt voorsprong op de Rotterdammers. De Limburgelj
hadden de voorsprong gisteren kunnen uitbouwen. Op k_
programma stond immers de confrontatie tussen de beide top'
ploegen. Het treffen inRotterdam werd bij een l-0-voorspr°në
voor de Eaters echter gestaakt. Vanwege een wak in het ijs-

De afgelasting kwam de Eaters
uiteraard niet van pas. De ploeg
leidde niet alleen, maar speelde bo-
vendien tegen een Panda's dat vaste
steunpilaren als Molenaar en Henry
wegens schorsingen moest missen.
Was er misschien moedwillig met
het ijs geknoeid? Enkele jaren gele-
den was er al sprake van een koude
oorlog, toen er zand in de Geleense
spelersbank bleek gestrooid.
Uitstel biedt de Panda's de gelegen-
heid om de geschorste spelers in
het inhaalduel weer in te zetten. De

succes. Na afloop blikte hij tev1*

den terug. „Dat ik heb kunnen se
ren is ook te danken aan het g°e
collectief. ledereen is blijven ei
ken ook toen het penibel werd
Tilburg terugkwam tot 4-4. Wij
eigenlijk nu al bezig aan de opb°u
naar de play-offs."

Bondscoach Larry van Wieren h^verdediger Edwin Janssen ëeS^.fteerd voor het nationale team. I*J:(mee is het Eatersaandeel in Ora"J
op acht gekomen.

competitie wordt immers pas op 10
januari weer hervat. De schorsing
van het tweetal loopt dus af tijdens
het toernooi dat in de kerstweek in
Rotterdam wordt afgewerkt.

Een ander probleem voor de Gele-
ners is dat de buitenlanders met de
feestdagen naar huis gaan. Boven-
dien zou er na dit weekeinde wor-
den beslist of Rob Friesen en Eddy
Ljublicic kunnen blijven. Al bij al
zijn de Eaters dus gebaat bij een
snelle afwikkeling van het inhaal-
treffen met de Panda's. Liefst deze
week al.
Sportief gaat het de club niettemin
voor de wind. De spelers blaken
van zelfvertrouwen. Optimisme ook
bij aanvoerder Mike Pellegrims. De
wedstrijd Eaters-Trappers in Gla-
nerbrook was zijn duel. De Belg
scoorde liefst vier doelpunten en
had het leeuwedeel in het Eaters-'

# Een juichende Mike Pellegrims. De Belgische international scoorde vier van de zeven Geleen-
se treffers. Foto: JOHN SMEETS

Aaftinkredt sprinters
SEOEL - Christine Aaftink maakte iets, maar niet veel goed. Haar
tweede plaats op de laatste kilometer was de beste Nederlandsever-
richting tijdens wereldbekerwedstrijden in Seoel. Naast Aaftink
zorgden Henna Meijer en Gerard van Velde voor top-tienklasserin-
gen. De 26-jarigeBaamburugse eindigdein de Zuidkoreaanse hoofd-'
stad vier keer bij dieelite.
Na twee wereldbekerweekeinden hebben twee schaatsers nog geen
foutje gemaakt. De Chinese Ye Qiabo won vier keer de 500 meter, de
Witrus Igor Zjelezovski was alle malen winnaar van de 1000 meter.
Het zijnresultaten, diebeiden min of meer aan hun stand als wereld-
kampioen verplicht zijn. Ye bevestigde dat ze veruit de beste sprint
in de benen heeft. Haar voorsprong op Blair en Shimazaki bedroeg
ongeveer een halve seconde. Zjelezovski ginger vooral zondag stevig
tegen aan (1.14,91). Het gat met Yasunori Miyabe was 1,26 seconden.
De 500 meter van de mannen was een prooi voor Dan Jansen. Meijer
en Van Velde bleken zich indicidenteel bij de elite te scharen. Voor-
alsnogzijn het uitschieters. Meijer werd op de 500 metervan zaterdag
vierde, Van Velde op de kilometer van zondag vijfde.

Huitema maakt
twee ererondjes
DEN HAAG - Zeven wedstri);
den, zeven verschillende Wifi'
naars. Het marathonschaatser
was nog nooit zo onvoorspelba*
als dit seizoen. Zaterdagavond
was Lammert Huitema op "■
Haagse Uithof de gelukkigst
man van het peloton. De 31-jarf'
ge besteller van leesmappen u'
Roden ontsnapte twee ronde"
voor het einde uit een kopgro^
van veertien rijders. „Toen Wis
ik al dat ik ging winnen. Die laat'
ste twee waren een genot. Ere-
rondjes, ik voelde niks meer en
kon vol gas doorgaan", sprak °e
winnaar wiens ploeggenoot
Hans Pieterse tweede werd, vonr
Edward Hagen. Pieterse nam if
het klassement om de KNSB'
beker de leiding over van Pcte
de Vries. Hij miste de slag efl
werd zestiende.

Pech voor
Geurts/Drost
LA PLAGNE - John Dro&
heeft tijdens de wereldbeker'
wedstrijd bobslee in La Pla^JLeen scheurtje opgelopen in d
hamstring. De remmer v^stuurman Rob Geurts liep d
blessure op tijdens de start va
de eerste run. Door het kwetsu^
eindigde de Holland I op de
leurstellende 25ste plaats.
zege ging naar de Italianen Hü'

ber en Ticci die over twee run
bijna drie seconden sneller V*'
ren dan de Nederlander^Geurts/Drost legde de eerste n1"
op erbarmelijk ijs in de OlymP
sche baan af in 1.01,76. De tv/ee'
de ging een tikkeltje langzame»!
in 1.02,17. Geurts/Drost nem^twee weken rust. Daarna ye
trekken beiden naar Lillehafl1'

mer.

Verdienstelijke
test Koss
OSLO - Een week voor de IaIV
denwedstrijd tegen Nederlan£heeft Johann Olav Koss zijn eer'
ste snelle 1500 meter geschaats^Op de baan van Valle Hovin jP

Oslo testte de Olympische kai*>'
pioen zich op vier afstandep'
Koss noteerde op de 1500 mete
1.58,7. Op de drie kilometer ve£beterde hij met 4.07,8 hetbaan^cord. „Voor de eerste keer gi°jhet echt snel. Technisch was he
nog niet zo goed", was het co^mentaar van de wereldkampi°*L
van 1991. Koss verbleef vorig*
week enige dagen in Nederlan
om nieuwe schaatsen uit te z°^ken. Met name op de drie kij^
meter maakte Koss een ster*
indruk. De rondentijden varieer'

den van 32,1 tot 32,9.

Misstap squashers
Maastricht
DEN HAAG - Squashclub Ma^tricht heeft in de superdivisie o
eerste nederlaag van dit seizoe
opgelopen. Dat gebeurde in a

jt
uitwedstrijd tegen HSRC *>
Den Haag (2-1). Door dezened?'
laag werd net Amsterdamse vi
ky Squash de nieuwe kopl°Pe_
Zaterdag won Squashclub Maa
tricht nog vrij gemakkelijk n 1
3-0 van het bezoekende Bi* 1'

cum. Lucas Buit won in driese
van Jan van de Velden met 9- <9-5 en 9-2. De op twee spelenofl0

flErik van der Pluijm won met **van Cune. Thomas Sonne'
sehein versloeg Puts eveneen"

met 3-0.
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Proferiteria inHeerlen, Maastricht, Elsloo en Parmingen

Vacht van Linne terug
op de wielerkalender

~]^^__Van onze sportredactie

:%^LEN/DEN BOSCH - Vrijwel
!*nrTkeert de Nacnt van Linne vo1"
tL~ Jaar terug op de Nederlandse
Crit'Wlelerkalender. Het bekende
§ et'um werd de afgelopen jaren
$J; 'neer georganiseerd door Huub
Mat en' wiens marketingbureau
verl^ na BV onlangs failliet werd
'ijtis d- De gezamenlijke kaste-
tiie |

Van Linne willen de draad op-
V !Si °PPakken en de organisatie
:tiern 'Nacnt' voor hun rekening

I neri. Daarom heeft de Vereni-

ging van Organisatoren van Be-
roepswielerwedstrijden (VOB), af-
gelopen zaterdag tijdens de najaars-
vergadering, de Nacht van Linne
onder voorbehoud voor dinsdag 10
augustus 1993 op de kalender ge-
plaatst. De Grote Prijs WieierRevue
in 's Heerenberg is op donderdag 25
februari de vaderlandse ouverture.

Tijdens de najaarsvergadering stel-
de de VOB de profkalender 1993,
die door de profsectie van de
KNWU nog goedgekeurd dient te
worden, samen. Ook volgend jaar
eist Limburg een belangrijke ge-
deelte van de Nederlandse wieler-
koek op. In de Amstel Gold Race,
met een nieuwe finale en finish op
de top van de Sint Pietersberg in
Maastricht, op zaterdag 24 april zijn
de professionals de eerste keer in
deze provincie aan het werk te zien.
Op zondag 27 juni wordt in Meers-
sen het Nederlands wegkampioen-
schap verreden. Heerlen presen-
teert op vrijdag 30 juli het eerste
Limburgse na-Tourcriterium.
Daags na de Heerlense profronde,
die evenals de Amstel Gold Race
met medewerking van het Lim-
burgs Dagblad georganiseerd
wordt, zijn de beroepscoureurs aan
het werk in Elsloo. Op woensdag 4
augustus is Parmingen aan de
beurt, op 10 augustus Linne (onder
voorbehoud) en de Ridderronde in
Maastricht heeft woensdag 11 au-
gustus als datum toegewezen gekre-
gen. De Ronde van Nederland sluit
de rij met etappeaankomsten in
Venlo (19 augustus) en Valkenburg
(20 augustus).

De Nederlandse profkalender ver-
meldt volgend jaar 33 wedstrijden,
twee meer dan afgelopen seizoen.
Linne, Valkenswaard en Apeldoorn
zijn de nieuwkomers. Op 18 septem-
ber wordt in Aalsmeer het Neder-
landse profseizoen traditiegetrouw
afgesloten.

Ex-beroepsreners
in proferiteriums

Von onze sportredactie

fer^LEN/DEN BOSCH - Wiel-
*e nFS die °°rï Prof zijn geweestenweer uit eigen beweging of
tic h-f^dwongen een amateurlicen--4n *j Dt>en, mogen in 1993 meedoen
9e S(f Nederlandse profcriteriums.
iT KrJttr 2 ■^mateurwielrennen van
[Jet D]| "U moet op korte termijn
*fe v" formeel nog goedkeuren.

er, freniging Organisatoren Be-
JfeeaTekenwedstrijden (VOB)
*Iclpt-, zaterdag al tijdens haar ka-| ervergadering in Den Bosch.
«let jhHornst e om ex-profs in de toe-tun ' Samen te laten fietsen met
Nd p-k collega's is eigenlijk uit
l«atie oren- Door de beroerde si-
Wt °P de internationale wieler-
£tig k' " ons la"d na de jaarwisse-

gUlt nog een stuk ofveertig
?ierer,Srenners- In de Praktijk zijn
*Beliitntrs straks lanê niet allemaal
strij d-* beschikbaar voor een wed-X r°nd de kerk- De toekomst

User _critenums liep daardoor se-
Vaar- Met het toelaten van

l?ake a P nenners denkt wedstrijd-
Gerrie van Gerwen die

St Ö te ondervangen. „HetSgevTi^ n we het rennersveld
t)ia„

d met top-amateurs, maar

"* Si ltte op flink verzet van-■dlstricten-1^ zijn we biJ de ex-profs
bfeonri men- Verder mogen ook

2Hrfl"6 streekrenners die ama-
%rr, j"meedoen aan een proferite-
Plaats ,, üe buurt van hun woon-

De voorlopige profwielerkalender 1993:
Februari: 25. Grote Prijs Wieier Revue.
April: 24. Amstel Gold Race. Mei: 18. Woer-
den, 22. Ronde van Midden-Zeeland, 23.
Dernykoers Amsterdam, 30. Made. Juni: 4.
Hengelo, 11. Apeldoorn, 21. Ulvènhout, 27.
NK Meerssen, Juli: 26. Boxmeer, 27. Stipt-
hout en Steenwijk, 28. Chaam en Noord-
wijk, 29. Wateringen, 30. Heerlen, 31. Elsloo.
Augustus: 1.Emmen, 2. Roozendaal, 3. Tiel,
4. Parmingen, 5. Oostvoorne, 6. Maarheeze,
7. Pijnakker, 9. Valkenswaard, 10. Linne,
11. Maastricht, 12. Surhuisterveen, 16-20
Ronde van Nederland, 25. Veenendaal-Vee-
nendaal. September: 3. Almelo, 18. Aals-
meer.

Attent
De Brazilianen lieten zich niet van
de wijs brengen en waren een mi-
nuut later na een fraaie combinatie

al dicht bij de gelijkmaker. Zubizar-
reta redde attent op een inzet van
rechtsback Cafu. Daarna moest de
doelman een verraderlijk schot Ro-
naldo Luiz over het doel boksen.

Barcelona probeerde met snelle
counters Sao Paulo in verlegenheid
te brengen. Stoichkov was een per-
manent gevaar voor de Braziliaanse
verdedigers, maar van de vleugels
(Eusebio, Laudrup en Beguiristain)
kwam weinig dreiging. De Zuid-
amerikaanse kampioen kwam in de
28ste minuut op gelijke hoogte, na-
dat Muller zijn bewaker Ferrer had
uitgespeeld en Rai was ontsnapt
aan de aandacht van Koeman en
Witschge. De aanvoerder werkte
van dichtbij de bal eenvoudig in het
doel.

Na de hervatting ontpopte Sao Pau-
lo zich tot een waardige wereldkam-
pioen. Het legde Barcelona op de

pijnbank en verzuimde afstand te
nemen van de Europese kampioen.
Palinha, Rai, Muller en de als een
jongeling spelende veteraan Cerezo
dwongen Zubizarreta tot enkele
fraaie saves. Twaalf minuten voor
het einde bezegelde Rai dit veld-
overwicht met een schitterende di-
recte vrije trap: 2-1. Op dat moment
besefte de Spaanse ploeg dat de
laatste kans op een wereldtitel was
verspeeld.

Herfstkampioenschap
Anderlecht en Bayern

BRUGGE - Anderlecht ver-
speelde tijdens de zestiende
speelronde in de Belgische
competitie een punt, maar
werd wel herfstkampioen. De
koploper bleef bij titelverdedi-
ger Club Brugge steken op 0-0.
De voorsprong op Standard
Luik liep terug tot drie pun-
ten. De club van trainer Arie
Haan versloeg middenmoter
Lierse SK met royale cijfers:
4-0. Vervoort (2), Wilmots en
Pister brachten de treffers op
hun naam.
Bij de lijstaanvoerder begon Peter
van Vossen verrassend op de bank
en mocht Johnny Bosman weer
eens in de hoofdmacht starten. Veel
succes had de opmerkelijke wissel
niet. Bosman kwam vrijwel niet in
scoringspositie. Nadat de voormali-
ge Ajacied in de zestigste minuut
naast het doel had geschoten, werd
hij vervangen door Van Vossen.
Ook de international kon echter
geen openingen vinden in de muur
van Brugge-verdedigers. In de slot-
minuut kopte Bruno Versavel na-
mens Anderlecht nog tegen de on-
derkant van de lat.

Duitsland
Jan Wouters heeft zijn eerste titel in
Duitsland binnen, al is dat maar een
officieuze aanduiding voor de beste
club bij dewinterstop. Bayern Mün-
chen werd zaterdag „Herbstmeis-
ter", ondanks het gelijke spel van
1-1 tegen Schalke.
De Zuidduitsers hebben na zeven-
tien duels een punt voorsprong op

Eintracht Frankfurt, dat thuis 3-3
speelde tegen Hamburger SV, en
twee opWerder Bremen. De topper
tussen de nummers vijf en vier,
Dortmund en Karlsruher SC, ein-
digde in 3-1.

De zeventiende speelronde stond in
het teken van een actie van de Duit-
se voetbalbond tegen vreemdelin-
genhaat. Alle clubs in de hoogste
klasse stuurden hun spelers het
veld in met de tekst „mijn vriend is
een buitenlander" op het shirt.

Italië
Zelfs een vormcrisis kan Milan niet
meer van de dertiende scudetto af
helpen. Achter de onaantastbare
koploper kan het nog spannend
worden. Het verschil in punten tus-
sen de nummers twee en vijftien
bedraagt na zondag slechts drie
punten. Tenminste een van deze
veertien clubs degradeert aan het
einde van het seizoen, terwijl er vijf
zich zullen plaatsen voor Europese
voetbal.
AC Milan kwam tegen Ancona niet
in de problemen. Jean-PierrePapin
onderscheidde zich met twee fraaie
treffers in het duel met de debutant
op het hoogste niveau.

Frankrijk
Nantes heeft weer alleen de leiding
genomen in de Franse competitie
door de topper tegen Paris SG met
1-0 te winnen. Voor 38.000 toe-
schouwers viel het doelpunt uit een
strafschop van Quedec.
De strijd om de bovensteplaatsen is
spannend in Frankrijk. Na achttien
speelronden heeft Nantes een punt
voorsprong op Monaco, twee op Pa-

ris SG en Auxerre en drie op Mar-
seille, dat nog een duel tegoed
heeft.

" Jean-Pierre Papin was de grote man van AC Milan in de
wedstrijd tegen Ancona. De Fransman nam twee doelpunten
voor zijn rekening. Dat maakte hij het publiek nog eens met
twee opgestoken vingers duidelijk. Rechts Marco van Basten.

Foto: EPA
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Trainer Körver: 'Geluk niet aan onze kant gehad'

VVV laat opnieuw steek vallen
Van onze correspondent

HENK HAFMANS

fta a A-G " VVV staat weer met beide benen op de grond.
5 tr5"1 nederlaag tegen RBC moesten de Venlonaren ook in
ties\ ag de eer aan e tnuiscluD laten. Toch kwam het ver-
*lotf harder aan dan een week geleden. Pas in de
Den w 6

Van een lan§e tiJd gelijkopgaand duel scoorde ADO
tllet a§ de winnende treffer. Emiel van Eykeren nam de gok
2eil een half mislukt afstandsschot. Van ruim 25 meter afstand
ty d^ zijn diagonale uithaal in de verste benedenhoek. Het
|voo ■■

eni§e keer dat doelman John Roox, die de bal vlak
y^zijn vergeefse duikeling nog zag opstuiten, kansloos was.
de *ï was geklopt, want in de resterende acht minuten warenVenlonarenniet meer bij machte de mouwen op te stropen.

goaJis Körver zag door deze 'flop-
dro z°als hij het noemde, een
sDpli^ in rook opgaan. Zijn voor-leer Kg ('Na Den Haag staan we
liet ovenaan') ging in elk geval
l?ü ln vervulling. Ondanks zijn te-
elen:teiüng had hij toch positieve

en gezien. „We wilden de
le tg Weer oppakken na het debac-
'Wtrf en maar hebben het ge-
| aan onze kant gehad."
Vn

rd e °t al mdc eerste helft bleek VW
jM0 echnisch beter combinerende■ striir? Venloos doelpunt had de>*iej! Wellicht een heel ander aan-
kaart gegeven- De mogelijkheden
jgehan heeft vooral Maurice Graef
i 'enj Al in de 8e minuut kwam de
iiw °se centrumspits oog in oog
Hij n Haagse doelman te staan.
vati rfm debal vol op de slof na een

"ban»m WemiSe sprintacties van Ba-
Jftaf a> mßar strandde op de re-
Öaan Van René Stam- De Ni§e-litg:? etaleerde zijn gevaarlijkekwa-
de *en slechts zelden en kwam in

fCde helft nog nauwelijks uit
stvH6- ' <^rotendeels door eigen pas-
IKert-' maar ook omdat de aan-
!ges IJnen in zijn richting waren af-|L^eï. Een tweede dot van een
Het r eeS Maurice Graef vlakvoor
kjj-^tsignaal. Uit een bijna onmo-
W hoek probeerde hij Stam te-
l)fe~^efs te verschalken, hoeweleen
Vyy[ tePass op twee vrijstaande
ljie ers (Laros en Van Leenders)
bje . Perspectief hadden kunnen

tj^ Schuwde de aanval niet, maar
'W -den de Hagenaars ook niet.
de y2IJ troffen in de sluitpost van
Obg^^onaren een onoverkomelijk

eest J°nn Roox was neer en
'"'acht *n z^n doelgebied en
tWiif ~ menige ADO-speler tot ver-
kor ng- Beide keepers deden niet
UW lkaar onder en wedijverden
\Lj eikaar om de titel 'man van deuitrijd.

.DO Den Haag - VW: 1-0(0-0). 81. Van
lykeren 1-0. Toeschouwers: 3.730.
icheidsrechter: Reijgwart. Gele kaar-
?n: Metman en Hoekman (beiden Ado
)en Haag); Polman en Rayer (VVV).
lDO: Stam, Van Eykeren, Adam, Hee-
en, Gentile, Metman, Van der Laan,
leijer (75. Schellevis), Talan (57. Teb-
enhof), Danen, Hoekman.
W:Roox, Smits, Polman,Rayer, Jan-
ida, Verberne, Driessen, Van Leen-
ers, Babangida, Graef, Laros.

willen binnenhalen. Trainer Nol de
Ruijter posteerde Harry van der
Laan op de rechtervleugel en wis-
selde de snelheid en balvaardigheid
van Talan in voor de lengte van
Tebbenhof. Maurice Rayer had zijn
handen meer dan vol aan deze in-
valler. VW hield lange tijd onder
de Haagse druk stand, die de mees-
te Venlonaren wel op hun eigen
speelhelft terugdrong, maar zelden
voor problemen voor de soeverein
keepende JohnRoox zorgde.
Het duel leek doelpuntlooste eindi-
gen, ook al omdat VVV de mooiste
kansen bleef missen. Zo had Graef
12 minuten voor tijd na een diepte-
pass van Rayer de openingstreffer
op zijn schoen, maarkwam moeder-
ziel alleen opnieuw niet voorbij de
uitlopende Haagse doelman. De
keepers leken de nul voor hun
ploeg vast te houden totdat een ver-
twijfelde uithaal van Van Eykeren
met een merkwaardige curve in het
VW-doel verdween.

Lfdetweede helft leek de thuisclub, °rceerd de winnende treffer te

Frans Körver had toch minstens op
de halve winst gerekend. „Twee
ploegen die de aanval zoeken en
ook mooie scoringskansen creëer-
den. Het had dan ook best 3-3 kun-
nen zijn. Jammervan dieene beslis-
sende goal. Het geluk was ditmaal
aan Haagse zijde. We hebben de
kansen gehad, maar helaas niet
kunnen benutten. Jammer. De
ploeg, met name de defensie, heeft
in elk geval veel beter gepresteerd
danvorige week. Helaas moet ik het
aanvalstrio verwijten dat het de
ruimte die Den Haag ons na de her-
vatting bood, niet kon uitbuiten".

Cruijff: 'Als Barcelona toch eens moet verliezen, dan graag tegen zo'n klasseploeg'

Sao Paolowereldkampioen
DOOR JURRIAAN VAN WESSEM

TOKYO - Tele Santana mag zich
eindelijk wereldkampioen noemen.
De Braziliaanse grootmeester onder
de trainers kreeg het succes waar
hij al jarenrecht op had. Sao Paulo
versloeg Barcelona in het jaarlijkse
wereldtitelgevecht om de Toyota
Cup. Johan Cruijff sprak vol be-
wondering over zijn collega: „Als
Barcelona dan toch eens moet ver-
liezen, dan graag tegen zon klasse-
ploeg".

Sao Paulo en Barcelona voerden
voor de 60.000 toeschouwers een
voor het moderne voetbal uniek
schouwspel op. Eindelijk kon een
als droomfinale aangekondigde
wedstrijd aan de hoge verwachtin-
gen voldoen. Beide ploegen kozen
vanaf de aftrap voor de aanval enbezondigden zich niet aan hard

spel. Waarschijnlijk hadden de Ja-
panse toeschouwers niet door hoe
zeldzaam zoiets tegenwoordig is. De
Braziliaanse aanvallers Palinha, Rai
en oud-international Muller (terug
na een mislukt avontuur bij Torino)
verrasten de Catalaanse defensie
met scherpe combinaties. In de ze-
vende minuut was Rai, de 27-jarige
broer van Socrates, al dicht bij een
treffer. Hristo Stoichkov leek in de
twaalfde minuut een einde te ma-
ken aan de aspiraties van Sao Pau-
lo. De Bulgaar verraste de onzekere
doelman Zetti met een schot van
dertig meter. Met deze voltreffer
kandideerde de topscorer zich na-
drukkelijk voor de onderscheiding
'Europees Voetballervan het Jaar.

Sao Paulo - Barcelona 3-1 (1-1). 12.
Stoitsjkov 0-1, 27. Rai 1-1, 79. Rai 2-1.
Scheidsrechter: Loustau (Arg). Toe-
schouwers: 60.000.
Sao Paulo: Zetti; Vitor, Ronaldo en Ro-
naldo Luiz; Cafu, Pintado, Toninho Ce-
rezo (82. Dinho) en Adilson; Muller, Rai
en Palhinha.
Barcelona: Zubizarreta; Ferrer, Koe-
man en Eusebio; Bakero (52. Goicoe-
chea), Guardiola, Amor en Witschge;
Laudrup, Stoitsjkov en Begiristain (81.
Nadal).

Spanje
De vormcrisis bij Real Madrid
houdt onverminderd aan. De „Ko-
ninklijke" blijft niettemin voor ei-
gen publiek met krappe cijfers win-
nen. Na het knoeiwerk tegen Vites-
se (1-0) werd ook het gerommel te-
gen Celta Vigo, dat vier basisspelers
miste, royaal met twee punten be-
loond.

Herschikking in
degradatiegroep

HEERLEN - Het is een beetje on-
wennig, maar het misstaat niet. FC
Utrecht, de enige club die PSV dit
seizoen in de eredivisie heeft versla-
gen, is één weekeinde voor de win-
terstop de naaste belager van de
landskampioen.

De club van Koning Ab (Fafié) won
gisteren zijn inhaalwedstrijd tegen
FC Dordrecht met 2-0. De Dordtse
doelman Joop Hiele werd voor de
tweede keer dit seizoen uit het veld
gestuurd.

De twee andere inhaalwedstrijden
zorgden voor herschikking in de de-
gradatiegroep. In Volendam werkt
het Korbach-effect nog, dit keer
voornamelijk door het negentien-
jarigetalent Hans Bond, die de aan-
jager was voor de overwinning met
5-1 op Willem 11. Na het vertrek van
Stafleu als coach is Volendam van
degradatiekandidaat een solide
middenmoter geworden.

FC Utrecht had zijn beste spel niet
nodig om twee punten te halen in
Dordrecht, wèl de hulp van scheids-
rechter Lammers, die de wedstrijd
kort voor tijd besliste met een straf-
schop en een rode kaart voor
Dordts doelman Hiele nadat De
Koek zich schitterend over de op de
grond liggende doelman had laten
vallen. Bijl gebruikte de strafschop
om de stand op 2-0 te brengen,
Roest had in de eerste helft ge-
scoord na een hoekschop van Smo-
larek.

Roda JC polst
Riek Stroucken
KERKRADE - Roda JC heeft
Riek Stroucken benaderd om op
korte termijn trainer van het
tweede elftal van de Kerkraadse
club te worden. Die positie is va-
cant geworden omdat Hans van
Tussenbroeck wegens prrivé-
omstandigheden Roda JC tijde-
lijk vaarwel heeft moeten zeg-
gen. Een eventuele verbintenis
met Stroucken, op dit moment
actief bij PSV Posterholt, geldt
tot Van Tussenbroeck de hon-
neurs weer kan waarnemen.

Booyzoekt
nieuwe club
BRUGGE - Foeke Booy stapt
na vier jaar ontgoocheld maar
weloverwogen en definitief op
bij Club Brugge. De Nederland-
se aanvaller heeft Ger Lagendijk
als zaakwaarnemer in dearm ge-
nomen. Er hebben zich nog geen
clubs voor hem gemeld. De spits
kwam niet meer in aanmerking
voor een plaats in de basis bij de
Belgische kampioen. Booy, die
door zijn trainer wel weer in de
selectie werd opgenomen voor
het duel met Anderlecht, voelt
zich schromelijk tekort gedaan
bij zijn werkgever. „Liefde moet
van twee kanten komen. Dat was
absoluut niet meer het geval."

Sturing
onder mes
ARNHEM - Edward Sturing
wordt woensdag geopereerd we-
gens een dubbelzijdige lies-
breuk. De spelervan Vitesse, die
werd onderzocht door PSV-arts
Van den Hoogenband, zal naar
schatting vier tot zes weken zijn
uitgeschakeld. In het verleden
redde dezelfde ingreep de actie-
ve voetbalcarrière van Wim Jan-
sen, de huidige technisch direc-
teur van Feyenoord.

Martin Hendriks verrast
WESTERBEEK - Martin Hendriks heeft eindelijk weer een in het
oog springende prestatie als veldrijder geleverd. In de internationale
cyclo-cross van Westerbeek ging het eeuwige talent verrassend als
winnaar toppers als Danny de Bic (tweede op 24 seconden), Henk
Baars (3e), Richard Groenendaal (4e) en Adrie van der Poel (se) voor-
af.
Op Limburgse bodem werd een trainingscross als onderdeel van hetGerrit Scholteklassement in Hulsberg afgewerkt. Noël van der Leij
zegevierde voor Vranken en Slaats. Slechts zes renners bereikten definish.

" Terwijl Rai van Sao Paulo koppend probeert te scoren
wordt de Braziliaanse middenvelder door Richard Witschge
van Barcelona geblokkeerd. Ronald Koeman (links) kijkt toe.

Het Nederlandse blok in Tokio kon niet verhinderen, dat Rai
twee treffers aantekende.

