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Intimidaties
Internationale waarnemers meld-
den 'zorgwekkende voorbeelden'
van mogelijke verkiezingsfraude,
en een onafhankelijk tv-station in
Belgrado, Studio B TV, werd in een
rechtstreekse uitzending door tien-
tallen stemgerechtigden opgebeld
die geïntimideerd waren of niet
mochten stemmen.

In Dimitrovgrad bij de Servische
zuidgrens waren volgens de waar-
nemers vertegenwoordigers van
oppositiepartijen uit de meerpar-
tijen-kiescommissie gezet en werd
de politie ingeroepen omdat de op-
positionelen de orde zouden versto-
ren. Op de registratielij sten van
stemgerechtigden stonden volgens
radio- en tv-berichten grote aantal-
len mensen die reeds waren overle-
den.

Bush en Major
ballen vuist
tegen Servië

WASHINGTON - Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten zullen geza-
menlijk een resolutie voorleggen
aan de Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties om het vliegverbod
boven Bosnië-Hercegovina af te
dwingen. Dat hebben president
George Bush en premier John Ma-
jor gisteren verklaard in het Witte
Huis in Washington. Ook beraad-
den zij zich over verdere sancties
tegen Servië.

Bush en Major spraken na twee da-
gen overleg in het presidentiële bui-
tengoed Camp David af dat ze geza-
menlijk zullen werken aan een
resolutie in de Veiligheidsraad over
het vliegverbod. De motie zal ko-
mende week worden ingediend
wanneer de Raad zich over het
vliegverbod buigt. De Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken,
Lawrence Eagleburger, zei gisteren
er zeker van te zijn dat de Veilig-
heidsraad op haar zitting volgende
week zich vóór het afdwingen van
het vliegverbod zal uitspreken.
Op de inhoud van een Brits-Ameri-
kaanse motie wilden Bush noch
Major ingaan.
Bush en Major dreigden Servië met
verdere sancties als het land niet
'een snelle en radicale koerswijzi-
ging' doorvoert, aldus hun geza-
menlijk communiqué. Londen en
Washington overwegen dan het af-
kappen van telecommunicatie- en
postverbindingen, het sluiten van
grenzen en 'zonodig het totale di-
plomatieke isolement van het regi-
me in Belgrado gedurende de
komende jaren.'

Gevluchte piloot
'plukt' gezin van
snelweg in Cuba
MIAMI - Een Cubaanse lucht-
machtofficier, die in 1991 met
een MiG 23 naar de Verenigde
Staten was gevlucht, heeft zater-
dag met een spectaculaire actie
zijn familie van Cuba gehaald.
Orestes Lorenzo Perez landde
met een tweemotorige Cessna
310 in de stad Matanzas, zon 80
kilometer ten oosten van Hava-
na. Hij zette zijn vliegtuigje neer
op een tweebaansweg tussen een
autobus vol met passagiers en
een vrachtwagen, liet zijn vrouw
en twee kinderen instappen en
vloog weer terug naar Florida.
Zijn vrouw Viktoria had een dag
eerder bericht gekregen om 'bij
het strand El Mamey naar een
vliegtuig uit te zien. Draag een
oranje gekleurd shirt.' Tegen de
kinderen zei zij slechts dat ze
naar het strand gingen. Toen het
vliegtuig arriveerde, riep ze:
„Dat is onze papa, ren!"

Nek-aan-nekrace tussen Panic en Milosevic

Onregelmatigheden bij
verkiezingen in Servië

Van onze redactie buitenland
BELGRADO - De bevolking
van Servië heeft gisteren mas-
saal dekans waargenomen om
een oordeel uit te spreken
over hun nationalistische pre-
sident Slobodan Milosevic in
verkiezingen die worden be-
schouwd als een keuze tussen
oorlog en vrede. Of de verkie-
zingen eerlijk zijn verlopen,
wordt ernstig betwijfeld. Er
waren gisteren tal van meldin-
gen van onregelmatigheden.
Volgens de eerste prognoses
zijn Milosevic en zijn grote
concurrent premier Milan Pa-
nic, ongeveer gelijk geëindigd.
Dat zou betekenen, dat een
nieuwe ronde nodig is. De de-
finitieve uitslag wordt niet
eerder dan donderdag ver-
wacht.
Het was gisteren volgens waarne-
mers evenwel nog te vroeg om vast
te stellen of de verkiezingen onde-
mocratisch zijn.
Milosevic wordt gezien als één van
de aanstichters van de oorlog in
Bosnië-Hercegovina en kan volgens
de Verenigde Staten mogelijk als
oorlogsmisdadiger worden be-
schouwd. Zijn tegenstrever Milan
Panic, een succesvolle Servische za-
kenman uit de Verenigde Staten, is
sinds juli premier van het nieuwe
Joegoslavië.

Opiniepeilingen geven een nek-aan-
nekrace te zien tussen Panic en Mi-
losevic met elk ongeveer veertig
procent van de stemmen. Als geen
van beiden de meerderheid behaalt,
wordt op drie januari 1993 een twee-
de ronde in de presidentsverkiezing
gehouden. De angst bestaat echter
dat Milosevic, mocht hij verliezen,
de uitslag niet zal respecteren en
met behulp van het leger de macht
zal proberen te behouden.

# Onder overweldigende belangstelling van de internationale pers bracht een goed geluimdepremier Panic gisteren in
Belgrado zijn stem uit. Foto: REUTER

Hoorzitting
Het Israëlische Hooggerechtshof
begon gisteren met de hoorzitting
in het hoger beroep dat advocaten
hebben aangespannen tegen de uit-
zettingen.
Rabin erkende gisteren dat hij de
situatie misschien verkeerd heeft
ingeschat. „Het resultaat is minder
positief uitgepakt dan ik verwacht
had," zei hij. De premier bleef er
echter vertrouwen in hebben dat de
vredesonderhandelingen over het

Midden-Oosten doorgaan, ondanks
de Arabische protesten.

Gisteren publiceerden Harnas en de
PLO ook een zeldzame gezamenlij-
ke verklaring. Beide bewegingen
maakten bekend dat er gezamenlijk
acties gecoördineerd moeten wor-
den om de protesten in de bezette
gebieden uit te breiden. Zij stelden
dat 'de Palestijnse bevolking de uit-
zetting bestrijdt.' In het communi-
qué, uitgebracht in Oost-Jeruzalem,
werd gesproken van 'een nieuwe
misdaad tegen de Palestijnse bevol-
king.

Volgens de twee organisaties, die
een jaar lang formeel geen contact
met elkaar hadden, heeft de Israëli-
sche regering het vredesproces ka-
pot gemaakt en zal er bilateraal
noch multilateraal onderhandeld
worden 'zolang Israël zich niet
schikt naar de internationale re-
gels. Harnas heeft zich, in tegenstel-
ling tot de PLO, altijd al gekeerd
tegen de Arabisch-Israëlische vre-
desgesprekken. De radicale organi-
satie wil de joodse staat vervangen
door een islamitisch-Palestynse.

Ernstige ziekte opnieuw gesignaleerd

Nekkramp bij
Sittardse kleuter

Van onze verslaggever

SITTARD - De ernsti-
ge vorm van hersen-
vliesontsteking, menin-
gitis sepsis, heeft op-
nieuw de kop op
gestoken in de Westelij-
ke Mijnstreek. De le-
vensgevaarlijke ziekte
is eind vorige week ont-
dekt bij een kleuter in
Sittard. Het jongetje
werd met spoed opge-
nomen op de intensive
eare-afdeling van het
Maaslandziekenhuis;

zijn toestand is stabiel
Het is het eerste geval
van de ernstige hersen-
vliesontsteking, ook
wel nekkramp ge-
noemd, sinds het voor-
jaar van 1992. Toen
deden zich in de Weste-

lijke Mijnstreek onge-
veer dertien gevallen
van deze infectieziekte
voor; twee keer met do-
delijke afloop.
Volgens jeugdarts Cre-
mers van de gezond-
heidsdienst GGD is

vrijdag snel gereageerd
op de symptomen, die
het jongetje uit Sittard
vertoonde. Hersenvlies-
ontsteking geeft een
griepachtig beeld (ver-
koudheid en koorts).
De gevaarlijke vorm
waarvan nu sprake is,
kan gepaard gaan met
braken, hevige hoofd-
pijn en huidbloedink-
jes.

Zes doden bij demonstraties in bezette gebieden

Israël buigt niet voor VN
Van onze redactie buitenland

JERUZALEM - Israël is niet van
plan zichte houden aan de VN-reso-
lutie waarin het land wordt opge-
roepen onmiddellijk de 415Palestij-
nen die het donderdag uitzette, naar
Libanon terug te laten keren. De Is-
raëlische regering sloot gisteren de
rijen tegen de wereldwijde veroor-
deling van de deportatie van dever-
meende Palestijnse moslimfunda-
mentalisten. Het kabinet van pre-
mier Jitschak Rabin liet opnieuw
weten dat de Palestijnen niet mo-
gen terugkeren, en waarschuwde de
regering in Libanon hen niet terug
te sturen.

De Israëlische minister van Indu-
strie, Micha Harish, liet na afloop
van de kabinetsvergadering weten
dat 'het noodzakelijk was de funda-

mentalistische Palestijnse bewe-
ging Harnas de mogelijkheid te
ontnemen burgers van de staat Is-
raël en Palestijnen die het vredes-
proces steunen kwaad te doen.'
In de bezette gebieden hielden de
Palestijnen voor de derde achter-
eenvolgende dag een algemene sta-
king. De Israëlische troepen zijn in
staat van paraatheid gebracht. Za-
terdag kwamen in de Gazastrook
zeker zes Palestijnen om het leven,
onder wie een zevenjarig meisje,
toen soldaten het vuur openden op
een demonstrerende menigte.

Heerlenaar
vermoord

HEERLEN - De 21-jarige Heerle-
naar P. S. is vrijdagnacht om 3.15
uur op de Huisbergerstraat in Heer-
len vermoord aangetroffen.

De politie hield in de loop van de
nacht twee Duitsers van 23 en 26
jaaraan die verdacht worden bij de
zaak betrokken te zijn.

Ze zijn allebei ingesloten. Een van
de verdachten zou verwondingen
hebben opgelopen.

De politie zegt de naam van het
slachtoffer nog niet bekend te ma-
ken in het belang van het onder-
zoek. Op welke manier het slachtof-
fer om het leven is gebracht, kon de
politie nog niet vertellen.

Angolese rebellen
gaan akkoord met
nieuw vredesplan
LUANDA - De Angolese rebellen-
beweging Unita heeft zaterdag een
door de Amerikaanse onderminis-
ter voor Buitenlandse Zaken Jef-
frey Davidow voorgesteld vredes-
plan geaccepteerd.

Unita zal zich in het kader van het
plan terugtrekken uit de veroverde
steden in het noorden van het land,
zo hebben Amerikaanse zegslieden
gisteren bekendgemaakt. Maar An-
golese troepen bleven in de hoogste
staat van paraatheid in afwachting
van acceptatie van het plan door de
eigen regering.
Waarnemers van de Verenigde Na-
ties, de VS en de Unita zullen ko-

dagen naar de steden gaan
om de terugtrekking te controleren,
zo verklaarde een woordvoerder
van het Amerikaanse verbindings-
kantoor in de hoofdstad Luanda.
Davidow heeft zaterdag een ge-
sprek gevoerd met Unita-leider Jo-
nas Savimbi. Deze verklaarde dat
zijn eenheden zich zouden terug-
trekken uit de strategische noorde-
lijke steden Uige en Negage en dat
hij verder zal onderhandelenmet de
regering.

De onderminister zal vandaag een
gesprek voeren met president José
Eduardo dos Santos om de regering
ertoe te brengen het plan eveneens
te aanvaarden.