Foto: REUTER

Nederlands in Tokio
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Miranda 3 9- 9
NEC'92 5 8- 8
Kakertseß. 4 10- 8
Laura 4 9-6
RKMVC4 8- 2
A'bosch 3 9- 1
Derde Klasse G
Hrln. Sp. 4-SVN 5 3- 2
Hopel3-WDZ3 5- 2
Stand:
SVN 5 10-14
SVK2 9-12
Waubach 4 10-11
Simpelv. 4 9-11
Hrln. Sp. 4 9-11
Chevrem. 3 8-10
Weltania 5 7- 9
Miranda 4 7- 8
Hopel3 11- 7
WDZ 3 8- 2
Kak. B. 3 8- 1
Derde Klasse H
NEC 6-Laura 3 1- 1
Heksenb. 3 -Schuttersv. 5- 2
4
RKBSV 3-Eik'veld 2 2- 2
Schinveld 3-FC Gracht 2- 1
Stand:
Schinveld 3 11-19
Weltania 4 10-18
RKBSV 3 11-16
Limburgia 3 9-13
Laura 3 11-11
NEC 6 9- 9
Chevrem. 5 8- 8
Eik'veld 2 10- 8
Heksenb. 3 7-5
Waubach 3 8- 4
Schuttersv. 4 10- 2
FC Gracht 4 10- 1
Derde Klasse I
Passart 3-SVN 6 3- 1
RKHBS 4-Bekkerv. 4 4- 0
Stand:
Schinveld 4 10-19
Bekkerv. 4 12-19
Hrln. Sp. 3 10-13
Heksenb. 4 10-13
SVN 6 10-12
RKHBS 4 11-12
RKBSV 4 10-10
Passart 3 10- 9
RKDFC3 8- 8
COV2 11- 4
Gr. Ster5 10- 3
Egge 3 10- 0
Derde Klasse J
Quick 5 -Schinnen 2 1-1
Stand:
Schinnen 2 9-16
Minor 3 9-15
EHC 4 9-14
Wijnandia 3 8-12
BVC2 9-10
Heidebl.3 10- 7
Mariar. 4 8- 7
Limburgia 4 8-6
Doenrade 3 10- 5
Quick 5 9- 4
Caesar4 9- 2.
Derde Klasse K
Schimmert 3 -L'heuvel 4 0-0

DVO 3-Sweikh. B. 3 3- 1
Quick'oB 4-Haslou 4 1- 1
Almania 4-De Ster6 0- 1
Stand:
De Ster 6 11-20
Almania 4 9-14
Heidebloem 2 10-14
Schimmert3 10-12
Haslou 4 9-10
DVO 3 11-10
Spaubeek3 9- 9
Quick'oB 4 10- 7
Bom 3 . 9-6
Sweikh. B. 3 9- 3
L'heuvel 4 11- 3
Vierde klasse A
Biesland 3-Polaris 6 3- 2
Daalhof 5-Maastr. B. 4 0- 3
De Heeg 2-RKASV 5 5- 2
Amelie 2-RKHSV 5 1- 5
Willem I 6-Rapid 6 2- 1
Stand:
RKHSV 5 10-19
Amelie 2 11-17
De Heeg 2 11-14
Willem 16 11-14
Maastr. B. 4 10-10
Rapid 6 10- 9
Polaris 6 11- 7
Biesland 3 11- 7
Heer 6 9- 6
Daalhof 5 10- 6
RKASV 5 10-5

Vierde klasse B
RKHSV 4-De Heeg 3 1- 2
Amelie 3-Keer 3 1- 9
RKVCL 6 -Maastr. B. 5 7- 2
MXC 8-Heer8 3- 6
Rapid 7 -Scharn 7 0-4
Stand:
De Heeg 3 11-21
Scharn 7 10-18
Keer 3 11-16
RKHSV 4 10-11
Heer 8 9-10
MXC 8 9- 9
RKVCL 6 10- 7
Rapid 7 9- 6
Maastr. B. 5 9-5
St. Pieter 4 9- 5
Amelie 3 11- 0
Vierde klasse C
Daalhof4-Keers 5- 2
Heer7-Willem 1 4 2- 2
VNB 3-St. Pieter 3 2- 9
RKBFCS-RHC3 4- 0
Bemelen 2-RVU 5 1- 3
Stand:
Daalhof4 10-18
St. Pieter 3 10-17
RKBFCS 11-15
Heer 7 11-15
Willem 14 11-12
Keer 5 10-10
Berg 3 9- 7
RVU 5 10- 7
VNB 3 11- 6
RHC3 11- 4
Bemelen 2 10- 3
Vierde klasse D
RKUVC 5 -lason 4 5-1

ierste Klasse A
ÏHC-Willem 12 1- 2
Vhite Star-Biesland 3- 2
ÏKHSV2-VNB 1- 3
Daalhof-DeHeeg 2- 0
Caberg -Amelie 4- 1
Hand:
3eHeeg 10-16
VhiteStar 11-16
:aberg 10-15
iiesland 10-12
Daalhof 10-11
/NB 9-11
iKUVC 10-11
\melie 11-11
Claris 8-10
Villeml2 10- 3
IHC 10- 2
iKHSV 2 11- 2

eerste Klasse B
Strucht. B. -Sportcl.'2s 0- 0
ieulse 8.-Valk. B. 1- 1
teym. B. -Geertr. B. 0- 1
■■Jyswiller -lason 2- 0
VDZ-RKSVG 3- 1
Stand:
Geertr.B. 10-17
«lyswiller 10-15
ason 10-11
Sportcl.'2s ' 8-10
VDZ 8- 9
Vylre 9- 9
Strucht. B. 9- 8
ïeym. B. 8- 6
ÏKSVG 8- 6
/alk. B. 9- 6
Keulse B. 9- 6
Vahlwiller 8- 3
ïerste Klasse C
Sylvia-KEV 2 1- 1
IKTSV 2-KakertseB. 0- 6
CVC Oranje 2 -Hopel 1- 4
MEC'92 2-Laura 0- 8
*KHBS -Heilust 2 6- 0
Stand:
ÏKHBS 10-18

9-15
lopel 10-15
Wijnandia 10-10
CEV2 10-10
Cakertseß. 9- 9
limburg 8- 8
Sylvia 10- 8
*lEC'92 2 11- 8
UCTSV2 11- 8
leilust2 9- 6
tVC Oranje 2 9- 1

eerste Klasse D
iVCG-Havantia 1- 4
ioenrade-De Leeuw 0- 0
Cgge -FC Ria 0- 2
Stand:
SVE 10-15
3e Leeuw 9-14

Sweikh. B. 8-12
Adveo 10-11
Stadbroek 10-11
Schinnen 9-10
Doenrade 10-10
FCRia 11- 9
Havantia 11- 8
Treebeek 8- 8
GVCG 11- 7
Egge 11- 3
Eerste Klasse E
St. Joost-Leeuwen 2- 0
Vlodrop -O'berg 1- 0
JulianaK-Slekker B. 3- 0
DVO-Maasbracht 2- 1
Stand:
JulianaK 10-18
DVO 10-15
Leeuwen 9-14
RKSNA 10-11
St. Joost 11-11
O'berg 11-11
Vlodrop 10-10
SHH 8- 9
Maasbracht 10- 7
Slekker B. 9- 6
Heel 9- 3
Walburgia 9- 1
Eerste Klasse F
A'heide-Nunhem 1- 3
RKSVN2-RKHVC 2- 0
Megacles 2-EMS 2 4- 3
Heyth.-RKSVV 3- 2
Stand:
Megacles 2 11-15
Heyth. 11-14
Nunhem 10-13
RKHVC 10-12
EMS 2 11-12
RKSVN2 10-11
RKSW 9-11
A'heide 11- 9
Laar 10- 8
Bieslo 10- 7
Roggel 9- 4
Swift 2 8- 4
Eerste Klasse G
Top'27-VOS 2- 4
KVC2-Bevo2 0- 3
FC Steyl-Eiker B. 2- 1
Grashoek-HBSV 2 3- 1
Hegelsom-FCV 2 2- 2
Stand:
FCV 2 11-20
Grashoek 11-18
FC Steyl 11-16
VOS 11-14
Eiker B. 11-10
Tiglieja2 10- 9
HBSV 2 11- 8
Reuver 2 10- 8
Hegelsom 10-6
KVC 2 10- 6
Bevo2 10- 6
Top '27 10- 5
Eerste Klasse I
Scharn 3-Bunde 2 2- 0
Buchten 2-MKC 2 0- 1 ,
Almania 3-Quick 2 1- 2
Armada 2-SVME 2 1- 2
WW 2-Hulsberg 2 3- 1
Stand:
Quick 2 11-19
Almania 3 10-15
MXC 2 10-14
WVV2 11-11
Buchten 2 10-10
SVME 2 11-10
Heer 2 9- 9
Scharn3 10- 9
Bunde 2 11- 9
IVS2 10- 8
Hulsberg 2 10- 7
Armada 2 11- 3
Eerste Klasse J
Sportcl. 2 -Limburgia 2 1-2
Bekkerv. 3-Sylvia 2 0- 1
Stand:
Limburgia 2 10-14
Schinveld 2 10-13
Sylvia 2 10-13
Laura 2 9-12
Coriovall. 2 9-11
Sportcl. 2 11-11
Schutterv. 2 8-10
Miranda 2 10-10
Hrln. Sp. 2 9- 8
Adveo 2 9- 8
Waub. B. 2 8- 2
Bekkerv. 3 11- 2
Eerste Klasse K
Merefeldia 3-DESM 2 0- 2
Egchel 2-RKSVO 2 3- 5
Stand:
DESM 2 « 11-15
RKSVO 2 11-13
PSV 2 10-13
EVV 2 10-13
Parmingen 3 10-11
Egchel 2 10-11
Eindseß.2 10-10
RKMSV4 9- 8
Leveroy2 10- 7
Leeuwen 2 9-7
Merefeldia.3 11- 6
Belfeldia 2 9- 6
Tweede Klasse A
Standaard 3-Caberg 2 2- 0
Mheerd. B. 2-Vinkensl. 16- 2
3
Heer3-RKUVC2 6- 1
MXC 3-RKWL3 1- 2
RKASV 2-RVU 2 0- 0
Stand:
Heer 3 10-19
DBSV 10-17
RVU 2 10-13
Amicitas2 10-12
RKWL 3 11-12
RKUVC2 11-11
Caberg 2 11-10
RKASV 2 11- 9
Standaard 3 10- 8
Mheerd. B. 2 11- 7
Vinkensl. 3 10- 4
MXC 3 11- 4

Tweede Klasse B
Standaard 4-Willem I 3 4- 1
MVV'O2-Celios 7- 1
RKASV 3-RKBFC 2 2- 3
RKUVC 3-RKHSV 3 5- 1
lason2-Daalhof2 3- 1
Rapid 3 -Leonidas 3 3-3
Stand:

Celios 2-Keer 4 5- 1
RKBFC6-Bergs 2- 1
Scharn 6-Polaris5 2- 0
White Star3-Leonidas 7 4- 0

Stand:
Willem 15 11-21
RKBFC6 11-19
Scharn 6 11-14
Polaris 5 11-13
RKUVCS 11-13
White Star3 10-12
Celios 2 10-10
Keer 4 11- 9
Berg 5 10- 5
lason 4 9-0
Leonidas 7 11- 0
Vierde klasse E
Strucht. B. 3-Walram 4 3- 1
RVU 6-RKVVM 4 2- 0
Schimmert 4-RKUVC 4 1- 2
Willem I 8-Celios 3 1- 2
Scharn 8-Leonidas 8 3- 2
Stand:
RVU 6 11-19
Willem 18 11-17
RKVVM 4 11-17
Celios 3 12-17
RKUVC 4 12-16
Schimmert 4 12-14
ScharnB 12- 8
Strucht. B. 3 13- 7
Berg 4 9- 6
Bunde4 10- 5
Walram 4 9- 3
Leonidas 8 10- 3
Vierde klasse F
Eijsden 4 -Meerssen 6 2-1
RVU 4-DBSV 6 5- 1
Oranje B. 3 -Slenaken 3 6- 1
Geulsche B. 3-SCG 5 0- 1
Walram 3 -Schimmert 5 6-0
MXC 9 -Geertr. B. 3 3-2
Stand:
Eijsden 4 11-20
SCG 5 11-17
Oranje B. 3 12-17
Walram 3 9-16
RVU 4 13-12
Geertr. B. 3 11-9
DBSV 6 11- 9
MXC 9 11- 8
Meerssen 6 11-8
Geulsche B. 3 9- 6
Schimmert 5 12- 6
Slenaken 3 9- 2
Vierde klasse G
Eijsden 5 -Gulpen 3 0-4
Geertr. B. 5 -Nijswiller 3 ji- 1
Partij 2-Wijlre 2 3- 7
Slenaken 2 -Reym. B. 2 7-1
Stand:
Slenaken 2 10-17
Gulpen 3 10-16
RKIVV2 10-15
Wijlre 2 10-15
Geertr. B. 5 11-12
Epen 2 9- 9
Noorb. B. 3 9-8
Mheerd. B. 3 11- 7
Nijswiller 3 10- 6
Partij 2 8- 6
Eijsden 5 11- 6
Reym. B. 2 9- 1
Vierde klasse H
Zwart W. 4-Eijsden 6 0- 8
Wahlwiller 2-W. Groen 4 1- 4

Stand:
Eijsden 6 11-22
Wijlre 4 9-14
SCKR 3 9-14
Zwart W. 4 10-14
W. Groen 4 11-11
Simpelv. 5 8-10
Wahlwiller 2 11-10
Banholtia4 10- 8
RKSVB 3 7- 4
RKSVG2 8- 3
Lemirsia 3 8-1
RKIW 3 10- 1

Vierde klasse I
Simpelv. 6-Huls 2 0- 6
Stand:
SCKR 4 9-13
Gulpen 4 8-12
Heilust 4 8-11
Wijlre 3 6-10
Hulsberg4 8- 9
Voerend. 4 9-9
RKSVB 4 9- 8
Huls 2 11- 7
Minor 4 8- 6
Troja 2 9- 4
Simpelv. 6 7-» 3
Vierde klasse J
Kolonia 6 -Waubach 5 6-1
Helios3-SVKS 4- 1
Stand:
Hulsberg 5 9-17
Kolonia 6 9-17
Helios 3 ,-10-13
Miranda 6 9-11
Rimburg3 9-11
RKONSS 8- 9
Waubach 5 9- 7
SVKS 10- 7
Sylvia 3 6- 4
WDZ6 5- 2
Heilust 5 9- 2
Wijlre 5 9- 2

Vierde klasse K
WDZ 5-Waub. B. 3 3- 1
Haanrade 4-KVC Oran- 4- 2
je 4
Laura 5 -Bekkerv. 8 6-2
Stand:
Haanrade 4 10-14
Laura 5 10-13
Kolonia 7 10-13
Miranda 5 7-12
RKONS6 7-11
Bekkerv. 8 10-11
Waubach 6 8-10
Chevremont 6 9-10
KVC Oranje4 11- 5
Eik'veld 4 8- 4
WDZ 5 8- 2
Waub. B. 3 8- 1
Vierde klasse L
KEV 5-Hrln. Sp. 5 2- 2
Stand:
Klimmania3 9-14
Hrln. Sp. 5 9-12

Sweikh. B. 2 10-10
Egge 2 9- 9
Spaubeek2 9- 6
De Leeuw 3 9- 6
Doenrade2 10- 3
Treebeek 3 8- 0
Tweede Klasse K
Stadbroek 2-DVO 2 1- 8
De Ster 4-Sanderb. 2 1- 0
Havantia 2 -LHBMC 2 3- 6
Stand:
Quick 3 10-15
LHBMC 2 10-14
COV 10-13
DVO 2 11-12
Spaubeek B—ll
SVM3 9-11
Sanderb. 2 9- 9
Havantia 2 10- 9
De Ster4 11- 9
GVCG3 9- 6
Caesar 3 10- 4
Stadbroek 2 9- 3
Tweede Klasse L
SVE 2-L'heuvel 3 2- 1
Neerbeek-Kluis 3 4- 0
Sittardia-Haslou 3 3- 1
DeSter3-Limbricht 2- 2
Urmondia 2-Hulsberg 3 0- 0
Stand:
Neerbeek 10-19
Limbricht 11-17
Sittardia 11-14
Urmondia 2 10-13
Haslou 3 9-11
De Ster 3 9- 9
SVE 2 10- 9
Kluis 3 11- 9
L'heuvel 3 10- 8
Sanderb. 3 10- 5
Hulsberg 3 10- 5
Sittard 3 9- .1
Derde Klasse A
RHC2-DBSVS 4- 2
St. Pieter 2 -VNB 2 4- 0
Polaris 4-GeulseB. 2 2- 2
MKCS-Heers 1- 4
Biesland 2 -Leonidas 4 1-9
Caberg 5-MVV'O2 4- 1
Stand:
Caberg 5 12-23
Leonidas 4 11-19
Polaris 4 12-15
Heer 5 10-13
MKCS 12-12
RHC2 12-12
DBSVS 11-11
St. Pieter 2 12-10
VNB 2 12- 9
Geulse B. 2 12- 6
MVV'O2 12- 6
Biesland 2 10- 2
Derde Klasse B
Vinkensl. 4-White Star 2 3- 1
RKVCLS-MKC6 2- 2
RKBFC4-Daalhof3 1- 2
Heer4-RKWLS 0- 1
DBSV 4-Leonidas 6 3- 1
Stand:
Daalhof3 11-19
Vinkensl. 4 12-16
RKVVLS 11-14
MKC6 10-13
DBSV 4 11-12
RKBFC4 10- 9
Scharns 9- 8
Leonidas 6 10- 8
RKVCLS 10- 7
Heer 4 11- 7
White Star 2 11- 3

Derde Klasse C
SVME4-WVV3 1- 2
Leonidas 5 -Bunde 3 1-1
DBSV 3-Standaard 5 1- 1
Stand:
Caberg 4 28- -2
Bunde 3 19-10
Maastr.B. 2 17-17
SVME 4 28-20
DBSV 3 26-22
WW 3 17-22
Standaard 5 22-29
Leonidas 5 30-29
SCG4 17-31
MVV '02 3 28-50
Derde Klasse D
lason 3-RKASV 4 0- 2
Vilt2-RKBFC3 1- 1
DBSV 2-Maastr. B 3 1- 4
Sibbe2-Banholtia3 2- 1
RKVVM 3-Meerssen 4 0- 5
Itteren 2-Valk. B. 2 2- 3
Stand:
Maastr.B 3 12-23
Sibbe 2 12-19
RKASV 4 11-15
Vilt 2 12-14
Meerssen 4 12-13
Valk. B. 2 11-11
lason3 11- 9
Banholtia3 10- 8
Itteren 2 10- 7
RKVVM 3 10- 7
RKBFC3 10- 4
DBSV 2 11- 2
Derde Klasse E
ZwartW. 3-Epen 2 1- 1
WDZ4-Sibbe3 4- 1
W. Groen 3 -RKIVV 2- 0
Sportcl.4-Gerendal 2- 4
Stand:
Lemirsia2 11-18
RKIW 11-14
Simpelv. 3 8-12
Nijswiller2 10-12
Sibbe311-11
RKMVC3 8-10
Zwart W. 3 10-10
W. Groen 3 10- 9
WDZ4 9- 8
Gerendal 12- 8
Epen 2 10- 6
Sportcl. 4 12- 4
Derde Klasse F
Laura 4-NEC'92 5 0- 3
Haanrade 3 -Chevre- 3- 1
mont4
Stand:
FC Gracht 3 9-16
Haanrade 3 12-16
Weltania3 10-14
Chevremont 4 11-12
Rimburg2 9-11
RKONS4 8- 9

MVV'O2 10-17
RKBFC2 10-17
RKASV 3 11-15
Daalhof2 10-14
lason 2 11-12
Celios 11- 9
RKHSV3 11- 8
Standaard 4 9- 8
RKUVC3 10- 7
Rapid3 10- 7
Leonidas 3 10- 6
Willem I 3 11- 4
Tweede Klasse C
Rapid 4-Scharn 4 0- 0
Geertr. B. 2-RKVCL 4 4- 0
Meerssen 3-SVME 3 3- 1
Polaris 3-Berg 2 2- 0
Stand:
Geertr. B. 2 11-17
Caberg 3 10-15
Banholtia2 9-12
Berg 2 11-12
Polaris 3 11-12
GSV2 9-11
Meerssen 3 10-11
Rapid 4 10-10
Scharn 4 ■. 9- 8
MKC4 9- 6
RKVCL 4 10- 4
SVME 3 11- 2
Tweede Klasse D
RKWL 4-Noorb. B. 2 1- 1
SCG3-Bemelen 1- 2
Keer 2-Oranje B. 2 3- 2
RKVVM 2-Eijsden 3 3- 0
Walram 2-Itteren 1- 2
Stand:
Itteren 11-18
Keer 2 11-17
SCG3 10-13
Bemelen 10-13
Sibbe 9-12
Eijsden 3 11-11
Walram 2 11- 8
RKVCL 3 9- 7
RKVVM 2 9- 6
Oranje B. 2 11- 6
RKWL 4 11- 6
Noorb. B. 2 9- 5
Tweede Klasse E
Voerend. 2 -Partij 0- 3
SCKR 2-Strucht. B. 2 0- 0
Stand:
Partij 10-15
SV Epen 8-13
RKMVC2 9-13
W. Groen 2 9-12
Strucht. B. 2 10-11
Voerend. 2 10-11
Noorb. B. 8- 9
Vijlen 3 9- 8
Klimmania 2 8-6
Gulpen 2 10- 6
SCKR 2 10- 5
Huls ;9- 1
Tweede Klasse F
Hopel2-WDZ2 3- 0
Troja -Haanrade 2 4-1
NEC3-RKTSV4 3- 6
Weltania 2-RKSVB 2 2- 0
Simpelv. 2-Zwart W. 2 2- 3
Stand:
Simpelv. 2 10-16
Zwart W. 2 11-15
Troja 11-15
WDZ2 10-14
RKHBS2 10-12
Weltania 2 10-11
RKTSV4 10-11
RKSVB 2 9- 9
Haanrade 2 9- 7
Hopel2 11- 6
NEC 3 10- 3
Heilust 3 9- 1

Tweede Klasse G
Kolonia 5 -Wijnandia 2 2-2
RKTSV 3-Vijlen 2 4- 1
Stand:
SVN 4 9-13
FC Gracht 2 7-11
Vaesrade2 8-11
Kolonia 5 9-10
Haanrade 8- 9
Wijnandia 2 9-8
Vijlen 2 9- 8
Heerlen 4 7-7
KVC Oranje 3 9- 6
RKTSV 3 10- 5
Voerend. 3 7-4
Tweede Klasse H
Eik'veld-Helios 2 3- 1
Sportcl. 3-Gr. Ster 3 2- 3
NEC 4 -A'brtsch 2 2- 2
KEV3-SVN3 2- 2
Stand:
SVN 3 10-15
A'bosch2 9-14
NEC 4 10-14
Eik'veld 9-13
Helios 2 10-11
KEV3 10-11
Gr. Ster 3 10- 9
Kakertseß. 2 8- 8
Kolonia 3 9- 7
Vaesrade3 9- 7
VKC3 9- 2
Sportcl. 3 9- 1
Tweede Klasse I
De Leeuw 2 -Kolonia 4 1-2
Mariarade 2 -Passart 2 5-1
H'broek 3 -Gr. Ster 4 0-0
Stand:
Mariarade 2 9-18
Passart 2 11-16
Langeberg 2 10-15
Kolonia 4 8-10
De Leeuw 2 '9- 9
Schuttersv. 3 8- 9
CSVT 9- 9
Treebeek 2 10-8
Gr. Ster 4 9-7
H'broek 3 9- 5
VKC4 9- 3
RKHBS 3 9- 1
Tweede Klasse J
EHC 3-Doenrade 2 3- 2
Stand:
Centrum B. 2 9-15
RKDFC 2 9-14
Amstenr. 2 9-13
EHC 3 10-12
Mariar. 3 8-11
Jabeek 10-11

Langeberg 5 7-12
SVK4 8-11
RKBSV6 8-10
KEVS 8- 8
Heerlen 5 6-6
Weltania 7 9- 5
RKHBSS 8- 2
Eik'veld 3 8- 0
Vierde klasse M
H'broek 4 -Coriovall. 4 4-1
Bekkerv. 6 -Langeberg 4 0-0
Stand:
Bekkerv. 6 10-17
Langeberg 4 9-15
DeLeeuw 4 8-11
RKTSV 5 8- 9
Coriovall. 4 10- 9
KEV4 8- 8
H'broek4 9- 7
Schinnen 5 8-4
Adveo 4 8- 3
Heksenb. 5 8- 3
Vierde klasse N
RKBSV 5-Adveo 5 0- 4
Stand:
Adveo 5 7-11
Mariarade 5 8-10
WPuth 5- 8
Jabeek2 6- 7
Coriovall. 3 7- 6
Bekkerv. 5 6- 6
RKBSV 5 8- 4
Schinveld 5 7- 2
Vierde klasse O
Havantia 3-WPuth 2 3- 3
Stand:
Neerbeek 2 9-16
Adveo 3 - 9-14
Langeberg 3 10-14
Havantia 3 10-14
Schinnen 3 10-14
Urmondia 5 7-7
BVC3 9- 7
WPuth 2 10- 7
Amicitas3 11-6
Amstenr. 3 8-5
Spaubeek4 10- 5
L'heuvel 5 9- 3
Vierde klasse P
LHBMC 3-Kluis 4 3- 1
Heidebloem 4-GSV 3 0- 1
Amicitas 4 -Havantia 4 3- 1
Stand:
L'heuvel 6 9-17
De Ster7 11-17
Amicitas 4 11-17
LHBMC 3 12-14
GSV 3 9-13
Heidebloem 4 10-13
Haslou 5 9- 9
Sanderboutö 11- 9
Kluis 4 12- 9
SVMS 9- 3
Havantia 4 10- 1
Vilt 3 9- 0
Vierde klasse Zl
Stand:
NEC 7 10-18
RKTSV 7 10-18
Bekkerv. 7 8-13
Gr. Ster 6 9-12
H'broek 5 10-11
Schinnen 4 7-8
Minor 6 10- 6
NEC'92 9 10- 6
GSV 4 8- 3
CSVT2 8- 3
Laura 6 10- 2
Vierde klasse Z2
Stand:
Minor 5 10-17
Passart 4 10-16
COV3 10-15
NEC 8 10-12
Weltania 6 8- 7
CSVT3 11- 7
A'bosch4 10- 7
Schinnen 6 6-6
RKTSV 6 9- 6
RKDFC4 9- 5
Rimburg4 6- 3
De Leeuw 5 5-3
Vierde klasse Z3
Stand:
SVN 8 8-14
Hulsberg 6 8-14
Vaesrade 5 9-14
VKCS 8- 9
DVO 6 9- 7
Centrum B. 4 8- 6
Gr. Ster 7 10- 5
SVN 7 9- 5
Maastr. '88 9- 4

BOWLING sport in cijfersDen Haag. Ereklasse Lelystad-Emmen
0-3, Eindhoven-Den Helder 0-3, De Lier-
Zwijndrecht 0-3, Sittard-Schiedam 3-0.
Sittard-De Lier 0-3, Schiedam-Zwijn-
drecht 2-1, Eindhoven-Lelystad 0-3, Den
Helder-Emmen 1-2. Eindhoven-Schie-
dam 0-3, De Lier-Emmen 2-1, Den Hel-
der-Sittard 1-2, Zwijndrecht-Lelystad
1-2.
Stand: 1. Schiedam 27 punten, 2. De
Lier 24, 3. Zwijndrecht 23, 4. Sittard 20,
5. Emmen 16, 6. Lelystad 15, 7. Den Hel-
der 14, 8. Eindhoven 5.

TENNIS
München. Grand Slam Cup, mannen,
10,8 miljoen gulden. Halve finales:
Stich-Sampras 7-6 7-6 3-6 7-6, Chang-
Ivanisevic 6-7 6-2 6-4 3-6 6-3. Finale:
Stich-Chang 6-2 6-3 6-2.
Triest. EK landenteams, mannen. Hal-
ve finales: Zweden-Groot-Brittannië
2-1. Kulti-Petchey 6-2 1-6 6-2, Enqvist-
Wilkinson 3-6 4-6, Tillström/Kulti-Wil-
kinson/Petchey 7-6 6-4. Duitsland-Italië
2-1. Karbacher-Valeri 3-6 5-7, Nawie-
Gaudenzi 7-5 6-3, Nawie/Gollner-Valeri/
Gaudenzi 6-4 7-6.
Hulsberg, Volkl Rackets wintercompe-
titie: eredivisie: afd. A: Ready-Van Hom-
e: 2-6; SLTC-Nieuwenhagen: 3-5.
Stand: 1. Nieuwenhagen 2-12; 2. Van
Home 2-9; 3. SLTC 2-8; 4. Ready 2-3.
Afd. B: GTR-Brunssum: 6-2; Blerick-
Venlo: 3-5. Stand: 1. GTR 12; 2. Venlo 7;
3. Blerick 7; 4. Brunssum 6.

HANDBOOGSCHIETEN
Nieuw-Bergen. „Happy Ends", interna-
tionaal toernooi. Stand na twee elimina-
tieronden: Peter Daman 582, Reniers
579, Patrick Daman, Wolf, Vermeiren,
Verstegen enVogels allen 576, Marzoch,
Van Sleeuwen, Koonings en Van Zut-
phen allen 572, Kahlert 570.
Stand na derde kwalificatieronde: 1. Pe-
ter Daman 582, 2. Patrick Daman 575, 3

Wolf 575, 4. Verstegen 574. Halve fina-
les: Verstegen-Patrick Daman 3-2, Wolf-
Peter Daman 3-1. Finale: Verstegen-
Wolf 3-2, om de derde plaats: Patrick
Daman-Peter Daman 3-2.

WIELRENNEN
Hulsberg, veldrit meetellend voor klas-
sement Gerrit Scholte trofee: A-ama-
teurs: 1. N. van der Leij 58.12; 2. Vran-
ken op 38 sec; 3. Slaats; 4. Meulenberg;
5. De laHaye; 6. Schreurs. B-amateurs/
veteranen: 1. F. van Rens 59.05; 2. Pen-
nartz; 3. J. Mejjers; 4. H. Meijers; 5. Heij-
nen; 6. Duckers; 7. Beenkens; 8. Coura-
ge; 9. Huntelerslag; 10. Bouwens; 11.
Deguelle; 12. Clement; 13. Debie. Junio-
ren: 1. R. v.d. Wall 46.05; 2. Peeters; 3.
Linders; 4. Lotz; 5. Groneschild; 6. J.P.
Dessart. Nieuwelingen: 1. J. Lucassen
47.02; 2..Trommelen; 3. Lahaye; 4. Pust-
jens; 5. Hoeben; 6. Godding; 7. Raats.
ATB: 1. H. Sodi 59.00; 2. T. Heemskerk
op 30 sec; 3. Van Es; 4. Willems; 5. P.
Knarren; 6. D. Heemskerk; 7. Scheren;
8. Cuypers; 9. Janssen; 10. Luchies.
Beesel, veldrit NWB: Amateurs: 1. M.
van Kessel 54.20; 2. Peeten op 6 sec; 3.
Van Dijk op 57 sec; 4. Willems 1.08; 5.
Crienen 1.12; 6. Pieters 1.14;7. Van Ham
1.33; 8. Velter 2.08; 9. Janssen 2.40; 10.
Faassen 3.19. Veteranen: 1. W. Rooyak-
kers 44.10; 2. Keijsers op 29 sec; 3. Kes-
sels 2.12; 4. Korsten 3.07; 5. Heijnen
3.42; 6. Pots 4.34; 7. Graat op 1 ronde; 8.
Lamber; 9. Hendriks; 10. Michiels.
ATB: 1. H. van Summeren 1.04.25; 2.
Crommentuyn op 55 sec; 3. Thoolen
2.35; 4. Bijnen 4.17; 5. Hanssen z.t.; 6.
Franssen 4.32; 7. De Vlieger 4,57; 8. De
Roo 5.10; 9. Van Heugten 5.19; 10. Ge-
raedts 5.31.
Sint Martens-Bodegem, veldrit: 1.
Geert de Vlaeminck, 2. Herrijgers, 3.
Van den Sompel, 4. Willemsen, 5. Jans-
sens, 6. Huub Kools, 11. Wim de Vos.
Westerbeek. Internationale veldrit. 1.
Hendriks 1.07.18, 2. Danny de Bic 0.24,
3. Baars 0.30, 4. R. Groenendaal 0.35, 5.