Zie verder pagina 5
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Proporties
Boyens begon met een onderzoek
naar de verschenen literatuur over
het dorp. Uiteindelijk kwam hij tot
een geraadpleegde literatuurlijst
van 240 A-viertjes. De vraag ligt
voor de hand: waarom moet daar in'
godsnaam nog een boek bij.
„Over Latem bestaan eigenlijk maar
een echt standaardboek dat dateert
uit 1945 en dat was gebaseerd op
teksten uit tijdschriften die in de
loop der jaren waren verschenen.
Die artikelen werden ondertekend
door scribenten die met de kunste-
naars vriendschap onderhielden."
In zijn boek probeert Boyens de ge-
schiedenis de juiste proporties te
verlenen, knakt hij de mythe dat er
in de Latemse lucht een virus
woont dat by de kunstenaars talen-
ten wekt.
Het landelijke Sint Martens-Latem
ligt tussen Gent en Deinze. In de ja-
ren twintig, dus geruimetijd na het
artistieke hoogtij in het begin van
de eeuw, raakt het dorp in kunst-
kringen bekend. Dan wonen en
werken al twintig jaar kunstenaars
in Latem en wordt het dorpje volop
geromantiseerd. Er zou een ge-
meenschappelijke karakteristiek
bestaan die de Latemse kunst ver-
bindt. Maar dat is volgens Boyens
Wat al te gemakkelijk geredeneerd.
'De Vlaamse expressionistische
grootheden De Smet, Van den
Berghe en Permeke verbinden de
oorsprong van het Vlaams expres-
sionisme, maar daarmee wordt het
belang van de eerste lichting La-
temse kunstenaars ingeperkt,'
ischrijft Boyens.

Toen aan het einde van de negen-
tiende eeuw de industriële revolutie
doorbrak, het nog onrustig was na
de werkstakingen, was het ook in
de kunstwereld bijzonder onrustig.
Terwyl de grootstedelijke kunste-
naars zich wentelden in symbolis-
me en decadentie, bestond er in de
weerspannige Gentse kunstkringen
de neiging het platte land op te zoe-
ken. Uit protest, tegen de algemene
maatschappelijke opvattingen en
de wansmaak waarmee de indus-
triële produkten vorm werd gege-
ven. Kunstenaars zochten authenti-
citeit, echtheid op het platte land,
voor Gentse kunstenaars was dat
Latem.

Ambachtslui
De schilder Gust van de Woestijne
zocht het dorp op, in gezelschap
van zijn broer, de dichterKarel. Zij
gingen voor een gezondheidskuur
maar bleven acht jaar. De land-
schapsschilder Valerius de Saede-
leer zocht er een onderkomen, de
beeldhouwer George Minne. Zij
vormen de eerste groep die zich
rond 1898 in Latem nestelt. De kun-
stenaars vinden elkaar en formule-
ren samen een fris antwoord op het
fin de siècle. Volgens Boyens ge-
bruikten ze de motieven die zij von-
den in de omgeving van Latem,
introduceerden zij elementen tegen
het impressionisme, namen Ju-
gendstill-elementen over maar
speelden ook leentje buur bij het
verleden.

De tweede groep kunstenaars ves-
tigde zich ongeveer tien jaar later in
Latem: de schilderende broers Gust
en Leon De Smet, Frits van den
Berghe, Maurice Sys en Constant
Permeke. Waren de eerste kunste-
naars afkomstig uit voorname fami-
lies en groot gebracht in een intel-
lectuele sfeer, de kunstenaars uit de
tweede groep kwamen uit de krin-
gen van decorschilders, ambachts-
lui.

Hoe de tweede lichting kunstenaars
precies in Latem terecht is geko-
men, is niet helemaal duidelijk. Vol-
gens Boyens had de aanwezigheid
van de eerste groep kunstenaars
daar weinig mee te maken, al kan
Van den Berghe contacten hebben
gelegd.Maar hij maakt duidelijk dat
er tussen beide lichtingen nauwe-
lijks enig verband bestaat.
De tweede groep kunstenaars werk-
te al impressionistisch toen deze
naar Latem kwam. Leon De Smet
en Maurice Sijs zwoeren daar hun
hele leven bij, Gust De Smet, Van
den Berghe en Permeke zochten
naar het nieuwe, maar daar namen
ze de tijd voor. Deze drie onderte-
kenden in 1908 een manifest waarin
zij openlijk afstand namen van het
impressionisme. En toch bleven zij
het impressionisme zeker nog tien
jaar in betrekkelijke mate trouw.

De vraag is waarom men zo lang
twijfelde, daar aan de Leie. Waar
bleven de kubistische invloeden,
waarom geraakte hetfuturisme niet
tot het platte land, waarom stelden

zij zich niet open voor het Duits ex-
pressionisme?
En dat terwijl de Latemse kunste-
naars zeer wel op de hoogte waren
van recente onwikkelingen in de
moderne kunst.
Schrijver Piet Boyens heeft meer
suggesties dan een absoluut ant-
woord. „Misschien was de overgang
te groot? Misschien hadden ze aan
elkaar genoeg?"
Boyens volgt in zijn boek de schil-
ders. Hy loopt achter hen aan door
de Eerste Wereldoorlog en stapt
met hen de jaren twintig binnen, de
jaren van het Vlaams Expressionis-
me, waardoor de aandacht voor La-
tem zal oplaaien.

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad B.V.
Directie:
mr. F.A.M, van Hellen.or.dt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen .045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN-AMRO Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Heerlen-Centrum 045-717719
Kerkrade 045-452932
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045
Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling te voldoen.
Bij automatische betaling:

per maand ’ 28,40*
per kwartaal ’ 85,20*

Per acceptgiro:
per maand f 29.65*
per kwartaal ’ 86,45*

losse nummers f 1,60
Bfr. 30

* prijzen per 1 januari 1993
Alle orders worden afgesloten en uit-
gevoerd overeenkomstig de Regelen
voor het Advertentiewezen en over-
eenkomstig de Algemene Voorwaar-
denvan het Limburgs Dagblad.

kunst

Spaubekenaar Piet Boyens schrijft historie in 'Latent 9

Vijf kilo boek over
kunst rond de Leie
DOOR EMILE HOLLMAN

„Dit is het zwaarste, duur-
ste en meest prestigieuze
boek dat ik ooit heb uitge-
geven," vertelde de Belgi-
sche uitgever Godfried
Lannoo de geachte aanwe-
zigen bij de presentatie van
het boek 'Sint Martens-
Latem. Kunstenaarsdorp in
Vlaanderen. „Het boek
kost 1 franc per gram,"
grijnst de in Spaubeek
woonachtige schrijver Piet
Boyens. Voor alle duidelijk-
heid: het boek weegt bijna
vijf kilo, kostprijs in Neder-
land: ruim 280 gulden.
Maar dan heb je wel iets in
de kast staan.

Piet Boyens studeerde moderne
kunstgeschiedenis en middeleeuw-
se archeologie. Hij schreef onder
andere een scriptieover deVlaamse
schilder Gustave De Smet. Eenmaal
werkzaam als archeoloog bij de ge-
meente Maastricht, betrokken by
de opgravingen in de Sint Servaas,
kreeg hy van het Antwerpse Merca-
torfonds het verzoek om een boek
te schryven over Gust De Smet die
het grootste gedeelte van zijn leven
in het kunstenaarsdorp Sint Mar-
tens-Latem nabij Gent woonde en
werkte. Zeven jaar lang werkte
Boyens in de avonduren aan dat
boek. Eenmaal verschenen nam hij
£ijn ontslag in Maastricht en vestig-
de zich in zijnwoonplaats als schrij-
ver en kunstvorser. De geestelijke
vryheid lokte. Voor hem open lag
de geschiedenis van een dorp waar
vele Vlaamse beeldhouwers, schil-
ders en dichters woonden en werk-
ten.

# Piet Boyens
met zijn
indrukwekkend
boekwerk over
Sint
Martens-Latem.

Foto:
ERMINDO ARMINO

Eigen taal
Tijdens die Eerste Wereldoorlog
vluchten de twijfelaar Gust De
Smet en Van den Berghe naar Ne-
derland, Permeke naar Engeland.
In Amsterdam komen de schilders
in contact met de milde Nederland-
se vorm van de moderne kunst.
Wanneer ze datzien gaan ze onmid-
dellijk overstag. Na de oorlog blijft
de zelfgekozen ballingschap nog
even voortduren. Ze vinden een ei-
gen taal, Bolens noemt het een
soort extreem expressionisme.
Maar uiteindelijk keren ze terug
naar de Leiestreek. Ze ontdoen het
expressionisme van de scherpe
kantjes, ze laten kubistische invloe-
den toe. Het wordt een soort gema-
tigd expressionisme dat ook klas-
siek is, voldragen. Maar van een

groep kunstenaars is geen sprake
meer. Boyens signaleert meer ver-
schillen dan overeenkomsten:

Hij noemt het de tweede fase in het
werkvan de tweede groep Latemse
kunstenaars. Was Permeke voor de
Eerste Wereldoorlog vooruitstre-
vender dan Van den Berghe en De
Smet, na de oorlog bleek toch dat
de invloed van Amsterdam groter
was op het werk van de kunste-
naars dan Devonshire waar Perme-
ke zich ophield.

Na de Tweede Wereldoorlog blijft
Sint Martens-Latem zijn aantrek-
kingskracht houden opkunstenaars
dienaar de streek trekken om in het
zijlicht van de grote mannen te
staan. Dat is heden tendage nog zo.
Maar Boyens houdt het kunste-
naarsdorp slechts tot en met de oor-
log overeind.

Het verschijnen van Boyens' in-
drukwekkende document moet de
gemeente Sint Martens-Latem zeer
van pas komen. Binnenkort moet in
Latem een museum ingericht wor-
den waar de geschiedenis van het
dorpeen plaats krijgt. Een adviseur,
een conservator lijkt snelgevonden.
Hij woont in Spaubeek.

Piet Boyens, Sint Martens-Latem.
Kunstenaarsdorp in Vlaanderen.
Uitgever: Lannoo/Art Book Compa-
ny.
De distributie van het boek in Ne-
derland zal in januari op gang ko-
men.

recept
Koffie-ijs

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor ongeveer
% üter: 75 g koffiebonen, Vst 1
slagroom, 75 g suiker en 4 eier-
dooiers.

Kneus de koffiebonen met een
deegroller. Breng slagroom en
koffiebonen tegen de kook aan,
zet vuur uit en laat mengsel 30
minuten trekken. Zeef slagroom
zodat de koffiebonen in de zeef
achterblijven. Roer koffie-room-
mengsel door eidooiermengsel.
Verwarm de pan au-bain-marie
en laat het mengsel onder voort-
durend roeren binden tot een
heel dunne vla (ca. vijf minuten).
Laat onder regelmatig roeren af-
koelen.
Het ijs kan zonder ijsmachine in
een diepvriesbakje in het vries-
vak van de koelkast worden be-
vroren, maar moet dan wel regel-
matig worden omgeroerd om te
voorkomen dat de ijskristallen te
groot worden.

Bent u in het bezit van een ijs-
machine giet de 'vla' dan in de
machine en laat zolang draaien
tot het ijs mooi dik is geworden.

Accordeonisten
uit Rusland

naar Landgraaf
LANDGRAAF - Twee van de
belangrijkste accordeonvirtuo-
zen van deze tijd, Alexander en
Vitaljj Dmitriev uit Rusland, ko-
men naar Landgraaf. Op 17 ja-
nuari van volgend jaar zullen
vader en zoon een matinee-con-
cert geven in het Raadhuis van
Landgraaf.