Van der Poel 0.40, 6. Van Bakel 0.55, 7.
Kools 1.01, 8. De Vos 1.05, 9. Van Or-
souw 1.20, 10. Der Kinderen 1.32.
Almelo. Nationale veldrit. 1. Nagengast
55.19, 2. Nieuwenhuis 1.10, 3. Martens
1.20, 4. Ter Haar 1.38, 5. Rol 1.55.
PAARDESPORT
Parijs. CSI Grote Prijs, na barrage: 1.
John Whitaker Milton 0-36,72, 2. Mi-
chael Whitaker Midnight Madness
4-36,02, 3. Lansink Egano 4-44,11.
Springconcours tabel A, 1,50 m op tijd:
1. Bost/Norton de Rhuys 0-37,24, 2. Mi-
chael Whitaker/Midnight Madness
0-37,71, 3. Lansink/Libero H 0-37,79.
Genève. CSI Wereldbekerwedstrijd, na
barrage: 1. Lejeune Shogoun 0-45,89, 2.
Lauber Lugana 0-46,57, 3. Mandli-
McNaught Revanche 0-48,14.
na acht wedstrijden in het Europese cir-
cuit: 1. Luther 56 punten, 2. Tops 46, 3.
Lansink en Raymakers 42, 5. Sloothaak
en Markus Beerbaum 39, 7. Hetzel en
Ludger Beerbaum 38, 9. De Irujo , Sara-
sola en Charles 35, 17. Van de Pol 23.
Puissance, na vierde barrage: 1. Guer-
dat Cornado C, Melliger/Concorde C 0
strafpunten, 3. Duseiller Z Lamborhini,
Eriksson Robin Z, Markus Fuchs/Rosee
de Pres allen 4; na tweede barrage: 12.
Romp Casimir 4.

AUTOSPORT
Valkenswaard, Rally Challence: Neder-
land-België 18-14, knock out-competi-
tie, finales: Tanghe (BMW) 3.39,041 ver-
slaat Van Waardenburg (Opel Kadett)
3.40,022, Bosch (Nissan) 3.05,126 ver-
slaat Stacey (Mitsubishi) 3.03,601, Berg-
steyn (Opel Corsa) 3.09,134 verslaat Bos
(Peugeot 309) 3.11,562, Blomqvist (Nis-
san) 2.55,046 verslaat Doctor (Opel Cali-
bra) 3.00,228.

HANDBAL
Hoboken, European Trophy. Neder-
land-Algerije 20-23 (10-11). Doelpunten
Nederland: Veerman 8, Groener 6. Ne-
derland-België 18-18 (9-6). Doelpunten
Nederland: Portengen 5, Groener 4, Ja-
cobs 3, Veerman en Eurelings 2, Cre-
mers en Schuurs. Egypte-Rusland
23-35, België-Roemenië 20-15, Algerije-
Egypte 10-13 (gestaakt), Rusland-Roe-
menië 41-28. Eindstand: 1. Rusland, 2.
Algerije, 3. Egypte, 4. België, 5. Neder-
land, 6.Roemenië.

ATLETIEK
Wassenaar, Duindigtcross 10.000 m.: 1.
Murray 31.41, 2. Gommer 31.42, 3. Van
Vlaanderen 31.43, 4. Krotwaar 31.45, 5.
Vermeule 32.06, 6. O'Brien 32.07, 7. Gie-
len 32.08, 8. Godlieb 32.10, 9. Stigter
32.13, 10. Maase 32.30, 11. Ten Kate
32.32, 12. Korevaar 32.38, 13. Hofstee
32.46, 14. Versteeg 32.55, 15. Van Hest
33.00, 16. De Maat 33.09. 3.000 m.: 1.Ver-
steegen 10.42, 2. Schletterer 10.48, 3.
Bergisch 10.51. Vrouwen 5.000 m.: 1.
Harms 18.05, 2. Freriks 18.08, 3. Heeren
18.15, 4. Lokar 18.20, 5. Van de Linde
18.21.
Oud-Gastel, 9.000 m.: 1. Maas 33.25, 2.
Wagemakers 33.33, 3. Van Koeveringen
34.03, 4. Lambregts 34.29, 5. Van de San-
de 35.26.
Rotterdam, 15 km.: 1. Punt46.57, 2. Stal
48.01, 3. Jaspers 48.17.
Haelen cross AV Heythuysen: 9 km He-
ren: 1. M. Swennen 30.36; 2. B. Borg-
hans 30.44; 3. R. Gielen 31.18; 4. F. Lie-
bregts 32.04; 5. N. Keijsers 32.12; 6. A.
Diederen 32.35; 7. J. v.d. Kerkhof 32.45;
8. G. Holsken 32.51; 9. G. Krul 32.54; 10.
P. van Zantvoort 33.11. 40+: 1. H. Pollen
32.06; 2. W. van Dijk 32.09; 3. F. v.d.

Boom 32.52. 50+: 1. J. v.d. Bosch 34.10;
2. J. Sanders 35.32; 3. T. Uzebouts 36.09.
2.5 km Heren: 1. P. v.d. Rijdt 7.49; 2. N.
Ritchie 8.33; 3. H. Geraedts 9.18. 4 km
Dames: 1. M. v.d. Ven 14.38; 2. A. v.d.
Kerkhof 15.00; 3. D. Theunissen 15.40. 5
km JA: 1. M. Ramakers 18.06; 2. J. Su-
kal 18.16;3. R. Dirks 19.03. 3 km MA: 1.
D. Jennen 11.57; 2. C. Verstappen 12.35.
JB: 1. H. Kerkhofs 10.45; 2. P. van Hen-
gel 10.34; 3. J. Senden 10.55. 2 km MB:
1. A. Bunthof 7.26; 2. N. Telmah 7.56; 3.

R. Relou 7.59.
Honolulu. Marathon: Vrouwen: 1.
Beurskens 2.32.13, 2. Weidenbach
2.38.51, 3. Lemettinen 2.39.21. Mannen:
1. Masiya 2.14.19, 2. Ndeti 2.14.28, 3. Tse-
be 2.16.45.

bulletin

res. klasse

Res. le Klasse
Eijsden 2-Rapid 2 5- 1
Volharding 2-Venray 2 1- 1
Parmingen 2 -Veritas 2 3-1
WV 2-RKWL 2 3- 0
Stand:
VW2 14-21
Almania 2 13-20
Parmingen 2 13-18
Volharding 2 13-17
Venray 2 13-16
Eijsden 2 14-14
RKMSV2 13-12
Veritas 2 14-10
EHC 2 13- 9
SVN 2 12- 9
RKWL 2 13- 6
Rapid 2 13- 6
Res. 2e Klasse A
Leonidas 2 -Meerssen 2 0-0
SCG2-Caesar2 1- 1
Haslou 2-RKVCL 2 2- 1
Scharn 2 -Standaard 2 0-2
Vinkenslag 2 -Schim- 4- 0
mert 2
Stand:
Vinkenslag 2 14-24
Haslou 2 13-19
SCG2 14-18
Standaard 2 14-18
Meerssen 2 13-13
Scharn 2 13-11
Leonidas 2 11-10
RVU 2 11- 9
RKVCL 2 13- 9
Oaesar 2 14- 9
Heerlen 3 11- 8
Schimmert 2 13- 6
Res. 2e Klasse B
RKBSV 2-Kolonia 2 2- 1
Stand:
#aubach2 12-21
H'broek 2 11-16
Kolonia 2 13-15
7KC2 11-14

2 10-13
3KBSV2 12-13
jr. Ster 2 12-11
3ekkerv. 2 13- 8
Heerlen 2 9- 7
Vlinor2 11- 7
ÏKONS2 11- 6
ieksenb. 2 11- 5
tes. 2e Klasse C
ilerick 3 -De Ster 2 1-4
"Cluis2-SVM2 2- 1
..'heuvel 2 -Irene3 4-1
Stand:
V'mina 2 13-21
3e Ster 2 14-21
Sparta 2 12-17

2 13-16
vloesel 2 13-14
rene 3 13-13
)da2 12-11
SVM2 13-10
31erick3 13- 9
justeren 2 11- 8
Sittard 2 13- 7
Cluis2 14- 7

damesvoetbal
Dames le Klasse Zuid
Heksenberg-SVH 7- O
Linne -Nijswiller 0- 6
De Ster-Sportclub 4- 1
Rapid -DeLeeuw 2- 1
Stand:
Heksenberg 10-19
Rapid 9-14
De Leeuw 9-13
De Ster 10-13
Susteren 9-11
Nijswiller 10- 9
Keer 9- 8
SVH 10- 7
Sportclub 8- 6
WDZ 9- 6
Heilust 9- 5
Linne 10- 1

Dames 2e Klasse Midden
RKHVC2-OVCS 5- 1
Vesta-Treebeek 4- 2
Haslou-Sittard 11- 0
RKVB-Helden 4- 1
Stand:
Slekker B. 8-15
Haslou 7-14
Vesta 8-11
Treebeek 9-10
RKVB 9- 9
RKHVC2 9- 8
OVCS 7- 6
KOC . 9- 5
Helden 9- 4
Sittard 9- 2

Dames 2eKlasse Zuid
Leonidas -Mariarade 1- 1

Weltania-Egge 0- 1
Coriovall.-RKVCL 1- 5
Klimmania-DBSV 1- 3
Stand:
Kolonia 8-16
RKVCL 8-16 |
Egge 10-15
Vaesrade 10-15
Geulsche B. 9- 9
Weltania 9- 8
DBSV 10- 7
Mariarade 10- 6
Coriovall. 10- 5
Klimmania 9- 3
Leonidas 9- 2
Dames 3e Klasse A
Schimmert -Daalhof 0- 5
RKIW-Itteren 15- 0
Eijsden -Lemirsia 7- 0
WW 2-Rapid 2 3- 0
Stand:
RKIW 10-16
MXC 10-15
Eijsden 10-15
WW 2 10-14
Willem I 8-14
Lemirsia 10- 8
Daalhof 10- 8
Hulsberg 8- 6
Schimmert 9- 5
Rapid 2 9- 3
Itteren 10- 0
Dames 3e Klasse B
WDZ2-Rimburg 1- 3
Haanrade -Passart 1- 3
Heerlen-NEC'92 0- 6
Stand:
Langeberg 9-16
Rimburg 9-14
Waubach 7-14
NEC '92 9-12
Passart 11-11
WDZ 2 10-10
Sportcl.'2s 2 9- 9
Heksenb. 2 8- 8
FC Gracht 8- 6
Jabeek 9- 4
Haanrade 10-2
Heerlen 9- 2

Dames 3e Klasse C
LHBMC-DVO 11- 0
DeSter2-Born 0- 1
RKSNA-GSV 0- 2
Stand:
LHBMC 10-20
GSV 9-15
Boekoel 8-14
RKSVN 9-13
SHH 8-11
Bom 11-11
De Ster 2 10- 8
Haelen 8- 6
RKSNA 11- 5
Armada 9- 4
Rios. 10- 3
DVO 9- 2
DAMES INTERREGIONAAL
Herptse B -SSS '18 7- 0
Venray-WW'2B 0- 2
Hulsel-Woensel 2- I
BSC-NOAD 3- 0
Wilhelmina-Pr. Irene 3- 0
VOW-Leveroy 0- 2
Stand:
Leveroy 13-19
Herptse B 13-18
WW'2B 13-18
BSC 13-17
Wilhelmina 12-14
Herpinia 10-14
Woensel 12-13
Pr. Irene 12-13
Hulsel 13-12
NOAD 13-10
VOW 13- 7
SSS'IB 11- 4
Venray 12- 1

BILJARTEN
Palma de Mallorca. Zesde en laatste
toernooi wereldbeker driebanden. Om
derde plaats: Ceulemans-Bitalis 3-2
(15-8 8-15 15-13 7-15 15-12/1,621-1,750).
Finale: Blomdahl-Sang Lee 3-0 (15-14
15-10 15- 10/1,500-1,214). Eindstand we-
reldbeker: 1. Blomdahl 270 punten, 2.
Ceulemans 192, 3. Sang Lee 164, 4. Bita-
lis 114, 5. Dielis 104, 6. Jaspers 93.
Voorschoten. NK Biljart Artistiek. Pou-
le A: Van de Wal-Ritman 3-2 (159-165),
Brunnekreef-Luising 3-0 (125-71). Eind-
stand: 1. Van de Wal 3-6 (9-3/431-351), 2.
Brunnekreef 3-4 (7-4/462-345), 3. Ritman
3-2 (6-8/458-491), 4. Luising 3-0 (2-9/
252-401). Poule B: Holka-Wingelaar 3-2
(163-142), De Vos-Van Kampen 3-0
(137-84). Eindstand: 1. Holka 3-6 (9-3/
456-344), 2. De Vos 3-4 (6-4/363-303), 3.
Wingelaar 3-2 (6-7/353-371), 4. Van Kam-
pen 3-0 (2-9/268-422). Halve finales: Van
der Wal-Vos 1-3 (127-148), Holka-Brun-
nekreef 2-3 (206-211). Om derde plaats:
Holka-Van der Wal 3-1 (184-155). Finale:
Brunnekreeft-De Vos 3-2 (267-245).
Vroomshoop. NK Anker kader 47/2.
Poule C: Adrichem-Van de Boogaard
2-0, Van Beek -Tuil 2-0. Eindstand: 1.
Adrichem 3-6 (28,57), 2. Van Beek 3-4

(56,00), 3. Van de Boogaard 3-2 (19,47),
4. Tuil 3-0 (24,13). Poule D: De Boer-Van
Hoey 2-0, Maarsman-Klijn 0-2. Eind-
stand: 1. Boer 3-4 (34,15), 2. Maarsman
3-4 (22,94), 3. Klijn 3-4 (21,45), 4. Van
Hoey 3-0 (10,41).
Kwartfinales: Adrichem-Ottenhof 2-0,
Tilleman-Volleberg 2-0, Knoors-Maars-
man 0-2, Boer -Van Beek 0-2. Halve fina-
les: Adrichem-Maarsman 2-0, Tilleman-
Van Beek 2-0. Om derde plaats: Maars-
man-Van Beek 2-0. Finale: Tilleman
-Adrichem 2-0.
Eindstand: 1. Tilleman, 2. Adrichem, 3.
Maarsman, 4. Van Beek.

jeugdvoetbal
Jeugd Hoofdkl. A
Stand:
RKWL 10-16
Parmingen 10—14
Blerick 10-13
Venl. B. 9-11
Gr. Ster 10-11
Volharding 10- 8
Heer 10- 8
Sittard 10- 8
RKBSV 10- 8
Merefeldia 9- 6
EHC 10- 5
Jeugd IA Zuid
Stand:
L'heuvel 10-20
Haslou 10-16
Bekkerv. 10-14
Scharn 11-13
KVC Oranje 10-13
SVN 9-13
Quick'oB 11-10
SCG 11-10
Sportcl.'2s 11-6
Bom H_ 6
De Ster 11-5
SVM 11- Q
jeugd le div b
Stand:
Vitesse 11-17
Dordrecht 11-17
Fortuna S 9-15
NAC 10-12
Den Bosch 11-12
De Graafschap 11-12
NEC 11- 9
Quick (N) 11- 9
Excelsior 11-7
RodaJC 11- 7
Daventria 11- 1
JEUGD 2E DIV.
RBC -Vlissingen 2- 0
Venray -RKC 1- 2
Stand:
PSV 2 12-20
RKC 13_19
MVV 12-19
VVV 12-17
RBC 13-17
Longa 12-11
Vlissingen 13-11
Helmond Sp. 12-11
TOP 12- 9

Eindhoven 12- 8
Venray 13- 4
WV'O3 12- 2

SKIËN
Val Gardena. Wereldbeker mannen. Af-
daling: 1. Stock 2.01,90, 2. Besse 2.02,24,
3. Kitt 2.02,26, 4. Girardelli 2.02,30, 5.
Lichtenegger 2.02,47, 6. Skaardal
2.02,56, 7. Lehmann 2.02,77, 8. Höflehner
2.02,78, 9. Mahrer 2.02,82, 10. Ortlieb
2.02,85
Stand na twee wedstrijden WB afda-
ling: 1. Besse 180 punten, 2. Stock 150,
3. Thorsen 95, 4. Ortlieb en Lehmann 86.
Alta Badia. Wereldbeker mannen. Reu-
zeslalom: 1. Girardelli 2.46,25 (1.22,57+
1.23,68), 2. Feutrier 2.46,75, 3. Tomba
2.46,81, 4. Accola 2.46,89, 5. Van Grünin-
gen 2.46,99. Stand na twee wedstrij-
den: 1. Tomba 140, 2. Aamodt 120, 3.Girardelli 112, 4. Wallner 86, 5. Accola
86. Stand WB na zeven wedstrijden: 1.
Girardelli 236 punten, 2. Thorsen 197, 3.
Besse 180, 4. Tomba 176, 5. Stock 150, 6.
Heinzer 144.
Vail. Wereldbeker vrouwen. Afdaling:
1. Vogt 1.42,06, 2. Gutensohn 1.42,80, 3
Lee-Gartner 1.42,93.

SCHAATSEN
Seoel. Wereldbekerwedstrijden sprint.
Vrouwen. 500 m, zaterdag: 1. Ye Qiabo41,08, 2. Blair 41,59, 3. Auch 41,67, 10.
Aaftink 42,20, 13. Men'er 42,49, 17. Vel-
linga 42,83. zondag: 1. Ye Qiaobo 41,04,2. Shimazaki 41,50. 3. Blair 41,62, 4.

Meijer 41,63, 7. Aaftink 41,83 Stand *£reldbeker: 1. Ye 100 punten, 2. Blair»0'
3. Shimazaki 74, 4. Auch 66, 5. LenW
60, 6. Voo 56, 7. Baier en Clasen 52, *"Aaftink 45, 11. Meijer 42. 1000 m, a» 4*,
dag: 1. Blair 1.25,35, 2. Baier 1.25,75, *Hashimoto 1.25,94, 9. Meijer 1.27,35, »u'
Aaftink 1.27,51, 22. Vellinga 1.30,20 zon-
dag: 1. Blair 1.25,49, 2. Aaftink 1-25,6?'
3. Hashimoto 1.25,99, 11. Meijer 1.26,»°'
23. Vellinga 1.31,34. Stand: 1. Hashim'J'to 85 punten, 2. Blair 82, 3. Baier 78, *'Ye 72, 5. Aaftink 61, 6. Hoiseth 48, <j
Völker 46, 17. Meijer 23. Mannen,
m, zaterdag: 1. Jansen 37,69, 2. Kiev* 5

jenja 37,77, 3. Goloebjev 37,78, 9. VV
Velde 38,16, 10. Brunner 38,17, 30. V»%der Vlies 39,47. zondag: 1. Jansen 37,»";
2. Zjelezovski 37,94, 3. Yasunori Miva,1*
38,05, 21. Van Velde 39,07, 30. Van o»
Vlies 39,84. Stand: 1. Jansen 95 punte"?-
2. Zjelezovski 85, 3. Goloebjev 76, J*Brunner en Van Velde 33. 1000m, &"L
dag: 1. Zjelezovski 1.16,70, 2. Tsjoep":
1.16,75, 3. Jansen 1.17,33, 16. Van &
Vlies 1.19,68, 21. Van Velde 1.20,18. l°\dag: 1. Zjelezovski 1.14,91, 2. Yasur>o'
Miyabe 1.16,17, 3. Tsjoepira 1.16,40. *
Van Velde 1.16,59, 6. Jansen U6.'°'Stand: Zjelezovski 100 punten, 2. Tsj"'
pira 73, 3; Jansen 71, 4. Brunner 66. 'Ireland 61, 6. Klevtsjenja 59, 12. v.*'
Velde en Bouchard 31,16.Van der VUe
21.

zaalhandbal
DAMES
eredivisie
Swift R-SEW 24-19
PSV-Bevo 13-10
V&L-HeUas 20-16
Bollenstreek-UVG 22-14
VZV-Aalsmeer 17-18
OSC-Quintus 12-22
Stand:
Swift R 7-14
SEW 7-12
Aalsmeer 7-10
Quintus 7- 8
PSV 7- 8
Bollenstreek 7- 8
V&L 7- 7
Hellas 7- 5
UVG 7- 5
VZV 7- 5
OSC 7- 2
Bevo 7- 0

eerste divisie
OBW-Velo 22-17
lason-SVM 11-11
Sittard-Westlandia 16-17
Internos-Swift A 9- 8
Loreal-Hermes 18-18
AAC-Olympia 29-15

Stand:
Internos 8-16
Westlandia 6-12
SVM 9-12
lason 9-10
AAC 9- 9
Swift A "7- 8
Sittard 9- 8
Loreal 7- 7
OBW 9- 7
Olympia 9- 4
Hermes 7- 3
Velo 9- 2

tweede divisie
Nieuw Heeten-UDSV 9-13
Blauw Wit-Zephyr 22-11
Posterholt-V&L 2 5-10
Esca-Noav 20-12
Achüles-Heeten 10-14

Stand:
Blauw Wit 7-12
UDSV 7-11
Heeten 7- 9
Esca 7- 9
V&L 2 7- 8
Zephyr 7- 6
Nieuw Heeten 7- 5
Posterholt 7- 4
Achilles 7- 3
Noav 7- 3

derde divisie
HVTEindhoven-Swift H 11- 9
Leudal-Aristos 18-13
Sittard 2-GHC 10-14
Margraten-Caesar 14-12
Rapiditas-PSV 2 10- 9

Stand:
PSV 2 7-12
Rapiditas 7-11
GHC 7-10
Leudal 7-9
Caesar 7- 9
HVT Eindhoven 7- 6
Margraten 7- 4
Aristos 7- 4
Sittard 2 7- 2

HEREN
eredivisie
E&O-Tachos 26-27
Hermes-Delta Sport 27-21

Stand:
Sittardia 10-16
Hermes 11-15
E&O 10-13
Tachos 10-13
Aalsmeer 9-12
Esca 10-12
SwiftA 9-10
V&L 9- 8
Blauw Wit 9- 6
Olympia 10- 6
Hellas 9- 5
Delta Sport 10- 0

eerste divisie
Bevo-Quintus 17-15
UDSV-Noav 29-20
AAC-PSV 22-24
Loreal-Saturnus 20-20
Aalsmeer 2-WIK 24-15
PiusK-Groene Ster 24-19
Stand:
UDSV 11-19
Aalsmeer 2 11-17
Saturnus 11-14
Loreal 11-13
PSV 11-12
Quintus 11-11
Bevo 11-11
PiusX 11-10
WIK 11- 7
Noav 11-6
Groene Ster 11-6
AAC 11- 6

tweede divisie
Erica-Caesar 19-20
Swift-Sittardia 2 16-20
Blauw Wit 2-UDI 18-18
UGHV-SVM 22-19
Rapiditas-Blerick 20-19

Stand:
Caesar 7-12
Rapiditas 7-10
Blauw Wit 2 7- 9
Erica 7- 9
UGHV 7- 8
UDI 7- 8
Sittardia 2 7- 6
SwiftR 7- 4
Blerick 7- 3
SVM 7- 1

derde divisie
Jupiter-V&L 2
Vios-Willem Bos
Meteoor-HBS
Zwart Wit-HW
Habo-Tremeg v
Stand:
HBS
Tremeg ij
Vios 1
Zwart Wit 3
V&L 2 JMeteoor
HW
Jupiter
Habo
Willem Bos ''
volleybal
Dames le divisie B jj
Odulphus-Longa
Dos-Vocasa «J
VCH-Henzo O.
Gemini-Leto Pr.
Tonegido-Rentokil
WC 2-SartoP.
Stand „JLonga 'jjj
VCH MWC 2 »" ||
Tonegido
Dos U
Henzo O. j,j|
Gemini £|
Vocasa ji
Leto Pr. jj
Rentokil jl
Odulphus üt
Sarto P.

Dames 2e divisie D d
Switch-Autodr. 3.;
Trivos-Facopa d
VCH 2-Henzo0.2 jj
Rapid-Peelp. j)
Rooyse-Orion jj
Flamingo's-Somas
Stand „jl
Switch
Orion »||
Somas n,)i
Facopa H
Flamingo's «,3
Peelpush Ji
Autodrop
VCH 2
Trivos
Rapid jj
Rooyse g
Henzo 0.2

Dames 3e divisie H jj
Set Up-ADC 3
Bew.Civit.-Nuvoc 3
VCH 3-Velden 3
Sonderm.-S'62 3
Furos-Hovoc jj
Were Di-Geevers
Stand J
Were Di
Hovoc
ADC
VCH 3 lil
Sondermeyer «.j]
Civitas J]
Nuvoc o.|]
Geevers .jl
Velden jj
Furos oi
S'62 oi
SetUp

Heren le divisie B (J
Odulphus-Sliedr.Sp. 3
Peelp.-Delta jj
Facopa-WC 3
Vrevok-Rijnmond jj
Geevers-Rentokil 2 3.1Woerden-EAW
Stand j.J'
Rentokil 2 g.J
Woerden n.l
Geevers
EAW »;j
Vrevok
Sliedr.Sport
WC Jj
Facopa n.]
Rijnmond 9Delta
Peelpush jj
Odulphus

Heren 2e divisie D jj
Janssen-Autodr.2 j
Polaris-Vocasa jj
VCH-WC 2 j.
Saturnus-Rijnm.3 J
Somas-Hajraa
Stand j.J
Vocasa j.J
Hypotheker j.)
Polaris a,]
Autodrop 2 p
Janssen j.l
Rijnmond 3 j.l
Flamingo's . j.i
Somas g.l
VCH >Saturnus j
WC 2 9.
Hajraa

Heren 3e divisie H o
ASC-HBC f
Aeternitas-Nuvoc 3
Livoc-Wevoc fRapid-Revoc 1
Maasbr.-Sittardia J
Velden-Furos
Stand gj
HBC 9JSittardia j.l
Velden 9.1Aeternitas 9.1
Rapid j.l
Revoc j.l
Nuvoc 9
Furos 9
Livoc 9
Maasbr. 9
Wevoc 9
ASC

VOLLEYBAL
Moskou. EC bekerwinnaars, vroU ê 'return tweede ronde: CSKA Mosk°u 2
Martinus Amstelveen 3-0 (15-0 ls
15-3). Eerste wedstrijd: 3-1.
Budapest. EC 1, vrouwen, return tvv«~
de ronde: Tungsram Budapest-Oly"
pus Sneek 3-0 (15-6 15-6 15-10). EerS
wedstrijd: 3-2. ,e-Europa Cup II mannen, tweede r°no.o
tweede wedstrijd: Montichiari-VCG^(15-12 15-6 15-7). Montichiari, dat defjs
ste wedstrijd won met 3-19 15-8 '''m
15-9 15-6), heeft zich geplaatst voor "
derderonde.
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Kimbria stoptna controverse
I^ASTRICHT - Het eerste he-
.'«eajri van Kimbria bestaat

tetKn?efr- De spelers van de bas-
bet k

g besloten in overleg
lekt bestuur zich terug tet Kken uit de promotiedivisie,
ta

,Verstandhouding binnen de
&tipgroep enerzijds en de re-
fter met het Destuur anderzijds
C6n dermate slecht dat er geen
f^'s meer was het team in stand
led° n' e sPelersgroep reis-jeaan ook niet meer af naar Lei-givoor de uitwedstrijd tegenJp De gevolgen van het te-
tenp zi Jn nog niet te over-
ig ten klein gedeelte van de
ferriiS§roeP kan eventueel on-
tarn vinden in het tweede
fer \rmaar spelers van het kali-
taf Kleef- Ronald en Jos
lg IIS en Roger De la Haije zou-
fcn elllcht een overstap bin-
den topsportliga kunnen

De emoties zijn ech-
tet?frrnate hoog opgelopen dat
ïho erendeel van de selectie de
feft unen voorlopig aan de wil-

Strauss stopt
zwemloopbaan
"LDesheim - Astrid Strauss
pc de actieve topsport de rug
fchrN "Als mijn internationaleClu mg door de FINA blijft ge-
ige iw d' stop ik"' zei de 23"Ja"
fl S g^eburgse zwemster, die
qq e°ul zilver veroverde op de>erdmeter vrije slag. Strauss
'Osit Vorige week wegens een
Oor HVe d°Pingtest in maart
tjj k wereldzwembond voor
Èrn +"

jaar uitgesloten van in-
fehrf nale wedstrijden. Haar
Wr?kSmg eindigt pas op 30 no-er 1993 StrausS) die van de
cc Se bond met ingang van 1
tocht ■ .alweer aan de slag
facht *S n*e* van Plan daarop te
itra, n. en door te trainen.
jt i liet zien °P 10 maart van"Jaar vrijwillig controleren. In
-stoUrine werd 12,7 keer zoveel

'it[ sJeron als epitestosteron

Vandehirtz zwemt
Europees record
et N - Dirk Vandenhirtz heeft
p europees kortebaanrecord
etp e,^o meter vlinderslag ver-
ind 6n gebracht op 52,5 se-
ier . > handgeklokt. De zwem-- af* 11 die onlangs op de-
et Fvand zHver veroverde bij
otid sprint in EsP°o. was een-
iar? r̂dste sneller dan zijn be-
■ros landgenoot Michael
laaw',l^6 'Albatros' kwam in
ad v °' ook in het 25-meter-
isrh Aken, tot een electro-
Ln gemeten 52,51.
Toptennis
lure bezegheid

- Het toptennis in
floreert, maar het

e?' de tennisbond veel geld.
1 volgend jaar één en een

üart miljoen gulden, of te wel
tt
*ri elf procent van de begro-

te, zo bleek tijdens de algeme-
van de KNLTB

' trecht. Een duur visitekaart-
»h°2,den sommige afgevaardig-
j jy^^erneerdaar de gehele top -j hchiel Schapers na - ontbrak
,^e Masters, de enige wapen-; ouw die de bond in de winter'en te bieden.

O'Brienrekent
op9000 punten

a^ jpiEGO - De Amerikaan
et Rr rien' sedert 5 september
er ,°9i punten houder van het
>ke t

cord op de tienkamp,
in t

er op dat nÜ komend jaar
.Mopprestatie boven de magi-
■en

grens van 9000 Punten zal
in gen- O'Brien, die vorig jaar
W in Toky° de wereldtitel
Oei de' miste de Olympische
rw 11 in Barcelona. Bij de
-tl j- aanse selectiewedstrij-
eM ein Juni in New Orleans
5aa

n gehouden,miste O'Brien
"kh gsho°gte biJ het P°lss-
,et ?°gspringen en wist zich
H kwalificeren voor de spe-

Derde plaats
Gal en De Kok

e ?U£KA - Jessica Gal en Ire-
atirf i°k zi->n tlJdens het inter-
UoW Judotoernooi van Fu-

*a als derde geëindigd. De
triirt ense Gal won in de
chi tS? 1het brons van de Belgi-
i^.Nicole Flagothier, De Kok
'tiapS verloeg de Russin Je-
e tot |prova- De zege in de klas"
saan ö6 kg ging naar de Zuidko-
l ?se Chung Sun-Young, die

l^iycfri Tmdstrijd de JaPanse
er«i ianeno met een volpunt
aasl°eg. De Kok handhaafde
cho Kiassering van de Olympi-ie bpelen.

Sponsor geeft
weekamp terug
;ari t?N ~ Wereldkampioen

ng.„, .asParov verkeert in het
oor u e waar> tegen wie en
ijn

n°eveelhij het komend jaar
etd *ereldtitel schaken moet
ia. T„7gen- De Amerikaanse fir-

f-'hati urmark heeft de wereld-r vakbond laten weten af tean de organisatie van de
ioen amp tussen de wereldkam-
ew? 6n zlJn uitdager. Dat wordtwinnaar van de kandidatenfi-
eipussen Jan Timman en Ni-
Raa^°rV dle°P 10 januari in hetyaanse Escorial begint.

Aanwinst
Positieve uitzondering was de 19-ja-
rige nieuwe Joegoslavische aan-
winst Irma Pusic uit Mostar. Haar
balbehandeling en spelinzicht wa-
ren in het toch al tjokvolle en van
kwaliteit uitpuilende Swift-team
opnieuw een verademing.

De eenmaal verkregen .ruime voorr
sprong werd binnen de kortste ke-
ren door slordigheden in de verde-
diging verspeeld en gaf de Noord-
hollandsen gelegenheid in het
spoor van de zeker niet groots spe-
lende Swift-ploeg te blijven. Ook
over de vechtlust van zijn team kon
trainer Gabrie Rietbroek niet tevre-
den zijn. Zeker niet met de komen-
de H,uropacupduels tegen het Deen-
se GOGG Gudme, begin januari, in
het achterhoofd.

Kwaliteit
Na de pauze (12-7) bleef de thuis-
ploeg op basis van onder meer de
individuele kwaliteiten van Szila-
gyi, Pusic en Mouton overeind en
zag in het slotkwartier de 15-12 tus-
senstand via 19-13 en 21-14 uitge-
bouwd naar de uiteindelijke 24-19

winst. Szilagyi (6), Mouton (5), Nagy
(5) en Pusic (4) namen de meeste
Swift-treffers voor hun rekening.

V&L
ADB/V&L had een vrij gemakkelij-
ke middag. Het Haagse Hellas stel-
de de Geleense ploeg alleen in het
midden van de eerste helft - rust
11-6 - en in het begin van de tweede
helft even op de proef. In de overige
wedstrijdfases lieten de Geleensen
duidelijk blijken over iets meer in-
houd te beschikken en bouwden de
15-14 tussenstand eenvoudig uit
naar 20-16 winst. Carla Kleintjens
(6) en Karin Pisters (4) namen de
meeste Geleense treffers voor hun
rekening.

Selex pakt de
draad weer op

Van onze correspondent
TIBERTIAGARDE

WEERT - Voor het eerst sinds
weken heeft de Weertse eredivi-
sionist Selex BSW weer een
wedstrijd winnend kunnen af-
sluiten. In de eigen sporthal Bos-
hoven werd Akrides uit Haarlem
met 103-90 verslagen.

Ondanks een enige gehavende
selectie (Van Dinten en Gerard
Ackermans ziek) viel de wed-

strijd achteraftoch nog wel mee.
In de eerste helft hielden de bei-
de teams elkaar tot aan de elfde
minuut goed in evenwicht: 33-33.
Vlakvoor rust liep Selex uit naar
een 56-50 ruststand. In de twee-
de helft was het stoppen van het
Amerikaans geweld de voor-
naamste doelstelling van de
thuisclub. Dat lukte vrij goed.
Door deze hechtere verdediging
werd het verschil snel groter, ge-
tuige de 88-73 in de veertiende
minuut. Het waren de Weertse
Amerikanen Cannon en Hill en
Korthout zelf die hun team op
sleeptouw namen. Samen lieten
ze liefst 64 punten aantekenen.
De maximale voorsprong werd
bij een stand van 96-77 bereikt.

Prima prestaties tijdens eigen internationaal toernooi

Helios kan zware klus aan
Van onze correspondent

EDDY BÜDÉ

SIMPELVELD - De internationale
uitwisseling van KSV Helios, zater-
dag in Hotel Oud Simpelveld, is een
ongeëvenaard succes geworden.
Zelden kreeg hét massaal opgeko-
men publiek een dermate hoog-
staande gewichthefwedstrijd voor-
geschoteld. De 77 kilo zware topat-
leet Marinus Veselik leverde na-
mens latere winnaar Praag met 125
kilo trekken en 150 kilo stoten zelfs
een heuse wereldprestatie af.

Het organiserende Helios kon zoals
verwacht weinig uitrichten tegen

het Tsjechische geweld. Toch was
het opmerkelijk dat de gewichtige
matadoren van trainer/coach Piet
Strolenberg het Duitse Meissen in
de eindrangschikking net voorble-
ven. Coming-man Roger Godschalk
en Routinier Wiel Frijns scoorden
met totalen van respectievelijk 300
en 309 punten zeer bevredigend. De
21-jarige Pascal La taster bleef met
100 kilo trekken en 120 kilo stoten
een beetje achterbij zijn vijfoverige
teamgenoten.
Een lichte teleurstelling voor de or-
ganisatie was aanvankelijk de met
veel tam-tam aangekondigde aan-
wezigheid van de vroegere nummer
drie van de wereld Mark Huster. De
Tsjech moest op het laatste moment

verstek laten gaan wegens een
griepvirus. Behoorlijk jammervond
Helios-voorzitter Jan de Boer het,
dat niemand uit het gemeentelijke
bobo-circuit'acte de presence had
gegeven. De Boer: „Dit is een inter-
nationale wedstrijd van allure. Ik
had zeker in het kader van de een-
wording in Europa wel wat meer
belangstelling van de gemeentever-
wacht".

Het publiek kon de slecht bezette
bobo-suite weinig deren. De Sim-
pelveldse gewichthefliefhebbers
kregen meer dan waar voor hun
geld en lieten de grondvesten van
Hotel Oud Simpelveld meer dan
eens schudden op haar grondves-

ten. Bijvoorbeeld toen het 16-jarige
supertalent Anton Winkler probeer-
de het Duitse jeugdrecord te bre-
ken. Helaas slaagde de 95 kilo we-
gende Meissen-atleet er net niet in
151 kilo omhoog te stoten.
Trainer/coach Piet Strolenberg zag
in Praag een terechte nummer één.
„Daar kunnen wij eenvoudigweg
niet tegen opboksen. Zij zijn van
een unieke klasse. Toch ben ik erg
tevreden over de prestaties van He-
lios. Als jeMeissen achter je weet te
laten, toon jeaan ook internationaal
een woordje mee te spreken".
Individuele resultaten van de Heliosatleten:
Andy Cox: 95 kg. trekken, 110 kg. stoten
coëfficiëntentotaalgoed: 250; Ruud Middel-
hoven: 100, 120, 259; Pascal Lataster: 90,
100, 279; Roger Godschalk: 100, 120, 300;
Wiel Frijns: 132,5, 152,5, 309; Emy Janfada:
110, 140, 251. De eindstand: 1. Praag 1927
punten; 2. Helios 1667 punten; 3. Meissen
1635 punten.

" Ruud Middelhoven na-
mens Helios in actie.

Foto: DRIESLINSSEN

sport

Roermondse ploeg blijft ongeslagen koploper

Swiftondervindt
geen tegenstand

Van onze correspondent
FRITS FEULER

ROERMOND - Na twee
maanden competitie-inaktivi-
teit hebben de handbaldames
in de eredivisie de draad weer
opgepakt. Evic/Swift ontving
in eigen hal medekoploper
SEW en behaalde de zevende
zege in successie, goed voor
de ongeslagen koppositie:
24-19. ADB/V&L pakte twee
verdiende punten van Hellas
(20-16) en sluit aan bij de grote
middenmoot.
Swift liet er vanaf het begin geen
gras over groeien en nam voor korte
tijd resoluut het initiatief: 6-2. Gaan-
deweg het duel zou echter onomsto-
telijk blijken dat de internationals,
Mouton uitgezonderd, nog wat na-
weeën ondervonden van 'de flop
met de nationale ploeg in Litouwen.

Twee maanden hadden de Swift-
speelsters niet meer in competitie-
verband gespeeld. De cohesie tus-
sen de twee linies haperde meer
dan eens, hetgeen in de dekking
meermaals tot simpele misverstan-
den leidde.

" Katalin Szilagyi (rechts halfzichtbaar) wurmtzich doorde SEW-defensie. Foto: PAULKUIT

sportkort

" BADMINTON - Chris Bruil
mag zich internationaal lers
badmintonkampioen noemen.
In de finale van het enkelspel
versloeg deNederlanderin een
enerverende partij de Zweed
Magnusson in drie games: 15-9
14-17 17-14.

" HANDBAL - De handbal-
heren van Plabos/Zwart Wit
spelen morgenavond de regio-
finale tegen PSV uit Eindho-
_ven (20.00 uur, sporthal Oirs-

beek). De vijf regiowinnaars
spelen begin januari in de acht-
ste finales om de NHV-beker
waaraan ook alle eredivisie-
ploegen meedoen. De dames
van Delmach/lason komen
morgenavond in Eindhoven
uit tegen de reserves van PSV
in de vierde landelijke beker-
ronde (20.15 uur).

Magnusson had in de voorlaat-
ste ronde de als eerste geplaat-
ste Engelsman Butler uitge-
schakeld. Bruil toonde zich de
meerdere van de Zweed An-
dreasson: 15-11 15-8.

Handballers
voorlaatste

HOBOKEN - Nederland is tij-
dens het toernooi om de Euro-
pean Trophy in Hoboken (Bel)
als voorlaatste geëindigd. In
het weekeinde veroverde de
selectie van bondscoach Guus
Cantelberg een punt. Neder-
land deelde zondag de punten
met België (18-18), zaterdag
werd verloren van Algerije
(20-23).

Nederland verspeelde dewinst
tegen België door twee uitslui-
tingen (twee-minutenstraf) in
de laatste minuten. Vrijwel de
gehele wedstrijd had de groep
van Cantelberg op voorsprong
gestaan. Rusland werd onge-
slagen winnaar van het toer-
nooi. Nederland won alleen
van Roemenië dat laatste
werd.

Haak/Koppe
naar WK

HEERLEN - Handbalscheids-
rechters Hennie Koppe en Pe-
ter Haak zijn door de Interna-
tionale Handbal Federatie uit-
genodigd om komend voorjaar
in Zweden op het wereldkam-
pioenschap te fluiten.

Ook het Belgische koppel
Xhonneux/Convents en de
Zweden Johansson/Kjelqvist
hebben de invitatie geaccep-
teerd. Deze drie koppels zijn
eind december ook actief tij-
dens de Limburgse Handbal-
dagen.

Voor Blomdahltelt
alleen de uitslag

PALMA DE MALLORCA - De
cheque van 40.000 gulden kon wel
even wachten. Torbjörn Blomdahl
voelde er na zijn overwinning in het
slotevenement van de strijd om de
wereldbeker driebanden in Palma
de Mallorca weinig voor aan te slui-
ten in de lange rij voor de kassa van
de BWA. De Zweed maakt zich
nooit druk om geld. Voor hem tel-
len alleen overwinningen en gemid-
delden.

Blomdahl liet zich gisteren op het
Spaanse vakantie-eiland voor de
derde keer als winnaar van de we-
reldbekercyclus kronen. De Ameri-
kaan van Koreaanse afkomst Sang
Chun Lee had in de finale niets in te
brengen. Met 3-0 (15-14 15-10 15-10)
pakte de dertig-jarige Scandinaviër
zijn derde toernooi-overwinning
van dit seizoen. In Berlijn en Tokyo
deed hij ook de grootste greep in de
prijzenpot. De zes wereldbeker-eve-
nementen leverden hem in totaal
een dikke ton op.

Blomdahl was absoluut de sterkste
van de zevende cyclus om de we-
reldbeker. Zijn enige negatieve uit-
schieter vormde het toernooi in
Gent, waar hij bij zijn eerste optre-
den van de tafel werd gespeeld.
Toch begon hij nerveus aan het slot-
toernooi in Palma, waar alleen de
Belg Raymond Ceulemans hem nog
van titelprolongatie kon afhouden.
De verwachte finale tegen Ceule-
mans bleef uit. De Belg gaf zich in

Ger Holka:
'Sportieve

plicht gedaan'
VOORSCHOTEN - „Ik had Brun-
nekreef kunnen ontlopen door van
Martin Wingelaar te verliezen, maar
dat vind ik onsportief. Ik heb ge-
woon mijn sportieve plicht gedaan.
Ik wist dat ik Bunnekreef aankon,
maar ik had mijn zenuwen, vooral
in de eerste partij voor de TV, niet
in bedwang". Ger Holka, die goed
partij gaf, dwong zijn opponent
Brunnekreef vijf sets af, waarin hij
in totaal 206 punten scoorde uit vijf-
tig figuren.

Dit resultaat gafzijn vorm en klasse
weer. Door het missen van de finale
kon de Heerlenaarzich niet kwalifi-
ceren voor het WK kunststoten, dat
volgend jaarnovember in Grubben-
vorst gehouden wordt. Holka hoopt
nu op een wildcart. Van deelname
aan het EK in mei is hij zeker.

" VROOMSHOOP - Het Limburg-
se duo Ramond Knoors en Peter
Volleberg sneuvelde in de kwartfi-
nale ankerkader 47/2 voor de natio-
nale titel. Zij verloren van respek-
tievelijk Maarsman en Tilleman. De
derde Limburger, Harry van de
Boogaard, strandde al in de poule
wedstrijden.

de halve eindstrijd na een enerve-
rend duel tegen Sang Lee in de vijf-
de set gewonnen.

Dick Jaspers bleef dit seizoen ver
verwijderd van zijn vorm van vorig
jaar. De jonge Brabander kwam al-
leen in Berlijn tot de finale, waarin
hij van Blomdahl verloor. De num-
mer drie van 1991, die in Palma in
de achtste finales in vijf sets werd
uitgeschakeld door de Deen Tonny
Carlsen, sloot de wereldbekercyclus
als zesde af. „Ik heb me gehand-
haafd, maar dat is ook alles. Voor
het eerst is de progressie achterwe-
ge gebleven. Ik mis nog wat kennis.
Bij Blomdahl, Ceulemans en Ko-
bayashi gaat alles vanzelf. Ik denk
nog steeds bij elke bal dat er ook
iets mis kan gaan."

Wafflard weer
bij Simson

LANDGRAAF - De beste Belgi-
sche worstelaar, Jean Pierre Waf-
flard uit Brussel, is weer aangeslo-
ten bij Simson Landgraaf. Zaterdag
19 december maakt de Belg in het
duel Simson-Olympia Utrecht zijn
rentree bij de Schaesbergse wor-
stelploeg. Jean Pierre Wafflard
kwam al eerder voor Simson uit en
vertrok daarna naar Tourcoin
Frankrijk. Wafflard, die met onmid-
dellijke ingang speelgerechtigd is,
worstelde ookverdienstelijk tijdens
de Olympische Spelen in Barcelo-
na.

FC Volendam
bindt Bond en
De Freitas
VOLENDAM - FC Volen-
dam heeft de aanvallers
Hans Bond en Fabian de
Freitas tot juli 1995 contrac-
tueel aan zich gebonden.

Voor de wedstrijd tegen
Willem II werden de con-
tracten van beide aanvallers
opengebroken voor een be-
tere aanbieding. Volendam
voorkwam daarmee dat an-
dere clubs met het talent
Bond voor een koopje kon-
den overnemen.

De 19-jarige linksbuiten
voetbalde nog voor een
jeugdloon.Hij heeft zich dit
seizoen ontwikkeld tot de
nieuwe attractie van de op-
klimmende club.

Maandag 14 december 1992 # 13
W Hmburgs dagblad J



Maandag 14 december 1992" 14
Nieuwjaarswens

r Plaats een originele
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Bel

[ 045-719966
en verras uw familie en vrienden!

Landbouw en Veeteelt
I ; _ .

Te koop TESSO sorteer- ONDERDELENBANK.
i machine (actiemodel) TES Tel 04493-2715.
! L,el^L^fnn 9SfCh/«n KERSTDENNEN plm. 2 me-! ISte"'n9n/0fnr'" "l ter, "g niet gekapt. Tel. 043--(snoei) compressor met _„:.,.„,? 3 r

! onderstel ’2.500,- excl. E£l2£±

' Frissen b.v., Vroenhof 92, Te koop Fendt 305 LS/62 pk;
! Valkenburg/Houthem. Tel. Fendt 312 LSA/115 pk;

" 04406-40338 Fendt 311 LSA/100 pk; Re-
Te k Maschio/Lelv en Rau 3 nault 461/45 Pk; IHC 439"D;ie k. Mascnio/Leiy en Hau ds, 80go AF d jw^o;| uily SSSgg-^rüs??!" **" Taurus 60; Fahse 6 r!

! Se; ÜCSS |SfE
ars^ST aas 35UM&a.i,B!:
SS Votex klerfeZal, Vroenhof 92' Valkenbur°/il?f 50 m FRISSEPN BV., Houthem. Tel. 04406-40338.
Vroenhof 92, Valkenburg/ Wat VERKOPEN? Adver-

" Houthem. Tel. 04406-40338 teer via: 045-719966.

Auto's

Kompier automobielbedrijven B.V.
OFF. SAAB/LANCIA DEALER

LANCIA THEMA 16VLENW. MODEL GROEN 1992
| Saab 900i16VOdoardo grijs4-drs 1990
i Alfa Romeo 75 groenmet. 1.8 1990
| Fiat Uno 45 Jollyblauw stereo 1988
j Saab 9000 CD 2.3 antraciet airco 1990
! Lancia Prisma TD blauw 1987; Alfa Romeo 33 rood 1.3 IE LPG 1991

Lancia Thema 2.0 IE grijsmetallic 1989
Saab 900 Turbo zwart 4-drs. full opt 1988
Saab 9000 Turbo leder airco met. stereo 1987
Lancia Thema 2.0 IE blauw Restyled 1989
Saab 900iwit stereo spoiler3-drs 1988
Saab 900 C zwart lm velgen 2-drs 1988
Volvo 440 GLTi wit luxe uitvoering 1990
Lancia Ypsilon "Fila" wit 1987
Lancia Thema 2.0 IE blauw 1987
Lancia Thema V6 grijs autom. lm velgen 1989
Fiat Panda 750 CL zwart 1988. KOMPIER HEERLEN, HEERLERBAAN 66. 045-428840.

) KOMPIER MAASTRICHT, GALJOENWG 45. 043-632547.
AUTO'S U belt wij kopen!!
Ook zondags met vrijwa-
ringsbewijs. 045-427671.
Zondag 13 dcc. koopzondag
open van 10.00 tot 17.00 uur.
Suzuki Alto 2x '89; Suzuki
Alto '87; Suzuki Alto '86;
Suzuki Alto '83; Suzuki Alto
autom. '85; Suzuki Alto au-
tom. '83; Suzuki Swift '88;
Suzuki Carry '90; Mercedes
190 D '88; Mercedes 190 E
'87; Opel Kadett '87; Opel
Kadett '85; VW Gort 1300
'88; VW Golf 1300 '86; Lada
Samara '87; Renault 11 TL
'86; Renault Express '86;
Volvo 343 '83; Volvo 343
autom. '80; BW 318 i '85;
BMW 320i '83; BMW 315
'83; BMW 316 '79; BMW
520 i '88. Autobedr. REUB-
SAET, Groenseykerstr. 17,
Geleen. Tel. 046-757777.
Uw adres voor APK keuring.
Alle auto rep.

Eindejaarsopruiming bij au-
tobedrijf John KOULLEN.
Nu duizenden gulden korting
op A.N.W.B gekeurde auto's
met 1 jaar garantie en natio-
nale autopas. Kijk en verge-
lijk. Ford Escort CL groen-
met. 9.900 km. '91 van
’22.800,- voor ’21.500,-;
Ford Siërra 2.0i DOHC Se-
dan zwart 35.000 km. van

’ 27.500,- voor ’ 24.900,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
roodm. 43.000 km. '90 van
’24.500,- voor ’21.900,-;
Ford Scorpio 2.0 CL wit van
’17.900,- voor ’16.500,-;
Ford Escort 1.3 CL Bravo
rood 39.000 km. '89 van
’15.900,- voor ’ 14.500,-;
Audi 80 1.8 S wit '88 van
’22.500,- voor ’19.800,-;
BMW 316iM4O 4-drs rood
'90 van ’25.800,- voor
’24.500,-; BMW 528 iauto-
maat nwe. st. zilverm. '85
van ’ 13.500,- voor
’11.900,-; Opel Veetra 1.8
S GL wit '89 van ’ 23.900,-
-voor ’22.500,-; Opel Kadett
1.3 LS 3-drs rood 54.000 km.
'89 van ’ 17.000,- voor
’15.900,-; Opel Kadett 3-
drs LS wit '87 van ’12.900,-
-voor ’ 11.900,-; Citroen BK
Palmares wit z. mooi '88 van
’14.900,- voor ’12.900,-;
Citroen BK 1.6 RS zilver '86
van ’ 8.950,- voor
’7.950,-; Alfa 33 1.5 Ti zil-
vermet. '90 van ’ 17.900,-
-voor ’16.900,-; Lancia Del-
ta 1.3 felrood '88 van
’13.900,- voor ’12.500,-;
Renault 19 TR Chamade
blauwmet. '90 van
’18.900,- voor ’16.900,-;
Renault 21 TL groenmet. '88
van ’ 13.900,- voor
’12.500,-; Renault 21 GTS
Nevada blauwmet. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Renault 25 TS bruinmet. '85
van ’ 7.950,- voor
’5.900,-; Subaru 1.3 DL
Sedan wit 63.000 km. '86
van ’ 7.950,- voor
’6.950,-; Volvo 440 DL
groenmet. nwe.st. '90 van
’20.800,- voor ’19.800,-;
VW Golf Manhattan 1.6 wit
div. ace. '90 58.000 km. van
’21.800,- voor ’19.800,-;
Mini 1000 E rood 56.000 km.
'87 van ’8.750,- voor
’7.500,-; Mini Metro LS s-
drs. wit '85 van ’6.500,-
-voor ’4.950,-; Honda Civic
1.3 GL automaat wit nwe.st.
'85 van ’9.500,- voor

’ 7.950,-; Seat Ibiza luxe wit
'86 van ’8.500,- voor
’6.500,-; Ford Escort 1.6 L
5-drs. wit '83 van ’4.950,-
-voor ’ 3.950,-. Exclusief:
BMW 524 TD d-blauw nwe.
st. '89 ’34.800,-; Ford Siër-
ra Cosworth 16 V Turbo alle
ace. wit 51.000 km. '88

’ 36.800,-. Stations/bestell-
ers Mitsubishi L 300 bus
personenverv. 53.000 km.
'89 van ’17.900,- voor
’16.500,-; Renault 21 Ne-
vada GTS blauwm. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Opel Corsa 1.2 Van wit '87
van ’ 8.500,- voor

’ 7.500,-; Renault Express
Van '87 van ’ 7.950,- voor
’6.950,-. Tevens div. inruil-
auto's tot ’2.000,-. * 12
maanden volledige garantie
(niet ouder dan 5 jaar). *
100% financiering mog. * In-

ruil auto/motor mogelijk. Au-
tobedrijf John Koullen. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop
045-426995. Tel. werk-
plaats 045-424268. Locht
17,Kerkrade.

O.K. CARS, Oirsbeek. Hoge
najaars korting: Mini Metro
'86; Ford Escort XRi '83; Es-
cort 1.6 '85; Escort '83; Fies-
ta 83; Opel Kadett 1.4i
48.000 km donkerrood '90;
Opel Rekord 2.0 LS '84;
Kadett 1.6 nov. '85; Ascona
'84; Kadett station '82; Maz-
da 626 GLX 2.0 HB '86;
Honda Prelude EX '83; Mit-
subishi Galant TD '85; Lan-
cer 1.2 GL 4-drs. '84. Div.
inruilers t.e.a.b. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel
04492-5782.
Te koop Seat RONDA 16
SX Abart uitv., 95 Pk, bwj.
'84, APK 10-93, ’2.750,-.
Tel. 046-743588.
Te koop RENAULT 18 STS,
'81, APK 5-93, trekh.,

’ 1.800,-. Tel. 046-743588.
Te koop SKODA 130 L 6-'B6,
trekh., stinro., ’3.000,-. Tel.
04492-3375 na 17.00 uur.
LUCAR! koopt ook uw auto
voor een serieuze prijs.
Schade of defect geen be-
zwaar. Tel. 045-456963.
OK CARS, wij gaan met va-
kantie van 19 dcc. tot 4 jan.
Laatste kans, div. auto's t.e.
a.b. Verl. Lindelaan 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-5782.
Te koop GEVRAAGD per-
sonenauto's en alle types
bedrijfsauto's. Steeds voor-
radig plusm. 100 occasions
tegen superlage prijzen.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmen. 04405-2896.
Te koop gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Ook na
18.00 uur. 045-423199.
Auto KALDEBORN: Wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.

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

Caravans
Te k. HOBBY 5.30 De luxe,
bwj 23-6-'9O, div. extra's,

’ 13.000,-. Tel. 045-462637.

(Huisdieren
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 koop PUPS Yorkshire-
terriers. Telefoon 043-
-473551.
BOEMERS, tekkels, Mal-
thesers wit, Schotse Terriërs,
Yorks Ter. Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.

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

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-272019.=Te koop ALFA 33, model '85,

kl. rood. Tel. 043-631908.
Te k. Opel Omega 2.0 i LS,
centr. deurvergr., get. glas,
open dak, '89, ’19.500,-;
Kadett 2.0 GSi, zeer mooi,
28.000 km., '90, diverse op-
ties, ’2.750,-; Opel Corsa- 1300 SR '83, ’4.500,-. Ga-

" rage NIEVELSTEIN, Dr.M.
Kinglaan 177, Hoensbroek.
Tel. 045-225566

' F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Seat Ibiza 1.5 GL

' '88; Opel Rekord 20 S
autom. m. '84; Peugeot 205

1 11-'B3; Citroen 2 CV 6 spe-
' dal '84; BMW 323i 5-bak

'82; Ford Siërra 1.6 L combi
'83; Toyota Starlet 1e eig.
'82; Citroen CX 25 D 12-81;

' Ford Taunus 16 Bravo '82;

'" BMW 520 i '82;Opel Com-
modore 2.5 S '81; BMW 320-
-6 '80; Peugeot 104 '83; Opel
Kadett 13N '80; Opel Kadett

" 16D '83; Mitsubishi Tredia
n 14 GLX '83; Fiat Panda '84;

Volvo 340 L '82; Alfa Sud 1.5
,1e eig. 82; Peugeot 305 '83;

Ford Fiesta 11 Bravo '81;. Opel Manta GTJ 20S '80;- VW Scirocco S '77; BMW, 2002 toering tax. rap. aanw.
'74; Citroen Visa 11 L '82;
Daihatsu-bus gr.kent. '84;
VW-transporter Piek Up '80;
Opel Kadett City ’950,-.; Inkoop verkoop financiering
Diverse inruiiers Akerstraat

i Nrd 52C Hoensbroek. 045-
-"224425. Geop. 10-18 uur,
:■ zat. 10-17 uur.

'■" Fiat typ PANDA 750 CL, nw.
model '87, ANWB-mog.

:> f 5.250,-. 045-424128.
FORD Escort 1.1, model
Laser '85, 5-bak, zeer mooi,

' ’ 4.750,-. 045-454087.
[ Prachtige FORD Escort 1.3L,

5-bak, m. '85, roodmet.,
schadevrij, ’ 5.500,-. 045-

-' 217268.
AUTOMAAT Escort 16 GL,
'84, bijz. mooi, ace. ANWB

' mog. ’5.500,-. 045-424128., ESCORT 1.3L Bravo, bwj.
'84, zeldzaam mooi,

’ 5.500,-. 045-424128.: -~ Ford FIESTA, nw. model La-
ser, '86, z. mooi, ’ 5.450,-.
Tel. 045-454087.
Te k. wegens omst. prach-
tige MITSUBISHI Saporro,

-geen roest, 100% in orde,
bwj. 80. Vr.pr. ’ 1.650,-,inr.
mog. teg. kleine auto. Tel.
045-419260.

'. Nissan CHERRY 1300 GL,
'84, APK 7-7-93, 3-drs i.z.g.
St. ’2.950,-. 045-323178.
KOOPJE! Spierwitte Opel
Kadett 1.3 S, bwj.'B2, 1 jr.
APK, ATS-velgen, dubb. gril,

' pr. ’ 1.950,-. 045-226773.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing 5-drs, '89. Autobedrijf
Klankstad. Tel. 045-413916.
TOYOTA Corolla 30 De
Luxe, 18 jr. oud, 1e eig., i.st.

1 v.nw., 1e lak, zien is kopen,
nieuwe APK, ’1.450,-. Tel.
045-323178.
Te koop TOYOTA Celica LB,
bwj. '87, in nw.st., ’ 12.750,-.
tril. 045-455778.

Te koop VOLVO 343 type
n '80, APK 7-93, ’BOO,-. Tel.

045-219990.

GARAGEPOORT-AAMDRlJVINGKOOP JE

MET ÉÉN DRUK
OP DE KNOP JB Oh^
OPENT U fU| P^
AUTOMATISCH P^U||Z^
UW GARAGEDEUR jL:
Met de ComasDor opent u lH kk^vanuit uw auto de garagedeur r— SS^HI
en maakt het lichtaan. KERSTAKTIE Pfl Ik
Geheel automatisch komt u veilig I Comandor4lo '^v^en droog uw huis binnen. mcl. afst. bedienina L vS^ïfS")
Want Comandor zorgt ervoor MM COC " /
da, vin uw auto kunt blijven 8"LW»Izittentotdat vin uw garage bent. I a JÊF® V jSf^v.

Sittard, Nusterweg 80 - Postbus 14,
L^"*""^ 6130 AA Sittard, Tel 046-515252, Telefax 046-520463

Te k. weg. omst. gew. mooie
VW JETTA LX, met schuifd.
kl. champ.met. elke keur.
toegest. vr.pr. ’4.950,-. E.
Casimirstr. 2, Landgraaf.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, bwj. '82 t/m '88 (ook
schade). Direct contant
geld! 046-518401 of 337742
Autohandel MARIËTTE
heeft verschillende leuke
goedkope en duurdere au-
to's voor u. Vele verschillen-
de merken. Tev. het adres
voor gebruikte meubelen.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-416388.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw. 045-727742 / 724000
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Omega 2.0 '91; Veetra 4-drs.
aut. 1800 i '90; Golf 3-drs.
1.3 i '91; Passat 5-drs. combi
2.0 16V91; Kadett 3-drs aut.
'88; Kadett Combi 16i 5-drs.
'86; Record Combi 5-drs.
18S '82. Inruil en financ.
mog. Garage J. BUISMAN,
1 jr. garantie. Stenenbrug 6,

Landgraaf, tel. 045-323800.
Te koop Fiat TIPO 1.4 S, .'9l.
Autobedrijf Klankstad. Tel.
045-413916.
Te k. FORD Escort 1300,
type '81, APK 7-93,

’ 1.450,-. Tel. 045-217202.
Te k. NISSAN Micra 1.0 DX,
bwj. 5-'B3, APK 5-93, 3-drs
i.z.g.st., pr. ’4.750,-. Tel.
04454-62092.
Te koop PEUGEOT 205 KR
1.4, '88. Autobedrijf Klank-
stad. Tel. 045-413916.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

SANE dierenspeciaalzaak,
honden- en kattenvoer aan
de laagste prijs. Hondenren-
nen, hekwerken en paar-
denboxen. Sane, Maastrich-
tersteenweg 198 in Maaseik,
(baan Maaseik richting Bit-
sen). Tel. 09-32.89562616.
open van 1000 tot 18.00 uur.
Te k. kweek-koppels congo-
grijze roodstaart PAPE-
GAAIEN. Tel. 046-749517.
Te k. AKITA Inu pups, volle-
dige garanties. Kennel Ere-
bor. Tel. 09-3211345971.
Te koop jonge KIPPEN, te-
gen de leg. Henk Ploemen,
Rimburg. Tel. 045-320229.
Maandag gesloten.
Te koop nest Chinese
SCHAR-PEI'S, iets aparts,
tevens zeer kleine yorkshire-
terriers. Te reserveren voor
kerstmis. Tel. 046-757430.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Cadeau-tip
* Blaupunkt San Marino SOM 20

* Digitale radio-cassette met anti-diefstalslede
" Van ’ 382,- voor ’ 299,- mcl. Btw

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Ink. verk. gebr winter-zomer
BANDEN, 10-17". Passart-
weg 39, Hrl. 045-222675.