Alexander Dmitriev (41) is solist
bij de Philharmonie van St. Pe-
tersburg en daarnaast ook werk-
zaam als muziekpedagoog. Hij
heeft vele internationale prijzen
en langspeelplaten op zijn naam
staan. Zyn zoon Vitalij bereikt
nu al een haast gelijkwaardige
virtuositeit als zijn vader. Trj-
dens het concert in Landgraaf
spelen de Russische muzikanten
zowel klassieke toppers als Rus-
sische volksmelodieën.

ld-cd
DOOR JOS FRUSCH

Kiev Christmas Liturgy - Mo*
cow Liturgie Choir 0.1.v. fath»
Amvrosy; Erato 2292-45961-2-
'Kievskiy rospev', oftewel 'zo"
uit Kiev', is een eeuwenoud liWf'
gisch fenomeen dat is ontsta^
in het klooster Pechersk Lavra&
Kiev: Het betreft kerkelijke lied*
ren, gebaseerd op Bulgaars?'
Griekse en Oekraïense melodie"
en beïnvloed door de Europa
muziektraditie. Als onv&'
vreemdbaar onderdeel van of
Russisch-orthodoxe eredic^
hebben deze liturgische liedere,
en motetten een belangrijke t°
gespeeld bij het in stand houd?11

van de geest van de orthodox1

kerk.
Op de cd brengt het in 1987 op9e'
richte en uit veertien zange*1

bestaande Moskous Liturgisch
Koor via deze feestelijke en in"--
jestueuze muziek een diep gelooi
tot uitdrukking. De uitvoerig
getuigt van begin tot eind "-0."
een oprechte benadering: dit
ongekunstelde zang die recM
streeks uit het hart komt en t° l

het hart spreekt. Ondanks de soe-
pele en expressieve manier voiï
zingen en de warme en compact
koorklank - inclusief stralend1

tenoren en bronzen bassen - "het vooral de intense gevoelS'
warmte, die voortdurend in deze
'liturgische kerstgezangen is 'e'
rug te vinden. Het is gebruik' I
muziek ter verheerlijking vas.
God en als zodanig wordt 2tj j
door het koor gepresenteerd. ne
is te horen dat deze zangers c*"**
vaak in de kerk als op het con-
certpodium te vinden zijn. j

Gentse Elektra
te afstandelijk

DOOR MVA MAAS

ELSLOO - Toneelgroep Ma-
riakring-Marien Theeren uit
Gent gaf in het Maaslandcen-
trum in Elsloo de laatste voor-
stelling van het toneeltoernooi
1992-93: Elektra van Laszio
Gyurko, naar Sophocles. Tij-
dens een feestelijke bijeen-
komst, zaterdag 9 januari 1993,
doet de jury uitspraak over de
behaalderesultaten.

Elektra, een van de meer dan hon-
derd treurspelen van de Griekse
auteur, dat tussen 496 en 405 v. Chr.
moet zijn ontstaan, heeft eeuwen
lang auteurs en regisseurs geïnspi-
reerd. De Oosteuropese schrijver
Gyurko legt in zijn bewerking van
het drama speciaal denadruk op de
relatie macht-verzet. Wat van de
oorspronkelijke versie behouden
blijft, zijn de menselijkeoer-driften,
die inzet zijn van de strijd om te
overleven: wraak, recht en angst.

Schaakspel

ziekscholen in bekwamen. \\Nederland heeft dezevorm van ta-*\
gebruik reeds lang afgedaan, ïfl\_
kiest voor een normale gespr.
stoon. Deze zou het stijlvol geteél^
seerde spel meer karakter hebbe
gegeven, de personages in het &'
ma zouden eigentijds- en daard0

minder afstandehjk zijn geweest-

In een mooie ensceneringfishetpo^Hgewor-H
schaakstukkenH

waarop haar zuster Chryso-H
moeders minnaaiH

en haar broer Orestes aan-H
Het aan witH

plaats te-H
een kleurig achter-H

wand, koel-bereke-H
zoals dcH

gebruikelijk DeH
teksten worden vloeiendH

maar ons minderH
bekoren op een decla-H

In VlaamseH
taalgebieden nog grote waar-H

aan van decla-H
meren, men kan er de mu-H

Koele actie
Tot die afstandelijkheid draagt o
dekoele actie, het emotieloze d°a*"/
bij. Het hindert bovendien dat O

onderünge leeftijdsverhouding-^
niet kloppen. Als tegenwicht vo<>
het strakke patroon waarin het sW
is gegoten spelen twee narren -^f
zouden het clowns noemen - ziF
lings een spelletje mee. Ze verva^gen het klassieke koor uit de oU<j_
treurspelen. Het betrekken van °toeschouwers bij het spel — ze tn0,
ten op een toepasselijk mom?,
applaudisseren en met vlagge,J
zwaaien - loopt daarmee paralle-'

Onder regisseur Juliaan Crom^linck heeft de Mariakring Mare,
Theeren behoorüjk gepresteef'
maar om genoemde redenen k°

fden wij er toch niet echt diep v
onder de indruk raken.

Oplossing van zaterdag
opvliegen . vak**'
p-e.n.0...e.r-*
barst . luchtrui*
o.k.r.i.e.z.i-'
donderaal. urm**. .o.e.t.e.e. . "j och... handhave'1

a.h.p. . r . . t . r <:|
waterdief. . r y s
e...0.n.r.i.m-'
lisse. laatspoo1*. .c.f.u.c.a.e-
schatkist . bade*
e.i.y.J.i.e.i-J
trend . weeklage

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. grijpende, zoekende bewe-
ging; 6. uitademing; 9. kort verhaal; 10.
onverwachte komst; 11. muze v.d. poëzie
(Gr. myth.); 12. zeilbaan; 14. strozak; 17.
Indn. groet; 19. deel v. Italië; 20. snaar-
instr.; 22. werkelijk; 23. gekheid! 24. ge-
leedpotig dier; 25. erg warm; 27. door-
schijnende stof; 28. opgevuld kinderhoed-
je; 30. heimelijk; 32. ter rechterzijde; 35.
baardje; 37. enig; 38. het naar binnen kij-
ken; 39. paddestoel; 40. kuilnet; 41. pi. in
Drente.

V^rticaah^lauw schijnsel; 2. °vel* $
sei, overschot; 3. opening; 4. wild W>
5. weekdier; 6. wiersoort; 7. aanspra

f.
eis; 8. meelkost, slappe massa; 13- e

5.
giereservoir; 15. versvoet; 16. vertro^.ting; 17. heelkundig instrumentje; 2g
weldra; 21. stuk vaatwerk; 22. nalJaw'n aU"scheepsroep; 28. uitgestrektheid; 29h'vel-we doorgang; 30. stoombad; 31- l'ge-
schrift; 33. afkeer; 34. godsdienstige 9'
pering; 35. listig; 36. omslag.
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binnen/buitenland

'Alleen egoïsten en macho's in onze fractie'
PvdA-Kamerlid veegt
vloer aan met collega's

DEN HAAG - Het PvdA-Kamerlid Marjet Ockels heeftgisteren in een interview met HP
De Tijd Op Zondag felle kritiek
geleverd op de fractie van haar
Partij in deTweedeKamer en op
Partijvoorzitter Felix Rotten-berg. De partij wordt volgens
naar om zeep geholpen. De frac-tieleden houden zich volgensnaar veel te veel bezig met hun
eigen positie. In het interviewvalt Ockels ook een aantal vannaar collega's persoonlijk aan.