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek verzorgd door een er-
varen team van docenten.
BIJLES in Heerlen, Maas-
tricht, Eindhoven en Weert
in vrijwel alle vakken v.a.
’l5,- per uur, Inl. hoofd-
kantoor 045-741102, , fax
045-711812.
HBO Docent geeft BIJLES
aan middelbare scholieren.
Tel. 045-427563

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Dries S.D.L. biedt u aan t/m
31-12-92: RIJBEWIJS
A-B-C-D of E binnen 8 da-
gen op de Ned. Antillen,
vanaf ’3.500,- all in, gar.,
100% financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

Wonen Totaal
In onze duizende m2grote

hal enorme keuze in schitter,
meubelsvan antiek tot mo-
dern, maar alles spotgoedk.
Pr. bankstellen v.a. ’ 295,-;

rundl. bankstellen va..

’ 450,-; eethoeken v.a.

’ 125,-; Jugendstill, Barok
en Lodewijkstijlen, het is niet
op te noemen (hadden de
halve krant nodig) inruilen,.
gespreide betaling (zonder

kosten) mogelijk.
Meubelhal

Oude Maastrichterweg 27,
Geleen (achter videoth. de
kijkdoos). Rijksweg Noord.

Venetiaanse
commode

'n juweel ’ 695,-; Jugendstill
Piëdestal ’ 295,-; Petit
Pointfaut. v.a. ’ 65,-;

Lodewijkstijl t.v.meubel

’ 395,-; Chippendale eet-
hoek ’ 595,-; Gelderse
kollommenkast, Barok

zilverkast, orgelgebogen
zilverkast, Jugendstill tv
meubel, rundl. Jacobijn

clubfaut., Barok commode,
(dit is slechts een kleine
greep uit ons assortiment)

Inruilen! en! betaling in
termijnen zonder kosten.

Voor iets moois maar zeer
betaalbaar. Art Deco,

Stationstr. 41, Sittard, t.o.
station.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Zkt. u 2e hands MEUBELS?
Veel keus ook antiek. Kou-
venderstr. 208, H'broek.

Bef de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
diverse behang- en binnen
schilderwerk aannemen.
Tel. 045-210020.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’5O,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761
b.g.g. 646919.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
Reparatie, renovatie, ser-
vice en montage aan uw
AANBOUWKEUKEN. Gratis
info 045-210627.
HERSTOFFERING/renova-
tie van zitmeubelen of
nieuwe creaties in stof of le-
der uw Edelvakman "Euro-

' salon New Baan Bree-Peer
in België. Ook open op zat.

'en zondag. 0932-11634591,
dinsdag gesloten.

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,. 045-725595.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede kleuren T.V.'s. Enor-
me sortering v.a. ’ 95,- met
garantie. Ook 'recente mod.
Reeds 25 jr. T.V. Occasion-
centrum GEEL. Grasbroe-
kerw. 25, Heerlen. Tel. 045-
-724760.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
KACHELS, gashaarden, in-
zet, inbouw. Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, de beste en
goedkoopste. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Kunst en Antiek
: Mooie antieke COMTOISE-
KLOK met bloemslinger, os-
sekop enz. 046-749517.

.Te k. gerest. KERKBANK,
1 18e eeuws, 1.50x35cm.,

prijs ’950,-. Tel. 04451-
-1762 na 14 uur.

Computers

Leufkens-Dubois
Kwaliteit én Prijs

Sittarderweg 58a, Heerlen. Tel. 045-726444/722315
TWC - COMPUTER

* Processor 80386 SX/25 MHZ
* Intern geheugen 1 MB RAM

* Behuizing Minitower met LED display
* Voeding 2ÖO Watt power supply

* Vga-kaart Trident 16 bits, 512kb.
" Multi l/O IDE/at, 2X serieel, 1A parallel, 1X game aanslui-

ting voor 2x harddisk, 2x diskdrive.
* Harddisk 40 MB./28 msec.

* Diskdrive 3V2" diskdrive (1,44 MB) Epson of Panasonic
* Toetsenbord AT 101 keys
* Monitor VGA paperwhite
SPECIALE AANBIEDING

’ 1.250,-excl. BTW
GARANTIE: 12 MAANDEN VOLLEDIG.

Op zoek naar goede, goed- Muziekkope PC? Bel C.P.C. Kerk-
rade. Tel. 045-351588. Nu Top 100 band zoekt nieuwe
5% extra kerstkorting op alle BASSIST(E). Tel. 04405-
-verkoopprijzen. 2533

SPIJSVERTERINGS
PROBLEMEN?

VOOR MÉÉR INFORMATIE
De Nederlandse /^/I§v\
Lever Darm Stichting tÖ^fe)
Postbus 25 " 3620 AA Breukelen N^*7t^^

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Diversen
GEZONDHEID: Evenwicht
tussen lichaam en geest.
Komt U via de normale we-
gen niet verder, raakt U
steeds weer tussen de wal
en het schip. Misschien kun-
nen wij U helpen, eventueel
ook andere zaken. Bel ma.
en za. tussen 16.00-19.00
uur. Tel. 04498-56689.

06-lijnen

Dit meisje
Is dol op hete telefoonsex.
Of kom eens bij mij thuis.
06-320.324.96 (100 cpm).

sex voor 2
(1,-p.m.)Hete jongens en
meiden direct apart, draai
eerst 06-320 en dan tele-

foon-sex 325.00
Langzaam zakt de

naakte vrouw
door haar knieën, ze zit

bovenop hem "Is dit nu een
standje"? vraagt ze verlegen

06-340.340.30 - 50 cphm.

sex voor 2
direct contact (1 ,-p.m.)

06-9596
Ja, ik wil graag een goede

beoordeling, ooohh, moet ik
daar voor m'n broekje uit-
trekken? Maar meneer,

wat doet U nu?
06-340.340.21 - 50 cphm.

Hij bindt de
naakte vrouw

vast, ze trilt van angst als hij
de leren zweep pakt

06-340.340.90 - 50 cphm
Nee meneer, ik heb nog

nooit een
Beurt gehad

zei de jonge vrouw heel be-
deesd 06-96.70 (50 cphm)

(Geheime) Privé telef.
nummers! Meer dan 350

vrouwtjes geven hun
(geheime) telefoonnummer!

06-96.45
100 cpm. continu 24 uur p.d.
100% Live een echte vrouw

aan de lijn!
06-96.59

100 cpm. continu 24 uur p.d.
De Live Versier

Sexcentrale
Mogen wij ons even aan je
voorstellen? Joke, Angel,

Loesje, Fatima, Bo en Iris!
Bel en kies maar uit wie je
echt Live wil versieren! Wij

wachten op je!
06-320.320.84 100 cpm.

(boven de 18 jaar).
Bezweet stapt de vrouw
onder de douche, plots
wordt ze vastgepakt, de

man drukt haar prille
naakte lijf
tegen zich aan.

"Oh nee, niet doen"
06-340.340.20 -50 cphm.

Nymf Linda
Geniet v. 2 kanten 50 cphm
06-320.320.14
ÜlGrieksü!

Marcha v. achter 50 cphm
06-9618

Sexlijn Tien!!!
School 06-320.320.10
Vriendin 06-320.320.50
Stout 06-320.321.10

Call-Me 50 cphm.

06-320.320.06
Lesbische Meisjes, 50 cphm.

06-320.320.07
Lesbi Love 50 cphm

06-320.320.08
Sexy meisjes 50 cphm.

Topsex
2 handen vol. 75 cpm

06-320*325*25
S&M Liveßox

Er is dagelijks een bazin op
de Box. Durf je! 75 cpm

06-96*26
Een Live Sexgesprek met

meisjes vanaf 18 jr.
Wij helpen snel. 100 cpm.

06-96*36
Club Top S&M

Hier kun je doorspoelen en
kiezen de meesteres

bepaalt waarheen. 06.97.91
75 cpm

06*97*92
Meiden met een vrouwen-

lichaam. Brede heupen, .
volle dijen en een C-cup.

75 cpm. Zappen maar!
Hardcore!

Lekkere Harde Ruige Porno.
Het lekkerste kun je met je
telefoon herhalen. 75 cpm.

06-97*94
De vrouw. In het fietshok
geeft ze sexlex. 75 cpm.
Hoe meer jongens hoe

lekkerder!
06*95*09

Vernieuwd!
Sex adressenbestand.

Honderden nieuwe adres-
sen en telefoonnummers

van vrouwen die op zoek zijn
naar echte sex!
06-340.310.10

75 cpm continu 24 uur p.d.

Heerlijk genieten van een
Live sexgesprek

De heetste meisjes!
06-96.69 75 cpm

Wij kunnen niet buiten Sex!
Wij zijn 15 hete

Nimfomanes
en kunnen niet buiten sex!
Bel live en maak jekeuze!

06-340.340.50
100 cpm continu 24 uur p.d.

Kenners opgelet! Pure
liveporno!

Als je echt Live niet tegen
een stootje kan, is het beter
dat je dit nummer niet belt.

06-340.340.11
100 cpm continu 24 uur p.d.

Sado/Meesteres
Absoluut Live! Onmiddellijk
apart met een sado/mees-
teres? Ik eis dat jij me nu
onmiddellijk belt! 06-96-58
100 cpm continu 24 uur p.d.

Vrouwen
geven hun adres! En (privé)

telefoonnummer!
06-320.320.87

100 cpm (boven de 18 jaar).

Lesbische
meisjes 18

06-320.320.37 75 cpm
Rijpe vrouw. Ze draagt
graag rosé doorzichtige

slipjes! 75 cpm
06-320*323*46

Ruige Wilde Sex!
06-320*320*53
HARD Rooie lampen sex!

Doorzichtige lingerie 75 cpm

06-320*320*52
Sexy meisjes 18 jr. 75 cpm

Strakke, dunne lingerie
Overdag elegant en chique

's avonds als een beest.
35plus sex 75 cpm

06-320*323*56
"Straatmeiden*

Handwerk en Frans 75 cpm

06-320*320*77
Grieks zappen!

Van achterkant naar
achterkant. 75 cpm

06-320*327*17
*HETE SEXMEISJES*

75 cpm. Kom je spelen!
06-320*320*22

Adressen
Ze vertellen wat over zich-

zelf geven hun adres en tel.
nr. wachten dat jij ze belt.

100 cpm 0689-789

Leuke vrouwtjes
geven hun tel.nr. vertellen je
iets en geven hun adres of
komen naar je toe als jeze

belt. 100 cpm. 06-96.80

vrije meiden
zkn. regelmatig sexkontakt
06-320.320.55 (37,5cphm)

400 meisjes
willen een afspraakje!

06-320.322.11 (37,5cphm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 (37,5cphm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (37,5cphm)

Direkt kletsen
met leuke meisjes: 06-9757.

Altijd succes (50cphm).
Ondeugende Evelientje:

06-95.30
Bel voor sexkontakt:

06-96.02
Zoek je 'n vluggertje?

06-96.62
Stripspelletje

06-96.63
Snel sexkontakt:

06-96.64
Sex kontaktlijn:

06-96.65

' Direkt 'n meisje:
06-97.10

Bel snel!! (37,5 cphm)
Direkt snel sexkontakt
sex-kontakt

06-320*320*32 (50cphm)

Hete meisjes
willen echt snel sexkontakt.

Nu met telnr.
06-320*330*66 (37,5cphm)
240 vrije meiden zoeken

Info: 06-97.80 (37,5cphm)

Nu direkt
een afspraak met een leuk

meisje. (50cphm)
06-320*322*33

Direkt kletsen
met een leuk meisje!

06-320.330.90
Onderdanige jongens bellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5cphm)
'Straat-meiden*

Handwerk en Frans. 75 cpm.
06-320.320.77
Kom, het mag.

Hoger je hand, dan weet Iris
iets fijns voor Tommy.

06-320.340.55 (50 cphm.)
Ella op zwart zaad.

Met 2 mannen
een hele nacht zonder rust.
06-320.340.45 (50ct.phm)

Op de trap
kleedt Rob van de buren

haar uit...
06.320.340.33 (50ct.phm)

Zoek je een lekkere knul?
Gay-Dating

06-320.330.95 (37,5cphrrï)

Vrouwtjes
en meisjes 18 jr. zoeken
voor straks sexkontakt,

vraag naar hun 'telefoonnr.
Bel 06-9661 (75 c/m)

Direkt een
meisje.

Druk op de nul voor
meer meisjes

06-320.322.05 (37,5 cphm)

Privé-adresjes
voor echte hete meiden?
06-350-222-23 (75 cpm)

Verkocht aan
een harem.

Inge in bed bij die man.
06-320.340.01 (50ct.phm)
Langzaam trekt de jongen
haar japon uit..

"U bent naakt!!"
06-320.329.24 (50ct.phm)

De 30+ box
Wie volop meeswingt, vindt

hier het contact of de
vriendschap met fijne

leeftijdsgenoten.
06-320.321.31 (75c.pm)

Lolita's
eerste keer...de droom komt

uit, 3 mannen en 1 nacht.
06-320.323.85 (50ct.phm)
De baron en het nieuwe
meisje..Naakt krijgt ze
haar orders.

06-320.329.25 (50ct.phm)
Wat heb jij een fantastische...

EROSLIJN
06-320.321.22-75 cpm.

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320-33018 (37,5 cphm)

Leuke meiden
zoeken z.s.m. een vriend.

06-320.330.77 (75c/m)

homo-direkt
apart

Op zoek naar 'n opwin*
afspraakje met een I»*

knul? Je hebt direktkon»
06-320.322.75 (37 JsCgï

meisjes 18 jf-
zoeken een ervaren vffl
06-320.330.43 (37jcW

De leukste meiden belle"
Flirtbox

Bel 06-9501 (37,5JP]g
Meisjes willen bijverdief*

sexadressefl
06-320.330.60 (37jgg'
Sexafspraakß

met 'n meisje. VraagJJS
tel.nr. 06-9502 (37^5^

Hete meisjes willen s^
een sexafspraak!

Direkt
06-320.326.66 (SQCOJ

Direkt een leuke meisje^
de lijn. Vraag haar telnr*Jeen avondje uit. (37,5 <J"|

**06-951Q^
Bi-Sex voor 2

direkt apart met een t&
meisje of 'n lekkere jo"K
06-320.330.87 (37jcffl

06-9511 I
Duik in bed met 'n hetejj!
vraag haar telnr (37^53^
Homo-Jongen5
Hoor ze heet tekeer gr

06-320.330.88 (75c^

Privé-KontaK1
Je krijgt direkt 'n mei*

aan de lijn 06-9570 jsggE>
Partnerruil ,

direkt apart met vrouwe"
mannen voor 'n hete se*
06-320.330.91 (S7&£>

**06-9603**rfEr zijn genoeg meiden ,
ook het bed in willenj^j

—: : ' ' -=^ L.
Kontakten/KI übs /

Club 2000
JE MOET ER GEWEEST ZIJN. ,é2e Kerstdag geopend 14-24 u. Rijksweg Noord 22, Ge'

Tel. 046-742315. __^

Knap meisje 24 jr., slank, DD cup
SPECIALITEIT FRANSE EN RUSSISCHE MASSAGE

g 045-228481. _>
Nieuwe dames in

Sauna Club Rustica
Spekholzerheide v.d. Weijerstraat 9, Kerkrade. t

Tel. 045-412762. open ma t/m vrij 11-24 uur. Nieuw:z ,
en zond. 16-24 uur. Tot ziens in Rustica.

LYDIA'S Kadootje
Vraag naar de aanbieding!'

WIJ wachten op de Kerstman!!!
11.00-23.00 uur. Tel. 046-749662, zat. 2.00-B.oo^

((( Hot Girls )))
"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06-52980jy

Love Escort 045-32090^
Escort All-In

045-326191
14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.
U zoekt een echt betr. privé

adres van dames/echtp.
welke u discr. thuis ontvan-
gen? Kom in ons fotoboek

kijken en maak uw keuze uit
ruim 140 adr. Ook SM.
Buro Venus
Tel. 04750-28353.

Privé ’ 50,-
Nieuwe meisjes !
Tel. 045-428856.

’ 50,- all-in.
Tel. 045-423608.

Nieuw escort
met nwe. meisjes, 12.00-
-03.00 uur, all-in service,

discreet, snel. 045-413887

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje bij u thuis of

hotel, v.a. 12.00 t/m 03.00
uur. Tel. 045-422685

Nadja privé
045-729410

Passion Privé
Gaan de lontjes vanzelf

branden. Ma. t/m zat. v.a. 13
uur. Tel. 046-582540.

De dames van!!!
liberta susteren

nodigen U uit om te genieten
in sauna, bubblebad, grote

bar, films en veel meer.
Open sex of privé. Natuurlijk

3x relaxen 1-maal-in-prijs.
Maandag, dinsdag en

donderdag 12.00-02.00 uur.
Woensdag en vrijdag 12.00-
-18.00 uur. (Nudistisch mag).
Nieuw meisje aanw. Maas-
eikerweg 24, Susteren,3oo

mtr. v.a. A2richting
Susteren: Tel. 04499-4346.

Escort Saskia
Ook in hotel

® 045-418606
Club Levant

met leuke dames voor
Grieks, lesb. erotische mas-
sage, relaxen Vè uur ’ 100,-
-1 uur ’ 125,-. Maastrichter-
str. 156, Brunssum. Open

ma-vrij van 12.00-24.00 uur,
zat. van 14.00-22.00 uur.

Tel. 045-275199

Buro Sittard
met leuke adressen

046-523203 J S

Buro Heerlen
Privé adres, meisje aa^1

045-225333. Ass._oS
Peggy

Privé en escort, ma-ya
'11-22.30 uur, wo. toM 9"

Tel. 046-374393 rf
Video en totale mass. n

Wo. triodag ’ 125^
Bemiddelingsburo

Mieke
Discr. bern. 046-74g7i>/

MONIQUE ,
Af 10 uur ook zat. en

045-721759 meisjejgü>
Privé Candy

met nwe. meisjes, mass
trio 045-213616/2jjjV

Totale ontspanning^'
massage door jongo

leuke meisjes
045-353489^^
Connie

Tel. 045-714707^
Chantalle nieif

18-23 uur, 045-7_1470V
SM huis Rach*1
en haar extravagante J®|

18 december open s'

avond. All creditcarV
accepted. Tel. 045^41^

Petit Fleur
met nieuwe meisjes, d<j.
maand iedere dagtrio-^t,

twee meisjes voor ’ IfiV
uur all-in. Tel. 045-22g!^

Club Anita
OPEN 13.00 tot 02.00"

Voor al uw SM of pJ'V
wensen. Tel. 045-46fjV

Nieuw
J.vrouw ontvangt thuis

Maand, t/m vrijd. 12-"V
22.00 uur, 045-70g1iV
Olifant Geleen.,

Geopend onder nieuwe
ding. Veel jonge sexy "'jesvoor privé, °Pe n̂ l«"
films en massage ’dere dinsdag en donde'
speciale triodag, (°°aiP'

bisch) V.a. 14.00 uur. HU
weg Zuid 105 Geleen-

-046-756335.^*<|

~ ■ —..■.■.... »ih I- m i .»- «iwn ■ "'■"'" "". " iiiiL.ii.i'i.i.'.ni.'i'-;r■-:■'--."■' *" --■■■■ ■ '■■■■■;....hiiihh .»*■■-—.■■■■■» ..uiw--w--—^'i. ~ ~.■■■■■. ■■■■■.■—, , .^—-*^
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Onbereikbaar
j-A-NDGRAAF - De gemeenteLandgraaf moet zich binnenkortn°g eens buigen over een aparte
Wegbewijzering naar het Kolo-ma-veld. LHBMC-spelers be-
landden eerder dit seizoen in

bij hun pogingen het Kolo-
nia-veld te bereiken. Gisteren
arriveerden vier SCG-spelers pas

kwartier voor aanvang van
fle wedstrijd, nadat zij vergeefs
gepoogd hadden het Kolonia-veld te bereiken.

Magisch bijveld
LANDGRAAF - Sponsors zullen
!* niet gelukkig mee zijn, maar
kolonia kan in het vervolg beter
°.P het bijveld spelen. Net als vo-nge week, was het hoofdveld
ook gisteren onbespeelbaar.
*-*een nood, want net als vorige
*eek bracht het bijveld uit-
K?mst. Kolonia won, na Alma-
nia, ook haar tweede topper op

Supporter
MAASTRICHT - Na drie minu-
ten in de tweede helft haalde
Erjsden-speler Antonio Alfonso
zich het ongenoegen van het pu-
bliek op de hals. Hij weigerde,
uit vertragingsoogpunt, de bal
achter de afrastering op te pak-
ken. De 80-jarige Heer-supporter
Peter Weerts moest van de tribu-
ne afkomen om debal aan Alfon-
so te overhandigen. Weerts nam
tien minuten voor het einde re-
vanche, door opnieuwvan de tri-
bune af tekomen om persoonlijk
Erjsden-trainer Jean Berjers naar
de dug-out te verwijzen.

Lei Goossens
weg bij Heer
MAASTRICHT - Het staat vrij-
wel vast dat Heer-trainer Leo
Goossens aan het einde van dit
seizoen bij Heer gaat vertrekken.
Goossens gaf na afloop van het
verloren duel tegen Eijsden te
kennen dat er aleen beslissing is
genomen, maar dat hij eerst nog
met het Heer-bestuur moest pra-
ten.

Vier keer vijf
SITTARD - Voor de vierde week
op rij scoorde het Wessemse
RKSVW vijf treffers in één duel.
De wedstrijd tegen Sanderbout
werd in eerste instantie met zor-
gen tegemoet gezien, aangezien

VenraytroeftHoensbroekenaren afop karakter

Zondagsschot
velt mat EHC
Van onze correspondent

-~^_ HUUB PALMEN

JfENRAY - Het vierpunten-
veluel tussen Venray en EHC is

«Oor één schitterend schot be-
lst. De streep waarmee num-

zeven Wim Vievermans in, j-[e zevende minuut de zeven-
e treffer van dit seizoen in deariehoek liet flitsen, bleek§°ud waard: 1-0.

vreugde in het Venray-kamp! Trai-er Maarten Arts gnuifde: „Deze.ege is meer dan een opsteker voore Winterstop. Het voetbal was niet
e^ai, maar met karakter, wilskracht
v? .volledige inzet hebben we de

eine voorsprong kunnen vasthou-

den. Achter zit het bij ons dicht.
Maar voor wordt niet gescoord. Zie
het magere doelpuntensaldo".
EHC lijkt heel hard aan de winter-
stop toe. Zelfs met Merk weer in de
gelederen, liepen de op papier ster-
ke Hoensbroekenaren meer dan een
uur lang achter de feiten aan.

Na de openingstreffer moest doel-
man Veldman Leon Vievermans en
Beerkens ten koste van corners van
doelpunten afhouden. Welgeteld
twee ballen kreeg de kleumende
Venray-doelman Jacobs voor rust
te verwerken. Voor de rest dolde
Venray met EHC en alleen door het
feit dat de thuisclub niet over sco-
rend vermogen beschikte, hield het
tot dan toe als beginneling spelend
EHC in de wedstrijd.

Ook na rust bleef Venray het spel-
beeld lange tijd bepalen. Tot op het
moment dat trainer Piet Hermans
ingreep. Duut werd vervangen door
Raets en de 18-jarige Temmink door
Zwart.
Ton Duyf („We hebben niet fel ge-
noeg gespeeld") werd naar de front-
lijn gedirigeerd. Maar werd even-
eens samen met zijn maten Derrez
en Brankaert door de versterkte
thuisclubdefensie in toom gehou-
den. De schuchtere schoten van
Eric Merk, die duidelijk wedstrijd-
ritme miste, konden doelman Ja-
cobs niet verontrusten.
„Uitgespeelde kansen waren er
"maar weinig", analyseerde trainer
Piet Hermans na afloop. „Zonder
dat zondagsschot hadden we hier
zelfs nog geen punt behaald."

" Het jeugdige EHC-talent John Temmink (liggend) ontfutselt Venray-speler Peter Philipsen
de bal. . Foto: JANPAULKUIT

Metamorfose Meerssen
1 -~^_^_Van onze correspondent

J^ERSSEN - Hoe is het mo-
~eHJk, dat een ploeg die in de
r*ste helft het betere spel

eeft laten zien, en die bij rust
Pet een 2-0 voorsprong naare kleedkamer mag, alsnog

l^t een 4-2 nederlaag naar
.jUis vertrekt? Het overkwam
I^C in Meerssen. Trainer

Verstraeten had het in. Jn Praatje achteraf over ver-
arde scheidsrechterlijke

en verwees daar-

bij bijvoorbeeld naar de aan
Meerssen toegekende straf-
schop, waaruit Robert Smeets
de gelijkmaker scoorde (2-2).
Er waren echter zeker andere
verklaringen voor handen.
Allereerst mocht geconstateerd
worden, dat de TSC'ers het onheil
deels aan zichzelf te wijten hadden.
Ze gaven de tegenstander in de
tweede helft alle gelegenheid enor-
me druk uit te oefenen. De Strijd-
wijze van voor de pauze, met ge-
durfd aanvallen, had in elk geval
succes opgeleverd.
Maar er was ook de metamorfose
van de thuisclub. In de pauze had
trainer Piet Giesen om agressie ge-
vraagd. Die kreeg hij! Zo werden er
nadien nog maar weinig persoonlij-
ke duels verloren.

Meerssen werd meteen na het begin
van de wedstrijd gewaarschuwd en
had geluk dat Peter Korporaal geen

raad wist met de hem door Arjo
Kokx geboden kans. Onmiddellijk
daarna liet die zien hoe het wel
moet. Na enkele korte passes zorg-
de hij voor de openingstreffer.

Het enige wapenfeit van de geel-
zwarten in de eerste helft was een
afstandsschot van Paul van der
Leeuw, dat naast ging. Snoeren le-
verde direct daarna een knal af.
Volkomen onbereikbaar voor Wim
Dusseldorp verdween de bal in de
kruising (0-2).

Een handig tikje van Hans Ploemen
vanaf de achterlijn stelde Coumans
in staat voor 1-2 te zorgen. Vijf mi-
nuten later was er de eerder geme-
moreerde strafschop (2-2). Na een
vrije trap van Raymond Gelissen
bezorgde Dahlmans' specialiteit
Meerssen het derde doelpunt. Zijn
kopbal 'vanuit de hoogte' zette zijn
ploeg op winst (3-2). Coumans
maakte het feest compleet met zijn
tweede treffer (4-2).

Parmingen
povertjes

kANNINGEN - De winterstop
gen^r^ool"Parmingen niet ongele-
Spe i?e mannen van Bèr Lejeune
eet, *

n een matige wedstrijd te-
ope V131,8"61 (0"0)- De thuisclub
ltan e offensief en kreeg diversesen. Theeuws kopte net naast,
j>et

°nen schoot te zwak en Marcel
r 0

rs kon eveneens niet goed af-
kre a' Drie minuten voor rust
V»,ff Margriet een grotekans, dochn Nistelrooy kopte naast.

g 3 de thee werd zeker het Pannin-
er niet beter op. Enkel Re-

in H nssen kon zien onderscheiden
Vn Weinig inventieve thuisclub.
st,r?rt de eniëe opschudding in deze
Ud«rleve wedstrijd zorgde Sjef van
Prim idle in de laatste minuut de
gel t e arbiter Verbeek ver-
gaar met een 'blind paard' en
chen°m 16tSeerder mocht gaan dou-

en voorts...
(sw u" BVV 21- 30- Van Meer 1-0
85 Tf np)-Rust 80- Koeman 2-0,
Va^ii 6üe

n
naars 2-1. Scheidsrechter

kaart Toeschouwers 250. Gele
ftiin T.Van Meer (Longa), Van*H)n en Becks (BVV)

SVNmist kans
voor open doel

Van onze correspondent
WILLYWINGEN

LANDGRAAF - Een uur lang heeft
SVN de illusie gehad om koploper
Geldrop, in een bijzonder attractie-
ve wedstrijd, de eerste nederlaag
van het seizoen toe te brengen. Op
basis van een zeer sterke eerste
helft, een mindere periode na de
thee en een knap herstel na Gel-
drops gelijkmaker zou dat, gezien
het aantal kansen, terecht zijn ge-
weest. Nu bleef het, vooral door de

vele kansen die SVN onbenut liet,
bij een 1-1 gelijkspel.

SVN-trainer Wim Logister vond dat
hij éénpunt verloren had. „We laten
in de eerste helft zeker drie a vier
kansen onbenut. Als je in die fase
meer scoort kan Geldrop het verder
wel vergeten." SVN scoorde door
Hub Hensels maar één keer en
kreeg na rust prompt de rekening
voor deze improduktiviteit gepre-
senteerd. „Onverklaarbaar is de
angst voor een tegentreffer, die in
de ploeg sloop. Na de gelijkmaker,

pakten we draad van de eerste helft
weer op, alsof er niets gebeurd was.
Mij werd in ieder geval duidelijk
dat Geldrop een ploeg is, die ook
kan verliezen," aldus Logister.

Eigenlijk hadden Raymond Mer-
mens, Hub Hensels, Willy Dautzen-
berg, Marco Grassi, Maurice Nelis-
sen en Ralph Custers allemaal de
score kunnen openen. Slechts Hen-
sels, na een subtiele pass van Gras-
si, slaagde daar zes minuten voor
rust, als enige in: 1-0.

De angst voor een tegentrefffer
werd SVN na rust fataal, toen Jo-
han van den Hooft twee SVN'ers in
de luren legde, waarna Marco Smits
met het hoofd via de binnenkant
van de paal scoorde: 1-1.

SVN herstelde zich razendsnel,
schakelde weer over op offensief
voetbal, maar strandde of op doel-
man Hans Peper, of continueerde
het scorend onvermogen.

Bank in spanning

Gestaakt I

Peter Deneer, Ger van de Braak
en Frank Wilms - samen goed
voor zestien treffers - afwezig
waren. Desondanks schoten de
andere spelers er weer vijf in. Al-
leen laatste man George van
Hinsberg heeft nog geen treffer
achter zijn naam staan.

ULESTRATEN - De wedstrijd

tussen RKUVC en Polaris 2
werd al na twintig minuten ge-
staakt. Scheidsrechter Boessen
had op dat moment om uiteenlo-
pende redenen drie spelers van
de gasten uit het veld gestuurd.
Toen de trainer van Polaris aan-
gaf op die manier niet verder te

■willen spelen, staakte de leids-
man het duel, waarna hij op weg
naar het kleedlokaal een vierde
speler van Polaris de rode kaart
voortoverde.

" Gespannen gezichten op de bank van Waubach. Het ging de laatste tijd verre van goed
met de eersteklasser. Trainer Piet van Dijk (links) bezon zich afgelopen week op de toe-
komst van de ploeg. ,JHet roer moet om," zo redeneerde hij. Vandaar dat onder meer top-
schutter Patrick Dooper (derde van links) op de bank belandde, terwijl routinier Cor van
Kan zijn come-back in het eerste elftal maakte. De nieuwe aanpak had succes. Waubach
speelde Miranda tureluurs. Nul-vier werd het in Kerkrade. En Patrick Dooper mocht zelfs
zijn gram halen. Hij viel in de slotfase in en scoorde twee keer. Foto: DRIESLINSSEN

sport

onder redactie van arno römgens

Vergeefse reis
STEIN - De wedstrijd Urmon-
«a-Armada in de vierde klas EWerd wegens een blessure vanscheidsrechter Gielen afgelast,
oeide elftallen stondenreeds opnet veld voor de aftrap, toen ze tenoren kregen de dat de man in
net zwart tijdens de warming-upeen spierblessure had opgelo-pen. Aangezien geen vervanger
gevonden kon worden, moestenspelers en publiek onverrichter-2ake inrukken.

Verkleedpartij
LANDGRAAF - Scheidsrechter
Van Riet had het in het duel Ko-
lonia-SCG, niet begrepen op
SCG-middenvelder Noël Olisla-
gers. Na drie minuten sommeer-
de hij Olislagers om zijn kousen
op te trekken. Na tien minuten
moest Olislagers, tot hilariteit
van het publiek, wederom naar
de kant. Ditmaal om zijn sliding-
broek, die qua kleur niet corres-
pondeerde met zijn witte voet-
balbroek uit te trekken.

Gestaakt II
MAASTRICHT - De wedstrijd
tussen RKVCL 3 en Sibbe werd
één minuut voor tijd gestaakt.
Scheidsrechter Matthieu kende
de gasten bij een stand van 2-1
een strafschop toe. Aangezien
spelers van RKVCL het hier niet
mee eens waren ontstond er een
opstootje, waarna de leidsman,
die geen commentaar wenste te
leveren, de wedstrijd staakte.

op de stip
0 Jeanette Rieken, spitsspeel-
ster van Heksenberg, nam in het
duel tegen SVH'39 vijf treffers
van haar team voor haar reke-
ning.

" Miranda-grensrechter Jan Ha-
bets kreeg tijdens het duel Mi-
randa-Waubach geel van
scheidsrechter Reitz nadat hij
ten onrechte voor buitenspel ge-
vlagd had.

" Op het einde van het lopende
seizoen neemt trainer Piet Vog-
ten afscheid van vierdeklasser
Stevensweert, waar hij drie jaar
werkzaam is geweest.

" Trainer Jacques Weeres van
Roermond volgt het komend sei-
zoen Wiel van Ophoven op bij
derdeklasserSportclub Irene.

" Jo Slenter, momenteel trainer
van Scharn, heeft volgend sei-
zoen derdeklasser RVU onder
zijn hoede.

" Trainer Willy Bruis heeft zijn
contract met vierdeklasser
Schinveld met eenjaarverlengd.

" Speler/trainer Leon Wassen-
berg stopt aan het einde van dit
seizoen na vijf jaar bij vierde-
klasser Thorn.

Chevremont heeft
totaal geen geluk

Van onze correspondent
ROLF FINDERS

HALSTEREN - Als een trai-
ner de scheidsrechter een aan-
fluiting vond, heeft zijn ploeg
meestal verloren. Theo Cae-
nen was gisteren razend op
arbiter Paeshuijse, en jawel
hoor, Chevremont had zojuist
met 4-2 van Halsteren klop ge-
kregen.
Toen Caenen vijf minuten 'na het
eindsignaal de kleedkamer uit-

kwam, liet hij zijn emoties de vrije
loop: „Ik geef zelden een scheids-
rechter de schuld, maar deze man
drukte wel erg nadrukkelijk een
stempel op de wedstrijd. Die num-
mer drie van hun had rood moeten
krijgen!"
De Chevremont-trainer had niet he-
lemaal ongelijk. Hij doelde op de
situatie halverwege de eerste helft.
Roel Loop profiteerde van een
struikeling van Conny Heeren (de
nummer 3 van Halsteren) en had
vrije doorgang naar doelman De
Frel. Maar in een uiterste poging
om de bal te bemachtigen, tikte
Heeren die met zijn hand weg.

ArbiterPaeshuijse vond dat de Che-
vremont-aanvaller nog voordeel
had, en liet doorspelen. Loop moest
echter helemaal naar buiten uitwij-
ken; weg kans dus.
Het zat het fris spelende Chevre-
mont niet mee. De ploeg toonde
geen respect voor de regerend kam-
pioen en kreeg voor rust zelfs de
beste kansen, maar miste geluk. Als
de verdediging dan ook nog de
mooiste presentjes weggeeft, kun je
het tegen Halsteren wel schudden.

Ondanks de domper is de trainer
niet ontevreden over het eerste ge-
deelte van de competitie. „We heb-
ben toch elf punten uit dertien
wedstrijden en dat had ik niet ver-
wacht.
Bij andere clubs spelen ex-profs of
steekt er een aantal spelers ver bo-
venuit. Wij hebben Frijns, Wijhoven
en Otten, die iets exta's kunnen
brengen. De rest moet het hebben
van keihard werken."

Vinkenslag op
sprokkeltoer

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

WEERT - De laatste weken be-
gint Vinkenslag punten te sprok-
kelen. Ook in het belangrijke
duel bij Wilhelmina knokten de
gasten zich naar een verdiende
remise: 1-1. In de slotminuut
greep Vinkenslag nog bijna de
volle winst, maar de glijbal van
spits Harrie Vroegop belandde
in het zijnet.

In het eerste kwartier dicteerde
de thuisclub het spel volledig.
Ondanks de afwezigheid van en-
kele belangrijke pionnen leek
Wilhelmina geen moeite met de
gasten te hebben. De defensie
van Vinkenslag leek in die perio-
de op een zeef. De Wilhelmina-
spitsen kregen verscheiden mo-
gelijkheden, maar de richting
ontbrak. Slechts René Pouwels
rondde koelbloedig af: 1-0.

Na deze treffer wisselde Vinken-
slagtrainer Lenoir voor Jean
Quadvlieg. Dat bleek een goede
zet, want de invaller schakelde
de kopsterke spits Houben nage-
noeg uit. De bezoekers kregen
meer greep op de wedstrijd en
Wilhelmina viel verder terug.
Toch waren grove dekkingsfou-
ten in de verdediging van de
Weertenaren nodig voor de ge-
lijkmaker. Bij een hoge voorzet
aarzelde keeper van Mierlo met
uitkomen, terwijl de bewaker
van Harrie Vroegop nergens te
bekennen was. Vroegop knikte
gretig in: 1-1.

Na de pauze werd het spel rom-
meliger. Wilhelmina had wel het
initiatief, maar dat leverde geen
rendement op. Vinkenslag voel-
de in de slotfase dat er meer in
zat. Een inzet van Duchateau
werd door van Mierlo overgetikt,
terwijl Vroegop net naast tikte.
Vinkenslag-trainer John Vran-
ken, sedert kort weer op de
bank, was tevreden: „Met hard
werken moeten we punten
sprokkelen en dat is nu weer ge-
lukt."

Juliana
loopt uit

Van onze correspondent

" ROB SPORKEN
HEERLEN - In de eerste klasse A
van de afdeling Limburg behaalde
White Star een belangrijke overwin-
ning op Biesland. Nijswiller (1B)
herstelde zich van de nederlaag van
vorige week tegen koploper Geer-
truidse Boys door de topper tegen
lason winnend af te sluiten. Door
de nederlaagvan SC Leeuwen heeft
Juliana(IE) na de winst op Slekker
Boys een klein gat geslagen.
White Star en Biesland konden zich
met het oog op de koppositie in het
onderling duel geen puntverlies
permitteren. In een uitstekende
wedstrijd namen de gasten de lei-
ding door een doelpunt van Rocco
Lodewijks. „In de rust heb ik een
donderspeech gehouden. Het ge-
volg was dat het elftal in de tweede
helft nog beter ging spelen," ver-
klaarde White Star-trainer Rinus
Zwakhoven, die zag hoe zijn team
door twee doelpunten van Jos Oo-
men en een treffer van Mattie
Zwakhalen naar een 3-1 voorsprong
uitliep. Dat Biesland in de slotfase
via JefWinants nog terugkwam tot
3-2 was van statistische waarde.
Om in het spoor te blijven van
Geertruidse Boys diende Nijswiller
de thuiswedstrijd tegen de nummer
drie lason in winst om te zetten. De
thuisclub slaagde in die opzet, hoe-
wel de doelpunten (gescoord door
Roger Horbach en Ralf Schoon-
brood) pas in de laatste twintg mi-
nuten vielen. Nijswiller-trainer
Joep Kaessler: „Ik heb moeite met
de manier waarop de meeste ploe-
gen tegen ons spelen. Het gros
graaft zich voor de eigen goal in en
speelt met één of twee spitsen."
Juliana had weinig problemen met
Slekker Boys. De gastheren misten
veel kansen waardoor bij rust pas
een 1-0 stand op het scorebord
stond door een benutte strafschop
van Paul Loete. Via een schitterend
doelpunt van Maurice Bakkes en
een treffer van Toine Laumen liep
dekoploper na de thee uit naar een
regelmatige 3-0 overwinning.
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Inhaalprogramma
HEERLEN - Zondag worden in het
amateurvoetbal de laatste wedstrij-
den van dit jaar gespeeld. Het in-
haalprogramma ziet er als volgt uit:
Eerste klasse F
Miranda-RKONS
Tweede klasse A
Heksenberg-Heerlen Sport
Tweede klasse B
EW-Tiglieja
FCV-Belfeldia
De Ster-Haslou
Derde klasse A
GSV '28-SC WW'2B
Derde klasse B
Buchten-Passart
Heerlen-Minor
Heilust-Vaesrade
Derde klasse C
Swift '36-Rios '31
Brevendia-DESM
Roosteren-Merefeldia
Vierde klasse A
Amicitas-Willem I
Schimmert-RKASV
Vierde klasse B
RKMVC-Klimmania
Slenaken-Keer
Simpelveld-Gulpen
Vierde klasse C
Waubachse Boys-SVK
FC Hoensbroek-FC Gracht
RKTSV-SCKR
Vierde klasse D
BVC '28-Schinveld
RKDFC-Mariarade
NEC '92-Susterse Boys
Vierde klasse F
Victoria-Crescentia
Beegden-Haelen
Vierde klasse H
Stormvogels '28-Swolgense Boys

Accu Lndenheuvel leeg
Van onze correspondent

HENKSPORKEN

GELEEN - Direct na afloop van de
met 1-3 verloren partij tegen Roer-
mond, gaf Lindenheuvel-trainer
JohnPfeiffer een eerlijkewedstrijd-,
analyse. Hij: „Dit was dus een te-
rechte nederlaag. Die als zo vaak,
weer in de eerste tien minuten tot'
stand is gekomen. Achterin was het
in de beginfase een chaos, terwijl
het middenveld veel te lief was.
Dan vraag jeom problemen. Geluk-
kig is de winterstop aangebroken.
Bij diverse jongens is de accu leeg.
Aan dat gegeven zal de komende
weken heel hard gewerkt moeten
worden".

Pfeiffer had gelijk. Lindenheuvel
liep gedurende de eerste helft
steeds achter de feiten aan. Het zeer
gretige en aanvallend ingestelde
Roermond speelde een versnelling

hoog, liet de bal het werk doen en
won 90 procent van de persoonlijke
duels. Na negen minuten was het al
raak. Libero Stiphout mocht in alle
vrijheid het halve veld oversteken,
zag zijn eerste inzet geblokkeerd,!
maar liet bij de tweede poging Strij-
kers kansloos: 0-1.

De gasten gingen fel door en kwa-
men al rap op 0-2. Via spits Surjlen
die er als de kippen bij was, toen
Strijkers een slappe inzet van La-
fleur slechs half keerde. Het enige
wat Lindenheuvel hier tegenin kon
brengen was een poeier van Borgt,
die door Swart knap werd gestopt.
Na rust was de thuisclub een stuk
agressiever.

Roermond verdedigde echter kalm
en gedecideerd en sloeg via een
counter andermaal toe. Wederom
was het Suijlen die, nu uit een voor-
zet van Seegers, schitterend raak
kopte: 0-3. Het pleit was beslecht.

De tegentreffer van Van de Heuvel,
had dan ook alleen nog maar statis-
tische waarde: 1-3.

Koploper Heksenberg
vernedert SVH'39
Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

HEERLEN - Heksenberg, koploper
in de eerste damesklasse zuid, ken-
de weinig consideratie met het be-
zoekende SVH'39, waartegen maar
liefst zeven keerwerd gescoord: 7-0.
Het werd een eenzijdige wedstrijd,
omdat het krachtsverschil tussen
beide teams te groot was. Jeanette
Rieke werd topschutster met vijf
doelpunten. Tilly Trags en Chantal
Reubsaet scoorden beiden één keer.

Het duel tussen de beide runners-
up, Rapid enDe Leeuw, eindigde in
een 2-1 overwinning voor de Maas-
trichtse dames. De wedstrijd was
niet alleen spannend, maar ook van
zeer goed niveau. Beide teams hiel-
den elkaar steeds in evenwicht.
Maud Noben opende in de eerste
helft de score, waarna Anja Willems
nog eens doeltreffend uithaalde:
2-0. Na de hervatting probeerde De
Leeuw vat op de wedstrijd te krij-
gen, maar kwam niet verder dan
een doelpunt van de voetvan Maria
Onstenck.

Linne was geen partij voor het be-
zoekende Nijswiller dat maar liefst
een half dozijn doelpunten scoorde.

Chantal de Vreede, Heidi Hamers
2x, Diana Krall en Betty Heuts 2x,
scoorden. De Ster behaalde een 4-1
zege op Sportclub'2s. Aanvankelijk
hadden de bezoeksters het beste
van het spel maar dat veranderde in
de tweede helft. Aan een eigen Bo-
cholts doelpunt voegden Conchitta
Franssen, Miranda Dicteren en
Mandy Conjour elk een treffer toe.

Sportclub WVV '28, de koploper in
de interregioklasse, won vrij mak-
kelijk van Venray: 0-2. Nancy Ha-
bets bracht beide Maastrichtse
doelpunten op haar naam. Leveroy
blijft in het voetspoor van Sport-
club WW. Het uitduel tegen VOW
werd met 2-0 gewonnen.

Maurice Crousen
vertolkt hoofdrol
bij Heer-Eijsden

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

HEER - Terwijl eenieder de laatste
fluitstoot van scheidsrechter Lan-
kreijer verwachtte, het was inmid-
dels drie minuten in blessuretijd in
de wedstrijd Heer-Eijsden, viel de
bal plots voor de voeten van Eijs-
den-uitblinkerMaurice Crousen. De
bonkige spits zette prompt zijnvoet
tegen de bal en bezorgde de bezoe-
kers alsnog de overwinning: 2-3.

Het was een gelukkige overwinning
voor Eijsden. Een gelijkspel zou de
verhouding beter hebben weergege-
ven. In deze emotionele derby
speelden de acteurs met veel inzet.
Jammer was, dat scheidsrechter
Lankreijer dit duel geenszins aan-
voelde en de ene foute beslissing
met de andere probeerde goed te
maken. Hierdoor kregen sommige
overtredingen een grimmig karak-
ter.
Door twee verdedigingsfouten van
de thuisclub, kon de 20-jarige Mau-
rice Crousen, hij speelde pas zijn
tweede wedstrijd in het basisteam
van Eijsden, zijn ploeg aan een 2-0
voorsprong helpen.
Twee puntgave treffers van Roger
Wijnen en Ron Schoens deden de
balans in evenwicht komen waarna
Maurice Crousen in de laatste mi-
nuut voor de gouden Eijsdense tref-
fer zorgde: 2-3.

Tweede klasse A
Polaris-LHBMC 1- 1
RKWL-Quick'oB 2- 1
Schuttersveld -Heksenberg 2- 1
Kolonia-SCG 1- 0

Bom -Almania afg.
Heerlen Sport -Standaard afg.

Schuttersveld 13 8 3 219 23-12
Kolonia 13 7 3 3 17 21-14
SCG 13 6 4 3 16 27-18
Almania* 12 5 5 215 21-12
RKWL 13 6 3 415 14-13
Polaris 13 5 4 4 14 27-23
Standaard 12 5 2 5 12 20-18
Quick'oB 13 3 5 511 19-32
LHBMC 13 3 4 610 20-25
Bom 12 2 5 5 9 15-21
Heerlen Sport 11 2 3 6 7 12-18
Heksenberg 12 1 3 8 5 15-28

'Periodekampioen

Topscorers:l. H. Kostons (SCG) 10;
2. R. Derks (Schuttersveld) 9.

Tweede klasse B
FCV-De Ster 4- 0
Haslou -Veritas 0- 0
RKMSV-SVEB 1- 0

Belfeldia -VW '03 afg.
EVV -Volharding afg.
Sittard -Tiglieja afg.

Veritas 13 8 3 219 18-10
Volharding 12 8 2 2 1829-15
FCV* 11 7 3 1 1731-10
RKMSV 12 6 3 3 15 17-15
Belfeldia 11 4 6 1 14 19-18
Haslou 12 4 5 3 13 25-15
VVV'O3 12 2 6 4 10 15-19
Sittard 12 4 2 610 16-22
Tiglieja 10 2 4 4 8 11-14
EVV 10 1 4 5 6 7-16
De Ster 11 2 2 7 6 18-30
SVEB 12 0 2 10 2 10-32

'Periodekampioen

Topscorers: 1/2. G. Giesen (FCV), R.
Peeters (Veritas) 8.

Derde klasse A
SVME-SC WW'2B 1- «
SV Berg'2B-Scharn 4- 1
SV Hulsberg-Caesar 1- 3
Bunde-MKC 6- 5
RVU-Vilt S- 1

GSV '28 -Mheerder B. afg.

RVU 13 8 2 3 18 27-19
Bunde 13 7 3 3 17 35-24
GSV'2B* 11 6 3 215 28-11
MXC 13 5 4 414 25-22
Scharn 13 3 8 2 14 16-14
SV Berg'2B 13 3 8 2 14 18-21
Caesar 13 4 5 4 13 14-18
SVME 13 5 2 6 12 17-21
MheerderB. 12 4 3 5 1117-20
SC WW'2B 12 2 5 5 9 11-12
SV Hulsberg 13 24 7 8 9-25
Vilt 13 2 3 8 7 14-24

'Periodekampioen

Topscorers:l. R. Mingels (SVME)
12; 2. S. Paulissen (Bunde) 9.

Derde klasse B
VKC-SV Heerlen 0- 4
Groene Ster -Buchten 1- 1
Passart -Vaesrade 0- 1
Coriovallum -Heilust 1- 1

Minor -RKBSV afg.
Obbicht -Bekkerveld afg.

RKBSV 12 7 4 1 18 27-13
Minor* 11 8 1 217 22-10
SV Heerlen 12 6 2 4 1424-16
Vaesrade 12 5 4 3 14 18-12
Groene Ster 13 6 2 5 1423-19
Obbicht 12 5 3 4 13 22-19
Bekkerveld 12 6 1 513 18-18
VKC 12 4 4 412 16-17
Buchten 12 2 5 5 9 10-18
Coriovallum 13 3 3 7 9 15-24
Passart 12 2 2 8 6 11-25
Heilust 11 1 3 7 5 12-27

'Periodekampioen

Topscorers: 1. N. Scheijen (Obbicht)
11.

Vierde klasse B
Lemirsia -Simpelveld 0- 2
Banholtia -SV Slenaken 4- 0
Keer -Wit Groen VC 3- 1
Vijlen-RKMVC 0- 1
Klimmania-Zwart Wit'l9 1- 0

Gulpen -RKVVM afg.

Simpelveld * 12 9 2 120 29- 8
Lemirsia 13 6 5 2 17 23-16
SV Slenaken 12 7 2 3 16 26-21
Wit Groen VC 13 5 3 513 21-20
ZwartWit'l9 13 4 4 512 21-19
Banholtia 13 4 4 5 12 12-12
Vijlen 13 4 4 5 12 16-19
RKVVM 12 4 3 511 15-16
Keer 12 4 2 610 11-16
Gulpen 11 4 1 6 9 17-20
RKMVC 12 4 1 7 9 15-24
Klimmania 12 1 5 6 7 10-25

'Periodekampioen

Topscorers:l. F. Strolenberg (Sim-
pelveld) 10; 2/3. W. Houben (Simpel-
veld), en R. Lennarts (SV Slenaken)
8.

Vierde klasse C
RKSVB -Weltania 2- 1
KVC Oranje-SVK 0- 5
Centrum B. -FC Hoensbroek 1- 1

SCKR -KEV afg.
FC Gracht -A'bosch afg.
Waubachse B. -RKTSV afg.

A'bosch* 12 9 1 219 28-12
SVK 11 7 1 315 29-16
FC Hoensbroek 11 6 3 215 22-10
KEV 12 5 5 2 15 20-14
FC Gracht 11 6 2 314 22-18
KVC Oranje 13 5 2 612 26-27
Centrum B.** 12 3 6 3 10 18-20
RKTSV 11 3 4 410 21-22.
RKSVB 13 4 1 8 9 24-34
SCKR 11 2 4 5 8 10-18
Weltania 13 1 4 8 6 11-31
Waubachse B. 10 2 17 5 15-24

"Periodekampioen

"Twee punten in mindering

Topscorers: 1. B. Borghans
(RKSVB) 12; 2. J. Kersten (SVK) 11.

Vierde klasse D
Mariarade-Voerendaal 4- 0
Kluis -BVC '28 6- 1
Schinveld-Helios'23 2- 3

Amstenrade -Heidebloem afg.
Langeberg -NEC '92 afg.
Susterse B. -RKDFC afg.

Voerendaal* 13 8 3 2 19 31-16
Heidebloem 12 8 1 3 17 32-18
Mariarade 10 7 0 3 14 30-16
Helios'23 11 6 2 314 22-16
Kluis 13 6 1 613 32-30
Susterse B. 11 6 1 413 15-16
NEC'92 11 4 3 4 11 14-11
Amstenrade 11 5 1 5 1119-27
Schinveld 12 4 1 7 9 18-26
RKDFC 10 3 1 6 7 17-23
Langeberg 11 1 2 8 4 10-23
BVC '2B 11 0 4 7 4 7-25

'Periodekampioen

Topscorers:l. H. Theunissen (Kluis)
13; 2. M. Huyveneers (Heidebloem)
12.

Vierde klasse E
Stevensweert-SVH '39 1- 1
Holtum-RKAVC 2- 2
Thorn-IVS 1- 2
Sanderbout-RKSVW 3- 5
OVCS-Linne 2- 1
Urmondia -Armada afg.

IVS* 13 12 0 12443- 9
RKSVW 13 9 2 220 36-19
Sanderbout 13 6 2 514 27-29
Thorn 13 4 5 4 13 19-19
RKAVC 13 3 6 4 12 23-22
Armada 12 6 0 6 12 28-32
Stevensweert 13 3 5 5 1123-23
OVCS 13 4 3 6 1124-32
Holturn 13 3 5 5 1122-30
SVH '39 13 4 2 7 10 22-27
Linne 13 3 4 6 10 16-25
Urmondia 12 1 4 7 6 11-27

'Periodekampioen

Topscorers:l. R. Hecker (IVS) 13;
2/3. G. Vossen (RKAVC), en F. Fer-
mont (SVH '39) 10.

sport

Blericksterk
tegen Limburgia

Van onze correspondent
HENDRIK HEEMELS

BLERICK - Limburgia-trainer
Math Schaepkens was witheet. De
onstuimige oefenmeester vond dat
de scheidsrechter de wedstrijd te-
gen Blerick (1-1) had 'gemanipu-
leerd. Daar bedoelde Schaepkens
de rode kaart mee, die Limburgia-
verdediger Ben Koetsier kreeg toen
hij een doorgebroken tegenstander
omvertrok.

Op zich terecht; echter inconse-
quent omdat hij even daarvoor geen
rood gaf aan de Blerick-doelman,
die de bal buiten het strafschopge-
bied met de handen wegsloeg.
„Kijk, zon scheidsrechter doet na-
tuurlijk ook zijn best. Maar door
zon actie drukt hij natuurlijk wel
een stempel op de wedstrijd," aldus
Schaepkens. De rest van de partij
floot hij volgens de Limburgia-trai-
ner „naar behoren."
Schaepkens vond het gelijkspel
overigens een goede afspiegeling
van de wedstrijd. „Blerick viel me
hartstikke mee. Vooral mentaal wa-
ren ze sterk. Als ze zo blijven voet-
ballen, staan ze op het eind van de
competitie niet meer onderaan de
lijst."
Vlak na rust kopte Limburgia-ver-
dediger Willy Heussen de bal uit
een vrije trap van Rob Dijkstra ach-
ter Blerick-doelman Frank Valckx.
Halverwege de tweede helft moest
Limburgia met een man minder de
gelijkmaker incasseren. Paul de
Meulemeester was door op rechts
en knalde de bal hard achter de
doelman van Limburgia: 1-1.

Piet van Dijk: 'Eerst werken, daarna aan voetbal denken'

'Vernieuwd' Waubach
verplettert Miranda

Van onze correspondent
MAARTENDE KEVER

KERKRADE -Het degradatie-
duel in de eerste klasse F tus-
sen Miranda en Waubach was
doelpuntrijk. Eindigde de eer-
ste wedstrijd in een 4-3 over-
winning voor Miranda, nu trok
Waubach aan het langste eind
en versloeg de thuisclub met
0-4.

"René Meerman(Miranda, links) en Ramon Middeldorp testen de kwaliteit van eikaars shirtjes.
Foto: DRIESLINSSEN

Aanpak
Waubach-trainer Piet van Dijk was
afgelopen week bij zichzelf te rade
gegaan. „Ik wilde de oorzaakvan het
mindere presteren weten. In het be-
gin heb ik een aantal gevestigde
waarden uit het elftal gelaten. Daar
ben ik op terug gekomen. Ik heb er
met de spelers over gesproken en we
zijn een nieuwe weg ingeslagen. Cor
van Kan is weer teruggekomen in
het elftal. Hij verdiende dat, gezien
zijn inzet op de trainingen. En Pa-
trick Dooper zit nu op de bank. Hij
scoort de laatste weken moeilijk en
misschien is dit een stimulans," al-
dus de Waubach-trainer.

Zijn aanpak had succes want vooral
in de eerste helft kreeg Miranda, op
de eerste tien minuten na geen poot
aan de grond. Dat resulteerde na
bijna een half uur in de openings-
treffer van Ronald Offergeld, die na
een voorzet van Robert Horbach
fraai inschoot. Amper tien minuten
later verloor Miranda-verdediger Jos
Vliegen de bal aan Hans Spronck,
die Roger Theunissen in staat stelde
te scoren, 0-2.

Na rust probeerde Miranda iets terug
te doen. De Kerkradenaren hadden
een optisch overwicht maar konden
geen enkele keer gevaarlijk worden.
Toen de wedstrijd al tegen het einde
liep kon de ingevallen Patrick Doo-
per bewijzen het scoren nog niet ver-
leerd te zyn. Binnen een minuut trof
hjj twee keer doel, daarmee de eind-
stand op 0-4 bepalend.

Ajax
Piet van Dijk vergeleek zijn team na
afloop met Ajax. „Ik heb de spelers
voorgehouden dat we eerst voor el-
kaar moeten werken en vervolgens
het voetballend vermogen moeten
uitbuiten. Dat doet Ajax ook." De
verliezende trainer, Henk Verheezen,
was zeer teleurgesteld: „Vandaag
hebben we heel slecht gevoetbald.
We gaven gewoonzoveelkansen weg
dat Waubach er van schrok."

topscorershoofdkl.
1. Van Loon (BVV) 9; 2. Becks (BW) 8; 3.
Hensels (SVN), Coumans (Meerssen) en
Sliedregt (Halsteren) 7; 6. Bevelander en
Defrel (Halsteren) 6; 8. Van Nistelroy (Mar-
griet), Koeman (Longa), Frijns (Chevre-
mont) en Dahlmans (Meerssen) 5.

topscorers 1F
1. Van de Beek (Deurne) 9; 2. Knol (Heer)
8; 3. Winkens (Limburgia), Van de Heuvel
(Lindenheuvel) en Dörenberg (RFC) 7; 6.
Assel (Blerick) en Pedro Mares (Eijsden) 6;
8. Hoenselaar (Limburgia), Dooper (Wau-
bach), Dijkstra (RKONS) en Knijnenburg
(Deurne) 5.

oefenvoetbal
Dinsdag 19.30 uur: Haelen-RFC.
Zaterdag 14.00uur: Lindenheuvel - Fortuna
Sittard 2.

Derde klasse C
Swift'36-RKSVO 2- 2
EMS-Susteren 0- 1
Merefeldia -Brevendia 3- 2

SVM -FC Oda afg.
PSV '35 -Roosteren afg.
DESM -RIOS '31 afg.

Susteren 13 9 1 319 25-11
RIOS '31 * 10 7 2 1 16 23- 5
Brevendia 12 7 2 3 16 17-12
FC Oda 12 6 3 3 15 20-12
RKSVO 13 5 3 5 13 21-20
Merefeldia 12 5 2 5 12 16-15
Roosteren 11 4 2 510 18-13
DESM 11 3 3 5 9 16-23
Swift '36 12 16 5 8 16-22
PSV'3S 12 2 4 6 8 15-25
SVM 11 3 2 6 8 10-22
EMS 13 2 4 7 8 10-27

'Periodekampioen
Topscorers: 1. H. v/d. Boom
(RKSVO) 11; 2. M. Thielens (FC
Oda) 9,

Derde klasse D
MVC'I9-Egchel 1- 2
SC Irene-Vitesse'oB 4- 1
RKDEV-Venlosche B. 1- 0
Helden-Baarlo 2- 2

Meterik -SV Meerlo afg.
Sparta '18 -Wittenhorst afg.

Wittenhorst* 12 9 3 0 2136-12
Egchel 13 7 3 3 17 21-16
SC Irene 13 6 4 3 16 29-25
Vitesse'oB 13 4 5 4 13 21-21
Meterik 12 4 4 4 12 16-18
RKDEV 13 4 4 5 12 12-15
SV Meerlo 12 3 5 4 11 19-21
Venloscheß. 13 3 5 5 1116-18
MVC'I9 13 4 3 6 1122-26
Baarlo 13 2 7 4 11 18-23
Helden 13 2 5 6 9 21-26
Sparta'lB 12 2 4 6 8 15-25

'Periodekampioen

Topscorers: 1. R. Wiedemeyer (SV
Meerlo) 11.

Vierde klasse F
KOC-RKVB 1- 6
Moesel-Megacles 1- 1
Vesta-Leveroy 2- 1
Eindse B. -Crescentia 1- 2
SWH-Haelen 1- 5

VictoriaR -Beegden afg.

RKVB 12 8 2 2 18 23- 9
RKESV 12 6 3 3 15 26-18
Megacles 12 6 2 4 14 29-14
Haelen 10 6 2 2 14 28-17
Crescentia 11 6 2 314 19-14
SWH 12 5 3 4 13 30-27
Leveroy 12 6 0 612 24-21
Victoria R 9 4 2 310 16-17
Moesel 12 3 3 6 9 21-27
Vesta 12 4 1 7 9 20-28
KOC 12 3 2 7 8 13-26
Eindse B. 12 2 2 8 6 14-28
Beegden 10 3 0 7 6 14-31
"Periodekampioen

Topscorers: 1. P. Nelissen (SWH)
15; 2. R. Schreurs (Haelen) 10.

ld-sterrenelftal
PRUISSCHER(I)

(SVN)

STIPHOUT (3)
(RFC)

BEERKENS (1) DUYF (2) KLEINJANS (2)
(Venray) (EHC) (Waubach)

P.JANSSEN (4) GRASSI(2) OTTEN (1)
(SVN) (SVN) (Chevremont)

CROUSEN(I) FRIJNS(2) HENSELS (2)
(Eijsden) (Chevremont) (SVN)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetreffen-
de speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklassec
Longa-BVV 2- 1
SVN-Geldrop 1- 1
Wilhelmina'oB-FC Vinkenslag 1- 1
Venray-EHC 1- 0
Parmingen-Margriet 0- 0
SV Meerssen-TSC 4- 2
Halsteren-Chevremont 4- 2

Geldrop* 13 8 5 021 20- 7
Parmingen 13 5 7 1 17 19- 9
Halsteren 13 6 4 3 16 26-17
SV Meerssen 13 5 6 2 16 24-16
Longa 13 5 6 2 16 20-15
SVN 13 3 8 2 14 19-19
BVV 13 4 5 4 13 25-20
Wilhelmina'oB 13 2 8 3 12 19-19
Venray 13 4 4 5 12 7-10
Chevremont 13 4 3 6 11 17-23
EHC 13 3 4 6 10 14-22
TSC 13 3 3 7 9 13-19
Margriet 13 2 4 7 8 12-20
FC Vinkenslag 13 1 5 7 7 10-29

"Periodekampioen 1f in cijfers
MIRANDA-WAUBACH 0-4 (0-2)- £'|
Offergeld 0-1; 37. Theunissen 0-2; «S
Dooper 0-3; 88. Dooper 0-4. Toeschoj"
wers 200. Scheidsrechter Reitz. yei
kaarten: Verkooijenen Habets (Mif^j
da), Horbach, Starmans en Kleine
(Waubach). ,gMiranda: Snoeren 6, Vliegen 5 (D°j
Heuts 6), Zegels 6, Verhiel 7, Vroom6'
5, Verkooijen 5, Dirksen 5, Schmitz i
Meerman 4 (77. Reizig), SteeyenS 'j
Van Kessel 6. Totaal 65 (12). ».
Waubach: Blankenhagen 6, Spet" 'Van Kan 6, Middeldorp 6, Kleinjans ?
Horbach 6, Labyed 6, Starmans 7, y.
fergeld 7, Spronck 6, Theunissen 7 ('
Dooper). Totaal 72 (11).