"ice-fractievoorzitter Leijnse
reageerde gisteren terughou-
dend op de uitlatingen van Oc-kels, die sinds ruim een jaar inde Kamer zit. Hij sluit niet uit

dat de fractieleiding haar in een
gesprek om een toelichting op
haar uitspraken zal vragen. Meer
wilde Leijnse niet over de zaak
zeggen 'omdat het anders alleen
maar erger wordt.' Ockels zelf
was gisteren niet bereikbaar.
Ockels verwijt haar collega's dat
ze 'geen gevoel van zorg hebben
voor de mensen die ons hebben

afgevaardigd', dat ze het werk in
de fractie niet eerlijk verdelen en
dat ze een 'egocentrische menta-
liteit' ten toon spreiden 'die nog
wordt versterkt door de naderen-
de verkiezingskoorts, door de
nog immer slechte peilingen en
door de voortdurende dreiging
Van een grootscheepse personele
schoonmaak.' De 'emotioneel ar-

me sfeer' in de fractie heeft vol-
gens haar een nadelige uitwer-
king op kiezers en sympathisan-
ten.
De PvdA-fractie ontbreekt het
volgens Ockels aan teamgeest.
Ze beschuldigt de fractieleden
ervan dat ze niet bekijken wat
nieuwe fractieleden voor werk
kunnen doen, maar dat er wordt
gewerkt volgens een soort 'pi-
korde. Wie daarin een hoge
plaats inneemt, wordt volgens
Ockels bevoordeeld bij de verde-
ling van de portefeuilles.
Ockels zegt dat de PvdA-fractie
momenteel bestaat uit 'een stel
macho's'. Ook vrouwen in de
fractie maken zich volgens haar
schuldig aan macho-gedrag.

Minister Bukman tevreden over vangstquota Nederlandse vissers

Akkoord over visserijbeleid
van onze redactie buitenland

JftUSSEL - Veel sneller dan
J^wacht hebben de EG-

voor Visserij gister-
Qchtend een akkoord bereikt■Ver het visserijbeleid voor de

tien jaar. Alleen**anje stemde tegen.
darnaast hebben de ministers de

ge] voor het komende jaar vast-_ ef.^' *-*"e Nederlandse vissers zijn
«arbij redelijk goed bediend. Mi-

"’. ter Bukman van Landbouw en
Vtph6l^ keerde gisteren dan ook 'te-
L n' uit Brussel terug.
vi^nJe stemde tegen omdat het
dep °*at zyn ërote visserijvloot in
c- . oneerlijk wordt behandeld.
( Panje heeft minder toegangsrech-
te,101 de EG-wateren dan de 'oude-
w "^staten. De Spaanse tegenstem
„: -} net nieuwe visserijbeleidechter
vet blokkeren.
5c de komende tien jaar komt het. .pent vooral op het behoud van de
[jstand te liggen, dat wil zeggen op
ij. 1 milieu. In enkele EG-wateren is
dr e afgelopen jaren de visstand
f> amatisch teruggelopen.
eg 1* 1 januari 1995 zal onder meer
d n licentiesysteem van kracht wor-
j n> dat ook geldt voor schepen uit
V jrcle landen die in de EG-waterenssen. Wie een vergunning wil krij-
0-!.' tnoet zÜn schip eerst laten re-geren. Zonder licentie is vissen
{veï -neer mogelijk.
svït °mt voorts een nieuw controle-
Va« m dat °P EG-niveau wordt
voo^-steld, waarna de lidstaten zelf
B oy -«e naleving moeten zorgen.
de , "-dien zullen devangstquota in
den komst voor meer Jaren wor-„ n Vastgesteld, waardoor de vis-
-2

rS beter dantot nu toe weten waar
h,e aan toe zijn.
*eri slotte komen er zogenaamde

quota, waarmee de
roblemen van de ongeoorloofde

worden ondervangen.
Lat is vooral gunstigvoor de Neder-
*tidse schepen die op rondvis vis-

Klappen
e voor 1993 voor Nederland vast-

stelde quota liggen voor tong,
aring en makreel hoger dan verle-;en jaar. Alleen bij schol en kabel-

WUW moet er iets af.
t>e ,
lm 2Waarste klappen bij de toede-
l*av. van de quota vielen voor de
S 6oeljauw in de Baltische en de ler-
ij 2ee en voor de stokvis in de

**aanse en Portugese wateren.

Weer aanvallen
opblanken in

Zuid-Afrika
'en J^*--) ~ BiJ nieuwe aanval-
Wee?p.blanken in Zuid-Afrika is dit
het ï lnde een 14-jarig meisje om
Sen even gekomen en zijn vijfmen-
s°lda.eWOncl geraakt. Agenten en
lïiet h heDben daarna de grenzen
--"Uisi in naam onafhankelijke
ni st and Transkei gesloten en mi-
lofp^3" Buitenlandse Zaken Roe-
Lesot? Botha riep de regering van
v*n d °i op te helPen b« het vinden
teren 6 aders- Het meisje stierf gis-
ha<j aan haar verwondingen die ze
boer^Pg..loPen bij een aanval op de
bure. erU van haar ouders bij Ficks-
ten s' Waarbij de daders handgrana-
br^f* automatische geweren ge-
baar-s ï?' Volgens de politie zijn ze
vlucht° v nliJk naar Lesotho ge-
eeWond andere blanken raakten

toen ze zaterdag bij een
en Qu. °P de Weg tussen Dordrecht
*"*-* lanHn.town in net zuiaen van
ot-der een zwarte schutter
een m ÛUr werden genomen. Bijna
overva.?nd geleden werden bij twee
8ed-ood °P blanken vijf mensen

Metterugwerkende kracht tot januari 1980

Achterstallige aaw
vrouwen uitbetaald

GRONINGEN - Arbeidsonge-
schikte gehuwde vrouwen hebben
met terugwerkende kracht tot 1 ja-
nuari 1980 recht op een aaw-uitke-
ring. Dat heeft de sector bestuurs-
recht van de rechtbank in Gronin-
gen deze week beslist.

De rechtbank stelde achttien vrou-
wen in het gelijk die van de be-
drijfsvereniging Detam een achter-
stallige aaw-uitkering eisen. De
vrouwen uit Groningen en Drente
claimen in totaal bijna twee miljoen
gulden.

De Detam zal beroep aantekenen
tegen de uitspraak bij de Centrale
Raad van Beroep. De bedrijfsver-

eniging verwacht honderd miljoen
gulden aan achterstallige aaw-uitke-
ringen te moeten betalen als het
vonnis van de rechtbank in Gronin-
gen gehandhaafd blijft.
Sinds 1988 geeft de Detam arbeids-

ongeschikte gehuwde vrouwen een
aaw-uitkering met terugwerkende
kracht van niet meer dan een jaar.
De bedrijfsvereniging vreesde an-
ders met te hoge claims te maken te
krijgen. Volgens de rechtbank heb-

ben wetgever en uitvoeringsorga-
nen het oplopen van de claims door
dit beleid aan zichzelf te danken nu
zij jarenlang de discriminerende be-
palingen in stand hebben gehou-
den.
In 1988 bepaalde de Centrale Raad
van Beroep dat de aaw sinds 1980
discriminerend was voor gehuwde
vrouwen. In deze uitspraak werd
niet vermeld per wanneer de uitke-
ring alsnog moet worden uitge-
keerd. In totaal hebben zon dui-
zend vrouwen een aanvraag voor
aaw bij de Detam ingediend. Ook
andere bedrijfsverenigingen wor-
den met soortgelijke aanvragen ge-
confronteerd.

'Dienstweigeraars'
gokken op afstel

DEN HAAG - Het
afgelopen jaar heb-
ben vierduizend jon-
ge mannen dienst
geweigerd, duizend
meer dan normaal.
Volgens de Vereni-
ging Dienstweige-
raars gaan deze jon-
gens ervan uit dat
uitstel uiteindelijk
leidt tot afstel.

Het gaat niet om se-

rieuze gewetensbe-
zwaarden, aldus
Martin Gerritsen van
de Vereniging
Dienstweigeraars.
De betrokkenen spe-
culeren erop dat ze
de procedure om als
gewetensbezwaarde
erkend te worden,
kunnen rekken tot 1
januari 1998, wan-
neer de opkomst-
plicht wordt afge-

schaft. Zij zouden
dan helemaal niet
meer in dienst hoe-
ven.
Voor de Tros-radio
zei Gerritsen dat
vooral de juristen-
collectieven zorgen
voor de extra toe-
stroom van dienstr
weigeraars. Zijn ei-
gen organisatie, die
1.400 leden telt en
door gebrek aan vrij-
willigers een margi-
naal bestaan leidt,
verwelkomt jaarlijks
niet meer dan 150
nieuwe leden.

Duitsers blijven
volgens burgers
EG sympathiek
TÜBINGEN - Het beeld van de
Duitsers in het buitenland blijft
goed ondanks het oplaaien van
geweld tegen centra voor asiel-
zoekers. Van de Europeanen
vindt 87,1 procent de Duitsers
'sympathiek', zo blijkt uit een
peiling die het Wickert-instituut
in Tübingen heeft laten houden.

De peiling, die tussen half no-
vember en half december is ver-

richt onder 14.719personen in de
twaalf landen van de EG, wees
uit dat er weinig verschil is met
1991.

Een soortgelijke peiling die vo-
rig jaar is gehouden, toonde aan
dat 87,9 procent van de Europea-
nen de Duitsers typeerde als
'sympathiek' tegen 12,1 procent
'niet sympathiek' (12,9 procent
in 1992).

De Belgen zijn het meest en-
thousiast met 99 procent posi-
tief, gevolgd door de Luxembur-
gers (98), Spanjaarden (97),
Grieken en leren (93), Portuge-
zen (91) en Fransen (89 procent).

Vakbonden en werkgevers praten over gedragscode

'Racist op straat zetten'
2-cIT HAAG - Aperte racisten die
hun °P hun werk misdragen en
gen opvattingen uitventen, mo-
gen °t? die reden worden ontsla-
StfV. Pat vinden FNV-voorzitter
typTtelenburg en zijn CNV-collega

Zij hopen op die ma-
bet excessen waarbij collega's op
ty ,werk het leven onmogelijkurat gemaakt, te voorkomen.

reI V°°rzitters van devakcentrales
K

geerden zaterdag op een aantal
ben " ln Duitsland waarbij driearyven medewerkers ontsloe-
fer nadat zij in de kantine deHit-
Da Sr?et brachten, racistische

verspreidden en colle-*as bedreigden.

„Als het zo duidelijk is, en echt in
stry'd met de regels die gelden in
onze samenleving, dan moet ont-
slag mogelijk zijn," aldus Steke-
lenburg. Maar hij stelde dat de
zaken doorgaans niet zo helder
zijn. „Er is een groot grijs gebied."
Wanneer precies ontaarden goe-

daardige grappen over Belgen en
Friezen in kwaadaardige moppen,
zo vroeg hij zich af.
Westerlaken meent dat er juri-
disch geen belemmeringen zijn
om medewerkers te ontslaan als er
over hun gedrag geen twijfel be-
staat. „Er is dan sprake van een

verstoorde arbeidsverhouding.
Daarover bestaat voldoende juris-
prudentie."
Als voorbeeld noemde hij een ge-
schiedenisleraar die de moord op
zes miljoen joden in de Tweede
Wereldoorlog ontkent. „Zon man
maakt zich schuldig aan geschied-

vervalsing, functioneert dus niet
goed en kan daarvoor worden ont-
slagen."
Stekelenburg memoreerde dat
een lid van de Centrumdemocra-
ten werd geweigerd als lid van een
bij zijn organisatie aangesloten
vakbond. En tot twee keer toe
werd mensen die al lid waren zeer
dringend verzocht elders onder-
dak te zoeken.