HEER-EIJSDEN 2-3 (1-2).. 2. Crouse!1
0-1; 11. Crousen 0-2; 20. Wijnen 1-2; £Schoens 2-2; 93. Crousen 2-3. Scheid*
rechter: Lankreijer. Rode kaart: Pe d{jJ
Mares. Gele kaart: Hollanders en Pc
(Heer); Hulshof (Eijsden). Toesch<>u
wers: 300. j
Heer: Gielen 8, Hendriks 6, Hoofs ï
(78. Dumoulin-), Petit 6, Hollanders,
(56. Weller 6), Wijnen 7, Geebelen °fj
Ehlen 7, Limbourg 6, Van de Boort 1 j
Schoens 6, Totaal 78 (12). . s
Eijsden: Wolfs 7, Quaden 7, Huls»1"]
6, Rousch 6, Alfonso 6, Habets 7, Pa,,
Mares 6 (70. Veugen), Habets 6, Cro"
sen 9, Pedro Mares 7, J. Mares 7. "
taal 74 (11).

LINDENHEUVEL-ROERMOND }l
(0-2). 9. Stiphout 0-1; 22. Suijlen 0-*
61. Suijlen 0-3; 78. Van de Heuvel W
Scheidsrechter: Hoeben. Toescho"
wers: 150. Gele kaarten: Hindriks
Carrus (Lindenheuvel); Jacobs en v
fleur (Roermond).
Lindenheuvel: Strijkers 6, Hindrik5J
(27. Carrus 6), Van de Weij 6, Crern6.
5, Zouitine 6 (46. Eerens 6), Stevens j
Meulenbeek 7, Doudouh 7, Co* J
Borgt 7, Van de Heuvel 6. Totaal
(12). J
Roermond: Swart 7, Jansen 6,
phout 8, Engelen 7, Peeters 6, Jac%
7, Lafleur 7, Van Michaelis 6 (60. v*
Reen 6), Seegers 7, Suijlen 7, Dör*',
berg 7. Totaal 81 (12).

BLERICK-LIMBURGIA: 1-1 (0-0)- f'Heussen 0-1; 70. Paul de Meuten^ter 1-1. Scheidsrechter: GeuskeP,
Toeschouwers: 250. Geel: HoenseW'p
(Limburgia). Rood: Koetsier (LimbIV
gia), Drüke (Blerick). ...
Blerick: Valckx 6, Verhaegh 6, Pftena 7, Luc de Meulemeester 6, R0?!^
Meulemeester 6, Caasenbrood 6, Dr
ke 6, Orval 6, Janssen 6, Paul de Me\lemeester 7, Michel Heumasseü
Totaal 69 (11). V
Limburgia: Frolichs 7, Winkens
Heussen 6, Koetsier 5, Spijkel
Derks 7, Schutten 6, Douven 7, Hoel{
selaar 6, Fijneman 7, Schaepkens
(73. Janssen). Totaal 69 (11).

eerste klassef
Miranda-Waubach 0- 4
Blerick-Limburgia 1- 1
Heer-Eijsden 2- 3
Lindenheuvel -Roermond 1- 3

RKONS -Deurne afg.
Hapert -RKVCL afg.

Deurne * 12 8 4 020 26- 5
Limburgia 13 8 4 120 24-10
Roermond 12 6 3 3 15 17-18
Lindenheuvel 13 5 4 4 14 20-20
Eijsden 12 5 4 3 14 18-18
Heer 13 5 2 6 12 23-23
RKVCL 12 2 6 4 10 12-13
Waubach 12 2 5 5 9 18-19
RKONS 10 3 3 4 9 11-15
Blerick 13 2 4 7 8 11-18
Miranda 12 3 2 7 8 13-27
Hapert 12 2 3 7 7 12-19

'Periodekampioen

hoofdklasse in cijfers
SVN - GELDROP 1-1 (1-0). 39. Hensels 1-0;
65. Smits 1-1. Toeschouwers 300. Scheids-
rechter Nyhuis. Gele kaart: Nederlof en
Boelaars (beiden Geldrop).
SVN: Pruisscher 8, Gerringa 7, Van Hoof 7,
Reintjes 7 (34. F. Janssen 7), Mermens 7, P.
Janssen 8, Grassi 8. Custers 6, Dautzenberg
6, Nelissen 6, Hensels 8. Totaal: 85 (12).

WILHELMINA'OB - VINKENSLAG 1-1(1-1).
11. Pouwels 1-0, 27. Vroegop 1-1. Scheids-rechter: Burger. Toeschouwers: 250. Gele

kaarten: Weerts (Wilhelmina), Ger en Gra-
dus Remmers en Quadvlieg (Vinkenslag).
Wilhelmina: Van Mierlo 6, Mouhabi 6,
Weerts 7, Gilkens 6, Meusen 6, Pouwels 6,
Wolter 5, Verdonschot 5, Houben 6, De Re-
net 6 (85 Tahou -), Van Leenders 5 (57 Kooy-
man 6). Totaal 70(12).
Vinkenslag: Spa 6, Ger Remmers 6, Mager-
mans 6, Hollman 6, Lenoir - (14. Quadvlieg
7), Gr. Remmers 6, Scheffer 6 (46. Schmeitz
6), Duchateau 6, Vroegop 6, Goulding 7,
Habets 5. Totaal 73(12).

MEERSSEN - TSC 4-2 (0-2). 4. Kokx 0-1; 35.
Snoeren 0-2; 61. Coumans 1-2; 67. Smeets(strafschop) 2-2; 83. Dahlmans 3-2; 86. Cou-
mans 4-2. Scheidsrechter: Knapen. Gele
kaarten: Snoeren en M. Koreman (TSC);
Dahlmans (Meerssen). Toeschouwers: 250.Meerssen: Dusseldorp 7; Smeets 6, VanDük 7, Scheffers 6, Kleinen 6; Van der
Leeuw 6 (69. Gelissen -), Quesada 7, Frans-sen 6 (46. VanKan 6); Ploemen 6, Dahlmans7, Coumans 6. Totaal: 76 (12).

PANNINGEN - MARGRIET: 0-0. Toe-
schouwers: 400. Scheidsrechter: Verbeek.
Rode kaart: Van Uden (Margriet).
Parmingen: Hermkes 7, Keizers 6, Lands-
bergen 7, Janssen 7, Rongen 6, Moonen 6, -Theeuws 6 (59. Zegers 6), Korsten 7, Vander Sterren 6, Van Aerts 6, Peters 5. Totaal:
75 (12).

HALSTEREN-CHEVREMONT: 4-2 (1-0).
45. Van Sliedregt 1-0; 48. Frijns 1-1; 64. Van

Sliedregt 2-1; 70. Moerkens 3-1; 77. OtW
3-2; 89. De Frel 4-2 (strafschop). Scheg'
rechter: Paeshuijse. Toeschouwers: *",J'
Geel: Otten (Chevremont), BevelandI*'],
Heeren, Klippel (Halsteren). M
Chevremont: Schleyper4, Trags 6 (78. »"«.,
nen-), Meens 6 (78. Walraven-), DautzenD^4, Bodelier 6, Maats 7, Otten 8, Wünhoy l

7, Frrjns 9, Loop 8, Körfer 7. Totaal 72 (l"Ji

VENRAY-EHC: 1-0 (1-0). 7. Wim vieil.
mans 1-0. Scheidsrechter: A. Borst. 'schouwers: 200. Gele kaart: Raeven (EH^,;
Venray: Jacobs 6, Poels 7, Lenkens 7, » ,
Haren 7, Beerkens 7, Heidens 6, Wim >V
vermans 7,Leon Vievermans 7, Van DU*- ijPhilipsen 6, Sijbers 7 (73. Berkyens). ToW

EHC: Veldman 6, Temmink 7 (73. ZwtfJ'iYpelaar 7, Duyf 7, Duut 6 (63. Raets-),
ter 6, Merk 6, Wijnen 5, Derrez 6, Raeven
Brankaert 6. Totaal 67 (11).

Vierde klasse A
Leonidas W. -Rapid 1- 3
RKHSV-Walram 2- 1
St. Pieter-RKBFC 0- 0
Maastr.B. -Schimmert 1- 2

> RKASV-Amicitas 0- 2
Willem I -Oranje B. 2- 1

Amicitas * 12 7 4 1 18 27- 7
RKASV 12 6 5 1 17 18-13
Willem I 12 5 6 1 16 30-18
RKHSV 13 4 7 215 15-14
Maastr. B. 13 6 3 415 22-27
Rapid 13 6 2 5 14 29-18
Schimmert 12 5 4 314 17-11
Oranje B. 13 4 4 512 25-26
Walram 13 4 3 611 18-21
Leonidas W. 13 1 5 7 7 11-21
St. Pieter 13 1 5 7 7 11-27
RKBFC 13 2 2 9 6 11-31

'Periodekampioen

Topscorers: 1. E. Damen (Willem I)
18; 2/3. A. Benamran (Rapid), en M.
Dassen (Amicitas) 10.

Vierde klasse G
Venlo-GFC'33 1- 4
HBSV-Boekoel 3- 0
KVC-Reuver 1- 5
Bevo-VCH 2- 1
Swalmen -Quick B. 2-0
Koningslust-RKSVN 1- 2

Reuver* 13 8 2 3 18 31-13
Bevo 13 8 2 3 18 28-12
RKSVN 13 7 3 3 17 32-23
Swalmen " 13 7 2 416 23-17
KVC 13 7 2 416 27-22
HBSV 13 5 5 315 30-21
Koningslust 13 5 4 4 14 25-25
GFC'33 13 6 1 613 27-24
Venlo 13 4 3 611 26-35
Quick B. 13 2 3 8 7 15-28
Boekoel 13 2 3 8 7 15-39
VCH 13 1 210 4 8-28

'Periodekampioen

Topscorers:l. D. Janssen (RKSVN)
14.

Vierde klasse H
EWC-Swolgense B. 1- 1
Wanssum-SSS'IB 1- 3
Leunen-Montagnards 4- 2
Stormv. '28 -Melderslo 3- 1
Achates -SV Lottum 3- 2
Ysselsteyn-IVO 0- 4

Montagnards* 13 8 4 120 34-17
IVO 13 7 4 218 25-14
Wanssum 13 7 2 4 16 32-20
Leunen 13 7 2 4 16 31-20
SSS'IB 13 7 2 416 27-20
Achates 13 5 5 3 15 22-18
Ysselsteyn 13 6 2 5 14 22-14
Stormv.'2B 12 5 1 6 1120-27
Swolgense B. 12 3 4 510 11-26
EWC 13 3 3 7 9 14-24
Melderslo 13 1 4 8 6 13-29
SV Lottum 13 1 1 11 3 16-38
'Periodekampioen

ld-clubklassement
1. SVN 6.735; 2. Limburgia 6.701; 3. Pa"?k
gen 6.648; 4. RFC 6.517; 5. Meerssen 6.«%
6. Chevremont 6.391; 7. Lindenheuvel 6.J':.8. Heer 6.335; 9. Blerick 6.319; 10. Wilhe'%
na '08 6.306; 11. RKONS 6.286; 12. EÜf°. 5,
6.277; 13. RKVCL 6.267; 14. EHC 6.257: *
Waubach 6.243; 16. Miranda 6.204; 17- v
ray 6.193; 18. Vinkenslag 6.175.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de zaalvoetbal^,petitie komen in de eerste divisie j
twee koplopers in actie, 't Briksf ,
moet zijn eerste plaats thuis ver» ,
digen tegen Sport Petit. De Br t|
bantse koploper Shoeby Shop m° „
op visite bij Cosmos, dat dit seizöe
maar moeizaam zijn draai vindt-
Eerste divisie C: ke

,,
Brunssum Brunahal, 20.15 't Briks"
Sport Petit hVKerkrade-West, 20.30 Cosmos-Sh°eP;
Shop g t
Maastricht, Geusselt, 20.15 Dousbels .Parc-Multicopy

Tweede divisieF: b
Vaals 20.00, VTV Vaals-BW Filmc^V
M'tricht de Heeg, 20.00 ZWM Qü&
vlieg-Postert
Nuth 20.15, Reneman KK-Amiciti3^Melick 21.00, Fermonia Boys-*
Brunssum i
Maasbracht 21.00, Brach/Trendy-S^. j, ;
Altweerterheide, 21.00 Peters GeWJ

Laumen/Stampede

Maandag 14 december 199216
Limburgs dagblad j



OVCSblij met winst
Van onze correspondent

BAIRVERHEESEN

OVCS-LINNE 2-1 (0-0). 46. Eikel-
boom 1-0; 66. Van der Vlies 1-1; 72.
Bruinen 2-1. Toeschouwers: 75.
Scheidsrechter Wolter. Gele kaart:
Reufli (Linne).
OVCS: Verdonkschot, Vroomen,
Jeurissen, Sanders, Ortu, Kusters,
Jamar, Adams, Eikelboom, Van
Mulkom (90. Coenen), Bruinen.
Linne: Paus, Van der Vlies, Smeets,
Mestrom, Hanssen, Slechtriem (68.
Vaessen), Peters, Aben, Hannen,
Reufli, Van Heel.

SITTARD - Natuurlijk was de
kleine OVCS-aanhang na afloop
van het duel tegen Linne tevre-
den. Na 360 minuten puntloos
voetbal boekte de ploeg van trai-
ner Hay Halmans eindelijk weer
eens een succesje: 2-1. „We had-
den in dit vierpuntenduel het ge-
luk aan onze zijde," lichtte hij
toe. Zo blij als Halmans was, zo
teleurgesteld was collega Wil
Meisen van de bezoekers. Met
een korte vloek verliet hij de
dug-out. „We hebben de kansen,
die we in de eerste helft kregen,
laten liggen."

Dat begon al na twee minuten,
toen de bal in de rebound werd
gestopt door doelman René Ver-
donkschot. De eerste serieuze
thuisclubmogelijkheid kwam
pas halverwege de eerste helft,
toen een vrije trap van Ger Vroo-
men Linne-doelman Peter Paus
tot handelen dwong.

Dertig secondenna het herbegin
kwam de thuisclub op voor-
sprong, toen Roy Eikelboom de
uitlopende Paus verraste: 1-0.
Via Peter Hannen (hij knalde te-
gen OVCS-doelman Verdonk-

schot) en Jan Aben, die net naast
schoot, bleef Linne gevaarlijk.
Succes bleef dan ook niet uit. Na
een hoekschop van Ger Reufli,
kopte verdediger Jan van der
Vlies halverwege de tweede helft
schitterend in: 1-1.

Daarna leek het ofLinne de wed-
strijd in handen zou nemen.
Spits Jordan Bruinen van de
thuisclub dacht daar echter an-
ders over. Met een knal van ze-
ker dertig meter verraste hij
achttien minuten voor tijd de
niet reagerende Linne-doelman.
Het slotoffensief leverde Linne
niet op wat het eigenlijkwel ver-
diend had. „De punten zijn in
deze fase het belangrijkste,"
merkte Hay Halmans terecht op.

Inzet
Alhoewel dit duo enkele kansjes
kon creëren, vormden zij voor de
geconcentreerd spelende Amici-
tas-defensie geen echte bedrei-
ging. De gasten daarentegen pak-
ten de zaken heel wat energieker
aan. Met een verbeten inzet, ge-
koppeld aan een hoog wedstrijd-
tempo, werd RKASV vanaf het
begin onder druk gezet. Erik Sour
en tot twee keer toe Matti Dassen
lieten uitgelezen mogelijkheden
liggen om hun ploeg reeds voor
rust naar een geruststellende
voorsprong te schieten.

De tweede helft gaf meer spekta-
kel te zien. Nadat Amicitas vlak
narust op een 0-1 voorsprong was
gekomen (Rob Sour benutte de
rebound na een vrije trap van Leo
Remmers), ging RKASV wat fel-
ler spelen. Afstandsschoten van
Willy Schaepkens en Robert
Humblet misten het doel op een
haartje. Na een twintigtal minu-
ten verflauwde dit offensief weer
en gafAmicitas het heft geduren-
de de rest van de tijd niet meer uit
handen. Tien minuten voor het
einde scoorde Matti Dassen op
beheerste wijze, na goed aange-
ven van Willy Ummels, de alles-
beslissendetweede treffer: 0-2.

SVSHbuigt in slotfase diep voor Haelen

Roel Schreurs op schot
Van onze correspondent

JOKERSTEN

SWH - HAELEN 1-5 (0-1). 11. Roel
Schreurs 0-1; 60. Peter Nelissen (straf-
schop) 1-1; 62. Roel Schreurs (straf-
schop) 1-2; 80. Roel Schreurs 1-3; 85.
Roel Schreurs (strafschop) 1-4; 86. Peter
Meusen 1-5. Toeschouwers: 150.Scheidsrechter: Broens (Weert). Gele
kaart voor Peter Korsten.SWH: Bessems, Korsten, Janssen,
Goorts, R. Theelen, Gubbels, J. Nelis-
sen (80. Gruiskens), T. Theelen, Van
Lier, P. Nelissen, Smeets.
Haelen: Grosveld, Bergmans, I. Meeu-
wissen, Berben, Beurskens, Simons,

Poels (70. Kremers), Heymans, Meusen,
Schreurs, Cupers (60. D. Meeuwissen).

HEIBLOEM - Haelen heeft bij
SWH flink uitgehaald (1-5) en mag
de ruime zege voor een groot deel
op rekening van Roel Schreurs
schrijven, die zijn doelpuntensaldo
met vier verhoogde en opkrikte
naar een totaal van tien treffers.

Al na elf minuten scoorde de Hae-
len-spits zijn eerste doelpunt: 0-1.
De ploeg van Theo Pansters bleef in
de eerste helft sterker dan SWH,
waar goaltjesdief Peter Nelissen

zich nietvan zijnbewakers kon ont-
doen. Slechts een enkele keer
moest Wim Grosveld in het Haelen-
doel corrigerend ingrijpen.

Na een kwartier in de tweede helft'
kreeg de thuisclub een strafschop
toegewezen, nadat de Haelense de-
fensie te hard had ingegrepen en
Peter Nelissen trok de stand gelijk:
1-1. Nauwelijks twee minuten later
kreeg Haelen een strafschop, toen
Peter Korsten de bal met de hand
uit het doel sloeg en Roel Schreurs
verschalkte René Bessems vanaf de
stip: 1-2. Haelen, en Schreurs, wil-
den meer. Tien minuten voor tijd
werd Schreurs uitstekend bediend
(1-3), waarna de équipe van Wiek
Vaes ineen stortte. Schreurs (straf-
schop) en Peter Meusen (lobje) be-
paalden de eindstand op 1-5.

van onze correspondenten
TON REUNAERTS en TOON NIESKENS

Haslouhoudt Veritas van scoren af
Kolonia-SCG 1-0 Geluk lacht Kolonia toe

tweedeklassers
3Sr.uAndré Toeschouwers 150., Van Riet. Gele£aart: Van Helvert (SCG).

Michiels, Withag, Van
Snfrmeeren' Delamboij, Bauer,
?meets, André, Beugels, Moonen,
(7?r^ewski (80. Colleije), Didderen
SCr rSmeets)
uu' Huntjens, Pleumae-
-o,fs'fs' verbeet, Van Hoorn, Keevers,
v"*dagers, (75. Janssen), Van Hel-
Ess ssen <46- Yema), Kostons,

- Hosanna-stem-
hp+ t

lnLandgraaf, waar Kolonia
acht eede sleutelduel binnen
Alm agen winnend afsloot. Na
Srv.ania vorige week, moest
do vraan Seloven (1-0), waar-
r|

or Kolonia op een fraaie twee-Plaats de winterstop ingaat.

ondanks de jubelstemming
litp-t eerste na aflo°P ook derea-
üiW Want de zege was fortuin-en t , stand gekomen. De pun-*n tellen echter in de voetballe-
tei«,en dat beseft ook de hevig

furgestelde SCG-trainer Jan
laa na SCG's tweede neder-
on o°P ri J: "Drie punten achter
Wftu ersveld! Aan de inzet
Wel k 1 VandaagY andaag niet gelegen;
Ziir, "eeft de scheidsrechter met
een Ifltante manier van fluiten
drukt "mpel °P de wedstrijd ge-

Sn
e
o
c°nclusie van de SCG-trainerieeet maar ten dele hout. SCG

was in het eerste halfuur van de
wedstrijd duidelijk niet bij de
les. Al na drie minuten depo-
neerde René Smeets een corner
op het hoofd van de geheel vrij-
staande Roger André, die het
leer vervolgens snoeihard in de
rechterbovenhoek kopte: 1-0. In
de twintigste minuut volgde
bijna een herhaling van die tref-
fer, maar SCG-doelman Phil
Looijens voorkwam een tweede
doelpunt.

Het sterk gestarteKolonia moest
na een half uur steeds meer te-
rug. De geblesseerde Patrick de
Merj werd op het middenveld
node gemist en de ook al gebles-
seerde Remco Didderen kon
nauwelijks voor ontlasting van
de SCG-druk zorgen. De SCG-
gelijkmaker leek danook slechts
een kwestie van tijd, maar omdat
de inzetten van Theovan Helvert
net het doel misten en de
SCG'ers niet slagvaardig genoeg
in de afwerking waren, haalde
Kolonia met enig fortuin de
eindstreep.

Schuttersv.-Heksenb. 2-1
5. R. Derks 1-0; 23. S. Winkens 2-0;85. R. Hanno 2-1. ScheidsrechterHoeben.

BRUNSSUM - In het duel te-
gen Heksenberg (2-1) speelde
Schuttersveld een sterk eerste
half uur, waarin Richard Derks
en Sjef Winkens fraaie treffers
scoorden. Daarna sloop noncha-
lance in het Schuttersveldspel,
wat zich manifesteerde in het
missen van een aantal goede mo-
gelijkheden. Na de thee kwam
Heksenberg op karakter goed te-
rug, maar verder dan een tegen-
treffer van Roy Hanno liet de
koploper het niet komen.

RKVVL-Quick'08 2-1
58. R. Erven 0-1; 83. R. Schols 1-1;
84. G. Kuipers 2-1. Scheidsrechter
Assink.

MAASTRICHT - Het door bles-
sureleed geplaagde RKWL
boekte een zeer fortuinlijke zege
op Quick'oB. Na een gelijkop-
gaande eerste helft bracht Ri-
chard Erven de Geleense ploeg
dertien minuten na rust op voor-
sprong door een grove defensie-
fout af te straffen. Quick ging
door, maar Ray Peeters en Ron
Bovie verzuimden de wedstrijd
voortijdig te beslissen. Rob
Schols presenteerde Quick in de

slotfase de rekening. Eerst joeg
hij een directe vrije trap snoei-
hard in de kruising en amper één
minuut later bracht hij Ger Kui-
pers perfect in stelling: 2-1.

Polaris-LHB/MC 1-1
56. Doreleiers 1-0; 67. Virdis 1-1.
Scheidsrechter Kluijtmans.

MAASTRICHT - Polaris en
LHB/MC deelden na een romme-
lige en matige partij voetbal te-
recht de punten. Rolf Doreleiers
bracht Polaris op voorsprong,
toen LHB/MC-doelman Mak een
harde inzet van René van den
Hooven moest lossen. Domini-
que Virdis scoorde tien minuten
later uit een scrimmage de ver-
diende gelijkmaker.

Haslou-Veritas 0-0
Scheidsrechter: Thomassen. Gele
kaart: Eric Seerden en Robert Pee-
ters (beiden Veritas).

ELSLOO - Op een zwaar en
moeilijk bespeelbaar terrein,
waardoor normale combinaties
vrijwel niet mogelijkwaren, heb-
ben Haslou en Veritas elkaar in
evenwicht gehouden: 0-0. Kan-

sen waren er nauwelijks te note-
ren. Zo kon eenkopbal van Veri-
tas-aanvaller Robert Peeters
door Paul Claessen op de doel-
lijn worden gekeerd en Marcel
Houben trachtte gastendoelman
Mark Hansen te verschalken,
maar deze reageerde attent op
zijn inzet. De slotfase was voor
Veritas, maar Haslou wist van
geen wijken.

sport

derdeklassers
jj.VME- SC WW '28 1-0.Aanvanke-idaa WaS de thuisclub iets sterker,
tUina werd het een geüjkopgaand
\p waarin beide ploegen tot de
Ln* minuut vochten voor de
"nten. Mingels 1-0. Rust- en eind-
I ü- Scheidsrechter Lucassen.

5eRr,G, '28 " SCHABN *■!"In de eer"

ker ïv waren de bezoekers ster-
Wi ï

eet na de nervattmënam de
binnen tien minuten een

h', [°rtabele voorsprong. Rust 0-0.
Hnuuen 1-°- 2-° en 3-°> Van DiJk 3-1.
betl

en 4-L Scheidsrechter Kno-

SvvLHIJLSBERG - CAESAR 1-3.
|je 'p'wide overwinning van bezoe-
\/ü

, die over een schotvaardiger
en n nede beschikten. Kerkhofs 0-1
Spk ;Rust- Knur 1-2, Tilmans 1-3.

Hundscheid.

* m - MXC 6-5. Een spannend
1 votJantrekkelijk duel waarin de<

ivar des duidelijk beter op dreef
iten 1 dan de beide defensies. Rey-

v Va; ü-!. Vluggen 1-1, Vrancken 2-1,
tl L?0^1 3-1. Rust. Coenen 3-2, Win-
!* Cf"2' Vluggen 5-2, Van Veenen-

Wfit3 en 5"4' Hamers 6-4, Schut-
t ö"5- Scheidsrechter Steijns.

* HVtt „
$S1? : VILT 3-1. Het vinnige en

%ftssieve Vilt kon in de eerste
( tUs{ de stand gelijk houden. Na
ai sPe Xerhoogde RVU het tempo en

tek & met succes over de vleu-

■ 'öopi,,. erres °-l' Bovens 1-1. Rust.
Ü'iepkt lnS 2-1, Zeegers 3-1. Scheids--5' echter Verpoort.

helft " HEERLEN 0-4. In de tweede

ik|a Was het spel van Heerlen een
VW?e beter dan voor rust, toen

7 lWiZeker niet de mindere was dan

' Cun n- Rust 0-0. Mommertz 0-1,
üJ tiert a °"2, Vande Broek °"3, Mom"
is z 0-4. Scheidsrechter Bosman.

i^e vEiNE STER ■ BUCHTEN 1-1.
koD

cic kansen waren in dit gelij-
-8 best ande duel niet aan de spitsen
ïfiw^d, waardoor het bij een te-
H<w puntendeling bleef. Kra-

-5, fePk?Zyk 1-0, Extra 1-1. Scheids-
, ChterHeykant.
2 eenSSART - VAESRADE 0-2. Na
0 opgaande eerste helft was

afty r?de na rust gelukkiger in de
tOn-V^ng en wist twee maal de

■il °-2 o; treffen- Hermans 0-1, Extra
ï ' Scheidsrechter Hegger.

■o De^lOVALLUM - HEILUST 1-1.
it bj0

n degradatiegevaar verkerende
i-'*H (fen waren aan elkaar gewaagd

d6erl e Punten werden terecht ge-
! SCK 'Warnas I'°- Rust Lurken 1-1.

'«dsrechter Duysens.

*■«£]? '36 - RKSVO 2-2. Gelijkop-
f% t Wedstrijd, die in de slotfase
W -ffechte puntendeling oplever-
'Atöp: a?s 0-1- Rust. Ramakers 0-2,

„.recht 2' Wassenberg 2-2. Scheids-er Smeets.
jVmS ' SUSTEREN 0-1. Aardige

2; nj strjjd, waarin de thuisclub het
jj, g6jeft in de aanval was, maar geen
i'^Uhk nad bÜ de kansen. Na een

" Wü i 'blanke ruststand scoorde
!' §ch ■ net winnende doelpunt 0-1.
! Parren.

H^EPELDIA - BREVENDIA 3-2.
]■ (ie?ke. en sportieve derby, waarin
2 ?H in de slotfase met man

vew acnt de verkregen voorsprong
Shj^digde. Swinkels 1-0. Rust.

Sl \ xT
rs 1-1.Doensen 2-1, Schroyen

i\n i;lelissen 3-2. Scheidsrechtern Baal.
Mvn
ftia ~ 19 - EGCHEL 1-2. Timmer-

:-Sch s 0"!' Wijnen 1-1. Rust. Arts 1-2.
'«dsrechter Hafmans.

(Il- ÏRENE - VITESSE '08 4-1. Wïl-
Hüi? J-0. Veldhoven 2-0 en 3-0.
Scl,.,Veldhoven 4-0, Wouters 4-1.

'eidsrechter Hendriks.
!'Hkr»CtEV - VENLOSCHE BOYS 1-0.

' re C ht °- Van Giezen 1-0. Seheids-
■' ChterClaessen.
l.O LÖEN - BAARLO 2-2. Van Lier- <k' d an de Eertweg 1-1, Lemmen

i Jan* Ust Moors 2-2. Scheidsrechternssen.

Ongeslagen serie van RKASV sneuvelt in topper

Amicitasgrijpt de macht
Van onze correspondent

PIETCROMBACH

RKASV - AMICITAS 0-2 (0-0). 47. R.
Sour 0-1; 80. Dassen 0-2. Toeschouwers
300. Scheidsrechter Hebing. Gele kaart:
R. Sour (Amicitas).
RKASV: Biesmans, Steyns, Riksen,
Fey, Gerards (70. Bulte), Ploum, Van
Duurling, Schaepkens, P. Sour (60. Wij-
nants), Humblet, Van Oostrom.
Amicitas: Leenders, Remmers, Geurts,
De Bruyn, Smeets, M. Sour (85. Mark-
graaf), R. Sour, Muytjens (60. Ummels),
E. Sour, Franssen, Dassen.

MAASTRICHT - Aan de
ongeslagen reeks van leider
RKASV kwam gistermid-
dag abrupt een einde, toen
concurrent Amicitas een
geslaagde greep naar de
macht deed en een alleszins
verdiende 0-2 overwinning
behaalde en door dit fraaie
resultaat meteen de nieuwe
lijstaanvoerder werd.
Er zat bij RKASV in de eerste
helft weinig verband in de spelpa-
tronen. Meestal werd het midden-
veld overgeslagen, om vervolgens
via lange trappen de twee spitsen
Robert Humblet en Harold van
Oostrom aan het werk te zetten.

" Amicitas-verdediger Peter Smeets zorgt voor opruiming voordat Willy Schaepkens namens RKASV ge-
vaarlijkkan worden. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

FCV-De Ster 4-0
25. Riether 1-0; 28. Holthuijsen 2-0:
43. Verheyen 3-0; 80. Kort 4-0.
Scheidsrechter Veldman.

VENLO - Aanvankelijk gaf De
Ster goed tegengas in het duel
tegen FCV, maar toen de Venlo-
se aanva.lsmachine eenmaal op
dreefkwam, was er geenhouden
meer aan. Het gehandicapte De
Ster kwam halverwege de eerste
helft op achterstand na een lobje
van Bert Riether, waarop Ray-
mond Verhoeven kansloos was:
1-0. Even later vergrootte Marco
Holthuijsen de marge, nadat zijn
afstandsschot als een granaat in-
sloeg. Nog voor de pauze beze-
gelde Ger Verheyen het lot van
De Ster: 3-0. FCV deed het na de
thee wat kalmer aan en De Ster
trachtte wat terug te doen. Ver-
der dan wat plaagstootjes kwam
de ploeg niet. Simon Kort trof
vervolgens ook al van afstand de
roos en bepaalde de eindstand
op 4-0.

en voorts...
RKMSV-SVEB 1-0 (0-0). 70. Mark Buk-
kems 1-0. Scheidsrechter Dijks. Rode
kaart: Mark Bukkems (RKMSV).

Simpelveld
slaat kloof

Van onze correspondent
ROB SPORKEN

LEMIRSIA-SIMPELVELD 0-2 (0-1). 36.
Strolenberg 0-1; 75. Houben 0-2. Toe-
schouwers 350. Scheidsrechter Meerten.
Lemirsia: Klein, Roger Schijns (83. Sen-
den), Cremer, Vanweersch, Sodermans,
Schösser, Delnoye, Jagemann, Ron
Schijns, P. Schijns, Hacking.
Simpelveld: Reinders, Hermans, Pel-
zer, Lippertz, Dautzenberg, Muijrers,
Quadvlieg, Vandeberg (89. Habets),
Flamm (87. Hahnraths), Strolenberg,
Houben.

VAALS - Voor de tweede keer dit
seizoen leed promovendus Lemir-
sia een nederlaag en opnieuw was
Simpelveld hiervoor verantwoor-
delijk: 0-2. De gasten maakten
een rijpere indruk, hielden de bal
beter in de ploeg, maakten waar
nodig een 'nuttige' overtreding en
hadden slechts enkele kansen no-
dig om de overwinning op te ei-
sen.

Simpelveld illustreerde opnieuw
dat het de te kloppen ploeg is dit
jaar.Met name het lastige spitsen-
duo Wyno Houben-Frank Strolen-
berg bezorgde Lemirsia veel
werk. Het was geen toeval dat
laatstgenoemde op aangeven van
zijn compagnon de score openen-
de, terwijl bij de tweede treffer de
rollen waren omgedraaid.

HoewelRon Schijns na een kwar-
tier een uitstekende kans had ge-
mist, legde Lemirsia pas in de
tweede helft alle schroom van
zich af. „De druk om te winnen
was te groot. Daarom speelde de
ploeg voor rust te nerveus," ver-
klaarde Alex Mommer. Lemirsia
joeg na de pauze verwoed op de
gelijkmaker, maar kreeg nauwe-
lijkskansen.

Simpelveld hield zich probleem-
loos staande en counterde enkele
keren gevaarlijk. Ondanks de ver-
diende overwinning plaatste Sim-
pelveld-trainer Jo Geijselaers een
kritische kanttekening bij het
spel van zijn team: „We maakten
in de tweede helft de fout te veel
met lange ballen te werken, waar-
door we niet meer onder de druk
uitkwamen."

vierdeklassers
LEONIDAS - RAPID 1-3. De zeer attente
voorwaartsen van Rapid beslisten dit mati-
ge duel. Gerets 0-1. Rust. Caubergh 1-1,
Gerets 1-2, Benamran 1-3. Scheidsrechter
Hendricks.

RKHSV - WALRAM 2-1. In een harde, maar
faire wedstrijd was RKHSV in de eerste
helft sterker en legde toen de basis voor de
verdiende winst. Na rust was de strijd wat
evenwichtiger. Ackermans 0-1, Laenen 1-1.
Rust. Claessens 2-1. Scheidsrechter Geilen-
kirchen.

ST. PIETER - RKBFC 0-0. Dit gelijkop-
gaande duel eindigde terecht in een doel-
puntloos gelijkspel. De thuisclub was welis-
waar de technisch betere ploeg, maar de
gasten compenseerden dit met grote inzet.
Scheidsrechter Kusters.

MAASTRICHTSE BOYS - SCHIMMERT
1-2. In een rommelige en forse wedstrijd
moest scheidsrechter Snijders een afkoe-
lingsperiode van twaalf minuten inlassen.
Dackus van de thuisclub en Sormani van
Schimmert werden uit het veld gestuurd,
omdat zij naar elkaar trapten. Beusen 0-1.
Rust. Klein 1-1, Bemelmans 1-2. Scheids-
rechter Snijders.
WILLEM I - ORANJE BOYS 2-1. Veel inzet
aan beide kanten in een rommelige, maar
wel spannende wedstrijd. Meers 1-0, H.'
Wolfs 1-1. Rust. Collombain 2-1. Scheids-
rechter Steeghs.

BANHOLTIA - SLENAKEN 4-0. In een fai-
re, spannende wedstrijd was Banholtia
door de grote inzet de betere ploeg en be-
haalde verdiend de volle winst. Ronckers
1-0.Rust. Royen 2-0 en 3-0, B. Horstman 4-0.
Scheidsrechter Veltrop.
KEER - WIT GROEN VC 3-1. In deze aardi-
ge wedstrijd, met twee aanvallend ingestel-
de ploegen, werd met name door de thuis-
club gescoord. Beks 1-0. Rust. Beks 2-0,,
Custers 3-0, Wouters 3-1. Scheidsrechter-
Mohnen.

VIJLEN - RKMVC 0-1. In deze zeer matige
derby behaalde RKMVC een gelukkige ze-
ge. De thuisclub was op alle fronten de be-
tere ploeg, maar de heren aanvallers lieten
vele kansen onbenut. Loozen 0-1. Rust- en .
eindstand. Scheidsrechter Tonnard.
KLIMMANIA - ZWART WIT '19 1-0. In de'
eerste helft was staartploeg Klimmania [
heer en meester. Na rust kwam Zwart Wit,
sterk terug, maar de Klimmania-defensie -.
hield stand, ook nadat doelman Putmans'
uit het veld was gestuurd na commentaar 'op de leiding. R. Savelberg scoorde in de i
eerste helft de enige treffer en zorgde zo-
doende voor Klimmania's eerste seizoens-
zege. Scheidsrechter Van Well.
RKSVB - WELTANIA 2-1. Dit belangrijke
duel in de onderste regionen werd pas na,
rust in het voordeel van RKSVB beslist.'
Rust 0-0. B. Borghans 1-0, Habets 2-0, See-''
len 2-1. Scheidsrechter Stoel.
KVC ORANJE - SVK 0-5. SVK troefde de
;thuisclub op alle fronten af en de zege was.
dan ook dik verdiend. Kersten 0-1, Malskat
0-2. Rust. Kersten 0-3, Bovens 0-4, Schmetz
0-5. Scheidsrechter 801.

CENTRUM BOYS - FC HOENSBROEK
1-1. In een sportieve wedstrijd waren de
ploegen aan elkaar gewaagd en werden de
punten terecht gedeeld. Rust 0-0. Gooder-.
mans 1-0, Fleuren 1-1. Scheidsrechter
Broekmans.

MARIARADE - VOERENDAAL 4-0. In dit
leuke duel was een gehandicapt Voerendaal
(blessures en schorsingen) geen partij voor
Mariarade. Otto 1-0.Rust. Otto 2-0, Smit 3-0,,
Mulder 4-0. Scheidsrechter Vossen.
KLUIS - BVC '28 6-1. Een oppermachtige
Kluis behaalde een ruime en verdiende.
overwinning. Manait 1-0. Rust. Manait 2-0, i
Broer 3-0, Manait 4-0, Schulz 4-1, Theunis-'
sen 5-1, Waltmans 6-1. Scheidsrechter
Claessen. r
SCHINVELD - HELIOS '23 2-3.Spannende;
en gelykopgaande wedstrijd, waarin Helios \
in de laatste minuut een gelukkige zege be- -haalde. Een puntendeling had de verhou-'
ding beter weergegeven. Hermans 0-1, Rit-j
zen 0-2, Cremers 1-2. Rust. Cremers 2-2,,
Odekerken 2-3. Scheidsrechter Cremers.
STEVENSWEERT - SVH '39 1-1. Ondereen',
goede leiding werd er door beide teams de;
aanval gezocht, maar de gecreëerde kansen'
werden nauwelijks benut. Mueters 1-0,
Driessen 1-1. Rust en einde. Scheidsrechter:
Teeuwen. i
HOLTUM - RKAVC 2-2. In een open duel*
waren beide ploegen volledig aan elkaar ge-,
waagd. Toch duurde het tot de laatste mi-3
nuut, voordat de thuisclub zeker van de_remise was. Donekers 0-1, Van Helden 1-I.\Rust. Donekers 1-2,Lenferink 2-2. Scheids-
rechter Pi. „
THORN - IVS 1-2. De gasten benutten de'
weinige kansen nagenoeg optimaal, terwijl'
de thuisclub, die vooral in de tweede helft H

domineerde, de talloze mogelijkheden maar'
niet konden verzilveren. Hecker 0-1, Haas
0-2. Rust. Hendrikx 1-2. Scheidsrechter

t

Driessen.
KOC - RKVB 1-6. Lijstaanvoeder RKVB
domineerde op alle fronten en won met rui-
me cijfers. Slots 0-1 en 0-2, Dekkers 0-3.
Rust. Dekkers 0-4, Strous 1-4, Janssen 1-5,
Levels 1-6. Scheidsrechter Van Nunen.
RKVB'er Kooien werd na rust uit het veld
gestuurd na het neerleggen van een tegen-
stander.
MOESEL - MEGACLES 1-1. Spannend
duel met twee gelijkwaardige ploegen die
uiteindelijk tot een puntendeling kwamen.
Nnssen 0-1. Rust. Geenen 1-1. Scheidsrech-
ter Van de Kruijs. Grensrechter Bergs van
Moesel moest na rust de vlag neerleggen,
na commentaar op de leiding en het betre-i
den van het speelveld.
VESTA - LEVEROY 2-1. Vesta bepaalde
vooral voor rust het tempo. Na de hervat-,
ting waren de rollen omgekeerd, maar Ves- ,
ta hield de poort op slot. Wooffending 1-0, .
Claessen 2-0, Zegveld 2-1. Rust- en eind-^
stand. Scheidsrechter Cortenbach. Vogel:
(Leveroy) kon na zijn tweede gele kaart-
voortijdig gaan douchen.

EINDSE BOYS - CRESCENTIA 1-2. Spor-
tief duel, waarin de voorwaartsen diverse,
kansen onbenut lieten. Zegveld 1-0, Hen-
driks 1-1. Rust. Hendriks 1-2. Scheidsrech- *
ter Dejonge.
SWALMEN - QUICK BOYS 2-0. Matige
wedstrijd, die pas in de slotfase in het voor-
deel van de thuisclub beslist werd door*
doelpunten van Kessels 1-0en Janssen 2-0.
ScheidsrechterKnoben.
KONINGSLUST - RKSVN 1-2. Een beter 1
spelend RKSVN behaalde in een aantrek-,
kehjk duel verdiend de volle winst. Derks *
0-1, Van Sintfiet 0-2. Rust. Bos 1-2. Scheids- *rechter Verhaegh.

VENLO - GFC '33 1-4.Kraus 1-0, Peijs 1-1.i
Rust. Peijs 1-2, Van Enckevort 1-3 en 1-4.
Scheidsrechter Smits.
HBSV - BOEKOEL 3-0. Rust 0-0. Kersten
1-0,Kuipers 2-0 en 3-0. Scheidsrechter Die- \lissen,
KVC - REUVER 1-5. Steeghs 0-1, Huibers l
0-2 en 0-3. Rust. Steeghs 0-4, Koch 0-5, Ver-
laak 1-5. Scheidsrechter Hanen.

BEVO - VCH 2-1. Snben 1-0, Van Stampe-'
voort 1-1. Rust. Sijben 2-1. Scheidsrechter
Lamby.

Heerlense
boksers
winnen

BREDA - Tijdens bokswedstrij-
den voor aspiranten in Breda heb-
ben de deelnemende BVH Heer-:
len-boksers hun partijen gewon-]
nen. Peter Verheyen won op
punten van Sm Sek van Bredase
ring. Marcel Perrera won op pun-
ten van Usun van Zimniak - Don-
gen. Robby van Wissink w.0.p.:
van Louw uit Bodegraven. Na vijf
keer op rij onbeslist te hebben ge-
bokst wist Wissink niet alleen de
zege te pakken, maar kreeg hij
ook de stijlprijs.
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Vijftiende
Na een onbevredigend seizoen, met
slechts één toernooiwinst (Rosma-
len), goud met zijnrivaal Boris Bec-
ker op de Olympische Spelen van
Barcelona en als enige echt aan-
aprekende enkelspelprestatie een
vernietigende 6-1 6-1 tegen diezelf-
de Becker in de halve finales van
Hamburg, is Stich bescheiden vijf-
tiende op de computerlijst.

Begin van het jaar was hij nog der-
de. „Ik ben niet gekelderd zoals de
mensen beweren, alleen wat ge-
zakt," sprak Stich, die in München
tegen vier spelers uit de top tien
slechts twee sets afstond.

Na zijn zege op Becker in de finale
van Wimbledon 1991 speelde werk-
paard Stich het ene na het andere
toernooi. „Ik was begin dit jaarmijn
motivatie kwijt. Ik geef eerlijk toe
dat ik mijn training verwaarloosde
en te weinig aan mijn spel heb ge-
werkt."

Veranderd
Die instelling is drastisch veran-
derd, niet in het minst door de im-
pulsen van zrjn coach Mark Lewis
(Diens contract werd prompt met
een jaar verlengd). Stich heeft weer
'Spass' in tennis en traint dat de
stukken eraf vliegen. „Alleen als je
hard werkt, kun je presteren," zei
hij. „Ik heb de tegenslagen van dit
jaar hier in één klap goedgemaakt.

Ik ben weer helemaal terug en dat
is een fijn gevoel."

Chang, zesde van de wereld, kon
zondag in de finale met zijn korte
beentjes rennen wat hijwilde, tegen
Stich in deze vorm was hij in het
geheel niet opgewassen. Bovendien
was de man uit Hoboken nog niet
bekomen van de vermoeienissen
van zijn partij in dehalve finales te-
gen favoriet Goran Ivanisevic.

Droomgrens
De Kroaat passeerde met 25 aces
ruimschoots de 'droomgrens' van
duizend in één jaar, maar slaagde er
niet in Chang murw te beuken. Hij
had het herhaaldelijk aan de stok
met de lijnrechters en kreeg in de
vijfde set een strafpunt. De Ameri-
kaan, wiens baselinespel beter tot
zijn recht komt op tragere banen,
maakte optimaal gebruik van zijn
snelheid en zijn akelig accurate re-
turns: 6-7 6-2 6-4 3-6 6-3.

„Ik kon vandaag tegen Stich niets
beginnen," zei Chang, die vooral
faalde metzijn forehand. „Hij speel-
de te goed voor mij. De cijfers laten
daar geen twijfel over bestaan."

het weekeinde van...

Jan van Uden
DOOR HARRY MURÉ

HOENSBROEK - Marktstraat, het verkeerslicht is de hal-
ve tijd rood. Jan van Uden heeft er vanuit zijn flatje bega-
ne grond goed zicht op. Precies een maand is hij nu thuis
uit de Lucas. Het is wennen. Alles staat ook nog niet op de
plaats zoals hij het hebben wil in zijn nieuwe, aangepaste
woninkje. „Ik ben een zombie," zegt hij. Daarna zwijgt hij
even. Dat doet hij heel vaak tussen de zinnen door. Vorig
jaar, twee dagen na Sinterklaas, werd hij getroffen door
een hersenbloeding. De snelste man van Nederland is ge-
ëindigd in een rolstoel. Wat rest, zijn een handvolvrienden
en het unicum van twee records die ruim dertig jaar na
dato nog steeds achter zijn naam prijken. Van het concert
des levens krijgt niemand een program.

Jan stamt uit de episode dat
Limburg wegliep met zijn atle-
ten. De categorie Maria Gom-
mers, Servee Wijsen en No op
den Oordt. Spikes, sintels en
slobberende broek. Hij was een
gevierd man op de middenlange
afstanden, snelde elk weekeinde
naar de eerste pagina van de
maandagse sportkrant.

af als de beste. Nu ben ik al blij
als ik het met de stok haal." Een
hard gelag.

De loopbaan veranderde op slag
in een lijdensweg. Het ging de
laatste jaren toch al niet gewel-
dig met hem. Als trainer stond
hij nog midden in de sport, maar
hij had zijn problemen. Stress in
de zaak. Detailhandel gebroe-
ders Van Uden, elektro, televi-
sies, wasmachines. Hij wilde
alles te goed doen. Dat had hij
ook als atleet, perfectionist. De
dokter kon het honderd keer
zeggen, 'Durf nou eens één keer
een fout te maken', maar Jan
draafde door. Overspannen, wao,
afgekeurd, gescheiden. De Haas
uit Hoensbroek was het haasje.
De doorbijters zijn altijd de du-
pe. Zo gaat het.

Hemelvaartsdag 1960 verbeterde
hij in het Akense Waldstadion
het Nederlands record op de
vierhonderd meter. Sensatie
toen hij Paul Schmidt versloeg,
de huidige Duitse bondscoach.
Eveneens in mei van hetzelfde
jaar verlegde hij in Frechen bij
Keulen de grens op de achthon-
derd. Drie seizoenen later repte
hij zich tijdens de interland
Noorwegen-Nederland in Oslo
met Fred van Herpen, Jaap
Noordenbos en Wim Kalkman
naar een nationale explosie op
de vier keer vierhonderd. Dat
waren nog tijden.

Twaalf nationale titels, de eerste
landgenoot die onder de 48 se-
conden dook. Drie decennia na
'eneBaumgartner'. Devoornaam
herinnert hij zich niet meer,
maar 'het record dateerde uit de
generatie Wil van Beveren, de
vader van de keeper. Vanaf zijn
vaste plek bij het raam staart hij
door de gordijnen. Het stoplicht
floept weer op rood. „Vroeger
roffelde ik de vierhonderd meter

Voor Los Angeles leerde hij Ar-
nold Vanderlijde lopen, driekeer
per week op de hei. „Aardige
vent, alleen wat zacht." Een bloe-
metje heeft hij nooit van hem
gehad. Cor Lambregts, Wilma en
Peter Rusman. Hele jaargangen
zette hij op scherp. Eerst bij
Kimbria, daarna Unitas. Om elf
uur 's avonds bellen met Vivian
Ruyters, Désirée Heijnen ofPaul
Hagedoren, als hem weer een
kleinigheidje te binnen was ge-
schoten, maar door de inwendi-
ge kortsluiting liep de veer-
krachtige natuurmens. steeds
vaker zichzelf tegen het lijf.

De populariteit bleef. Henk Reu-
vers haalde hem naar zijn Sport-
sociëteit. Êezigheidstherapie
achter de bar, hij moest wat om
handen hebben. Sociale fitness
onderhouden, de geblesseerden
van Fortuna en Roda klare wijn
schenken, af en toe een nuttige
tip. Van Uden weer boven Jan,
totdat hij op zondag 8 december
'91 zes uur 's morgens de klap in
het kwadraat kreeg.

Hij wilde naar het toilet gaan,
stond op en viel. In een zwart
gat, naast het bed, bij het open
raam. Het vroor dat het kraakte.
Hoelang hy daar gelegen heeft,
weet hij niet. Hij mag nog van
geluk spreken dat de buurman
toevallig langskwam. Met loeien-
de sirene naar het ziekenhuis.
„Toen hebben ze het me gezegd.
Je wilt het niet beseffen." Links-
zijdig verlamd. Waarom uitgere-
kend hij - die klacht komt niet
over zijn lippen. „Maak er svp
geen drama van."

Omdat hij geen sigaretten meer
kan rollen, houdt hij het op fijne
sigaartjes. Het zakmes in het af-
plakstrookje van het dekseltje,
doosje eindelijk open. Doe het
maar eens na, met één hand. „Ik
probeer het positieve eruit te ha-
len." Opsteker. Hij blaast zuinige
kringetjes in de beperkte actiera-
dius van de vervlogen topsport-
carrière

Acht weken moest hij wachten
op een vrije plaats in de kliniek.
Negen maanden Lucas-intern.
Zwemmen met rechts en revali-
derend schuifelen. Overeind
krabbelen heet dat. Makkelijk
zat. Hij wendt de blik af. „Atle-
tiek is mooi. Geen foefjes, je
moet het allemaal zelf doen." Op
het nulpunt beginnen en kijken
waar je uitkomt. „Je hoopt tegen
beter weten in dat het sneller
gaat."

Er is nog steeds progressie. Met
steun van de familie, vrienden
en kennissen. Die van Unitas
dragen hem op handen. De da-
gen vallen hem nog niet lang,
maar hoe het straks moet, als hij

alles weer op een rijtje heeft
staan? Dan komt de sleur. Tring-
tring, maaltijden van Tafeltje-
dek-je, twee keer per week hulp
in de huishouding, televisie kij-
ken, de krant uitspellen.

Hij doet alsof het hem nietraakt.
In maart zag hij Abraham, re-
cordje tussendoor. Barcelona en
Ellen van Langen miste hij. „Het
ticket heb ik verdorie moeten te-
rugsturen." Hij heeft het alle-
maal zon beetje wel gehad. Der-
tig kilo afgevallen. Pillen en
bloedverdunner binnen handbe-
reik, maar mentaal vertoeft hij
op een uitgebalanceerd gewicht.
Volgend jaar bezoekt hij het we-
reldkampioenschap in Stuttgart,
hoe dan ook. „Ik red me wel,"
zegt hij. Het verkeerslicht
springt zowaar op groen.

Aan de muur één actiefoto uit de
gloriejaren. Hij was de eerste Ne-
derlander — alweereen record —

Plotseling heeft hij haast, stuurt
hy het wagentje kordaat naar het
bijkamertje. Hij stopt voor de
kast die uitpuilt van boeken en
archiefmateriaal. „Moet ik nog
ordenen." Cijfers en tijden, dage-
lijkse kost. Spontaan ontplooit
hij de atletische kwaliteiten van
de psyche. „Soms heb ik het
moeilijk, als je alleen bent en er-
gens naar toe wilt." Dankzij de
sport weet hij wat afzien is.

die werd uitgezonden door het
Sportfonds Leo van derKar. Een
bijzondere onderscheiding voor
jong talent, 'een echte streber',
het visitekaartje van AV Schaes-
berg, de club die allang niet
meer bestaat.

Bert Sumser, de tovenaar achter
Armin Hary en Willy Holdorf,
nam hem op in de befaamde
ploeg van Bayer Leverkusen. In
1959 boekte hij Zuidnederlandse
juniorenrecords op de vier- en
achthonderd meter. Die staan
nog steeds fier overeind. Was hij
zo snel of kan de Limburgse
jeugd niet meer hardlopen? „Ze
is in elk geval veel minder doel-
gericht."

Binnenkort hoopt hij de.draad
weer op te pakken bij Unitas.
„Voor zover het in mijn vermo-
gen ligt." De stopwatch kan per
slot van rekening met één vin-
ger. Teren op de contacten met
Gaston Roelants, Fanny Blan-
kers-Koen en Eef Kamerbeek
ervaart hij als prettig. „Joep Del-
noye was bij Oranje mijn vaste

slapie. Een serieuze, die J°e?'
Wij gingen nooit op stap." SpOy'
roem passé, hij snakt naar d
actualiteit.

Terug bij de televisie toetst MJ
de afstandsbediening. BundesW'
ga, Jack van Gelder, Somal^„Nadenken over het leven, ?a
leer je af." Lichtblauwe, geurig
sliertjes zweven naar het P*a'
fond. „Het hardst is de confro"'
tatie met de buitenwereld." &31
moet over het dode punt heefl_
„ledereen herkent me als ik ?P
straat kom. Eigenlijk best aardig
Geeft een bepaald gevoel. HeeI
niets met ijdelheid te maken."
Een voorbijganger tikt op °ruit. Jan steekt zijn arm omhC*
alsof hij zegevierend over a
meet gaat.

" Jan van Uden, veelvoudig Nederlands atletiekkampioen en recordhouder. Dertig jaarna dato begint hij aan zijn ,
moeilijksterace. Foto: klaus tumM*^'

Afscheid met overwinning
VAL GARDENA - De Italianen
hebben in Val Gardena weer niet
het glas kunnen heffen op Alberto
Tomba. In plaats daarvan raakten
zij verzeild op het afscheidsfeestje
van 'Methusalem' Leonhard Stock.
De 34-jarigeOostenrijker, bezig aan
zijn zeventiende en laatste wereld-
bekerseizoen, verraste de ski-elite
met een weliswaar niet perfecte,
maar wel uiterst snelle afdaling.

Nadat de als vijfde gestarte vete-
raan op de kamelenbult bijna on-
deruit was gegaan, ontwikkelde hij
op het laatste stuk zon snelheid,

dat niemand in de buurt van zijn
eindtijd van 2.01.90 kon komen. De
Zwitser William Besse evenmin als
de Amerikaan Kitt en de Luxem-
burger Girardelli.

Deze laatste zou zich overigens
ruimschoots revancheren door zon-
dag aan de andere kant van de berg
op de steile Gran Pisa-piste de reu-
zenslalom voor zijn rekening te ne-
men.

Voor Stock, de olympische kam-
pioen van 1980 in Lake Placid, was
het pas de derde maal, dat hij in een

wereldbekerwedstrijd zegevierend
door de finish ging. Hij werd er de
oudste winnaar aller tijden mee.
Dat record stond op naam van Karl
Schranz, die in 1972 in Kitzbühel
met 33 jaar voor het laatst won.

Allrounder Mare Girardelli leverde
zondag op de reuzenslalom tot
tweemaal een vrijwel perfecte race
af. Alleen in de tweede manche was
Alberto Tomba tweehonderdstevan
een seconde sneller. De Italiaan was
gedwongen grote risico's te nemen,
omdat zijn eerste optreden te wen-
sen had overgelaten.

sport

Michael Stich 'vooral waanzinnig blij met sportiefherstel'

Zestig dollar per seconde
MüNCHEN - De overwinning in München betekende
voor Michael Stich de grootste hoofdprijs in zijn loop-
baan. De Wimbledonwinnaar van '91, sinds zijn huwelijk
tijdelijk in Salzurg wonend omdat zijn vrouw Jessica
Stockmann daar een jaar lang op het toneel staat, ver-
diende in Beieren zestig dollar per seconde voor de vier
partijen, die hij achtereenvolgens won van Edberg, Kra-
jicek, Sampras (de winnaar van 1990 ging in de halve fi-
nales met 6-7 6-7 6-3 6-7 ten onder) en Chang. Zijn kerst-
gratificatie stond gelijk met ruim tweederde van de tota-
le verdiensten in zijn carrière als professional voor het
begin van het weelderigste tennistoernooi van de kalen-
der.

„Aan al dat geld denk je pas na af-
loop," zei Stich. „Ik zou bijvoor-
beeld liever Wimbledon winnen en
tienduizend dollar mee naar huis
nemen dan die twee miljoen hier. Ik
ben vooral waanzinnig blij over
mijn prestaties en sportieve herstel.

Mijn zelfvertrouwen is nu weer op-
timaal. Maar zonder de fantastische
steun van het publiek zou het me
misschien niet gelukt zijn."

Karatecup voor
Lisette Zelissen

ROOSENDAAL - Lisette Zelis-
sen won in Roosendaal het open
toernooi om de Shotokan Kara-
tecup. De Sittardse versloeg in

de finale Falina Fellers na een
halve minuut door een mawashi-
geri, een halve hoge trap op »eI
hoofd. De Geleense Angelique
Oort werd derde. Bij de junioren
eindigde Patrick Cox van Kara-
teclub Geleen/Sittard als tweede-
Hij verloor in de finale van de
Nijmegenaar RalfKeizer.

Bob Bierkens
naar Weert

Van onze correspondent

WEERT - Tennisclub V»j
Home heeft zich versterktrfl 'de Belg Bob Bierkens. v
Weertse club die uitkomt in a
eerste klasse, zag een eerde
poging om de herengroep # ■een sterke speler uit te bf ,
den mislukken, maar liep v^ivolgens 'toevallig tegen JJJ22-jarige Bierkens aan. rj
wijze van 'hamerstuk' °°J
Bob Bierkens is zoon van ,
burgemeester van Balen
Mol.

Voorzitter John Weekers van VI
Home hoopt dat de club niet <«
nieuwe aanwinst in de DOV?j2
helft kan blijven meedraaaien.B1 J
kens die als 33ste op de Belgisc^
ranking staat, heeft zijn studie v-j
tooid en kan zich weer volledigc°J
centreren op tennis. Zijn beste n
sultaat was een overwinning JJEduardo Masso, dewinnaar van I*-i
Melkhuisje in 1990.

Wintercompeütie
Nieuwenhagen heeft vrij veITj fsend de leiding genomen in &\
ling A van de eredivisie van
Volkl Rackets wintercompetitie. *£Landgraafse ploeg versloeg nie"
koploper SLTC met 5-3.

Na de vier enkelspelen stond N*Ê

wenhagen al met 2 1/2-1 1/2 vo»(
Martijn John Voorbraak die op.
nationale ranglijst hoger staat <*!
Jeroen de Jong, werd door
Nieuwenhaagse tegenstander v*.
8-5 teruggewezen. Henk Boeke^won het tweede herenenkelsPj
voor SLTC op het kantje met |
van David Hofman.

Tweede
Door de 6-2 zege op Ready arriv^.»de Van Home op de tweede P^a-De twee Maastrichtse punten k v, Imen op naam van de nieuwe geZic .
ten in het team. Pieter &n*?\\won zijn single en samen met B°,|
van Oppen ook het herendubbel-
In de andere poule nam GTR r^iluut de leiding. De Geleense forfl'J
tic versloeg Brunssum met 6-2.

" Linkspoot Frans Maassen was zaterdagavond met
liefst vijf doelpunten topscorer in het traditionele
zaalvoetbalduel tussen een Limburgs wielerteam en
deformatie van Café Victor, met oud-international
Pierre Vermeulen (achter het uitgestoken been van
Maassen) in de gelederen. De wedstrijd in Sporthal
Bosdries in Berg en Terblijt werd door dewielrenners
met 14-7 gewonnen. Frans Maassen en amateurren-
ner Bob Geuyen, dievier keer een doelpunt aanteken-
de, waren de uitblinkers. Het wielerteam werd gecom-
pleteerd met Jan, Peter en Huub Harings (in het
doel), Van den Bosch, Delahaye en de Duitser Gulpen.
Voor Café Victor produceerde Victor In de Braek de
meeste doelpunten, drie stuks. Pierre Vermeulen
schoot slechts één keer raak.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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