De vakcentrales praten overigens
met de werkgeversorganisatie
VNO over het ontwikkelen van
gedragscodes om te voorkomen
dat racisme binnen bedrijven en
instellingen voet aan de grond
krijgt.

Jeltsin halsoverkop terug uit China wegens crisis

Hervormers blijven
in kabinet Rusland

MOSKOU - De Russische presi-
dent Boris Jeltsin en de nieuwe
premier Viktor Tsjernomyrdin zijn
het er gisteren over eens geworden
dat een aantal hervormingsgezinde
ministers ook in de nieuweregering
wordt opgenomen. Dit heeft Jelt-
sins woordvoerder gisteren ver-
klaard na afloop van de bijeen-

komst tussen de president en de
premier waarvoor Jeltsin eerder
plots van een officieel bezoek aan
China was teruggekeerd.

„De basisstructuren van de rege-
ring zullen worden gehandhaafd,"
verklaarde woordvoerder Viatsje-
slavKostikov tegenover het persbu-
reau Itar-Tass.
Wat betreft de samenstelling van
het kabinet zei hij dat 'het huidige
basisteam aanblijft. „De regering
handhaaft haar loyaliteit aan de
plannen voor omvorming van de
economie tot een markteconomie
en wil de hervormingskoers voort-
zetten," aldus Kostikov.
De precieze samenstelling van het
nieuwe kabinet zal vóór 22 decem-
ber worden bekendgemaakt.
Jeltsin brak zaterdag volkomen on-
verwacht zijn bezoek aan China af
zonder dat zijn Chinese gastheren
dat van te voren wisten. Na twee
dagen van succesvolle gesprekken
met premier Li Peng en andere Chi-
nese leiders had de Russische presi-
dent nog een bezoek aan Shenzen,
het 'uithangbord' van China's eco-
nomische hervormingen, zullen
brengen.
Voor zijn vertrek uit Peking zei
Jeltsin dat hij in Moskou 'de orde
moest herstellen' en de hervor-
mingsgezinden moest redden in de
slag om ministersposten die was
uitgebroken.

Zuid-Korea krijgt
burgerpresident

SEOEL - Kim Young-sam van de
Liberaal Democratische Partij
(LDP) is bij depresidentsverkiezin-
gen in Zuid-Korea gekozen tot op-
volger van president Roh Tae-woo.
Nadat zaterdagochtend 92 procent
van de stemmen was geteld, lag
Kim twee miljoen stemmen voor op
zijn naaste concurrent, de opposi-
tieleider Kim Dae-jung. Het ver-
schil was daarmee zo groot dat hij
niet meer kon worden ingehaald.

De 64-jarige Kim zal het president-
schap aanvaarden in februari als de
ambtstermijn van Roh Tae-woo
erop zit. Kim Young-sam, die de
eerste burgerpresident van Zuid-
Korea wordt sinds 30 jaar, en Kim
Dae-jung - die na zijn nederlaag
heeft besloten zich terug te trekken
uit de politiek - zijn oude rivalen.
In 1987 waren beidenkandidaat van
de oppositie en verdeelden daar-
door het oppositie-kamp zodanig
dat de nu aftredende Roh met
slechts 37 procent van de stemmen
een gemakkelijke overwinningkon
behalen. Kim Young-sam baarde
vervolgens, in 1990, groot opzien
door na een levenslange carrière in
de oppositiegelederen over te lopen
naar het regeringskamp en samen
met president Roh de LDP op te
richten.

Rode Khmer laat
VN-gijzelaars vrij
PHNOM PENH - Guerrillastrijders
van de Rode Khmer in Cambodja
hebben gisteren elf manschappen
van de vredesmacht van de Ver-
enigde Naties vrijgelaten. De Uru-
guayaanse officier, negen Uru-
guayaanse soldaten, een Russische
helikopterbemanning en een Russi-
sche militaire waarnemer werden
twee dagen geleden gegijzeld.
Drie van hen werden zaterdag vrij-
gelaten met een boodschap. Daarin
stond dat de overgebleven elf man-
nen gedood zouden worden tenzij
de verbindingsofficier van de Rode
Khmer in Phnom Penh hun vrijla-
ting zou gelasten. Dat gebeurde gis-
teren.

Twee doden
door brand

BOXTEL - Een echtpaar uitBoxtel
is gisterochtend in een ziekenhuis
in Den Bosch overleden als gevolg
van rookvergiftiging door een felle
brand. Een zesjarige dochter van
het echtpaar ligt nog in een zieken-
huis. Zij is er volgens de politie
slecht aan toe.

De brand ontstond in de vroege
ochtend op de bovenste verdieping
van de woning van het gezin, dat uit
vier personen bestond. Een kind
van vier jaar slaagde erin zelf het
huis te verlaten.

punt uit

Doodgestoken
Een 38-jarige man uit Breda
heeft vrijdagavond tijdens een
'echtelijke ruzie zijn evenoude
echtgenote met een messteek
om het leven gebracht. Kort na
de steekpartij meldde de man
via het alarmnummer 06-11 dat
er in zijn woning iets ernstigs
was gebeurd. Toen de politie
en een ambulance bij het huis
arriveerden, bleek het slachtof-
fer al te zijn overleden. De drie
kinderen van het echtpaar (11,
10 en 3 jaar) waren op het mo-
ment van het gezinsdrama
thuis. Ze zijn waarschijnlijk
niet getuige geweest van de
steekpartij.

Kort haar
Drie jonge Duitsers zijn zater-
dagavond in een restaurant in
Hamburg door een groep bui-
tenlanders mishandeld omdat
ze kort haar hadden. De groep
van ongeveer twintig jonge
buitenlanders had de drie man-
nen vanwege hun haardracht
ten onrechte aangezien voor
extreem-rechtse skinheads.
Het trio werd geslagen en
kreeg traangas in het gezicht
gespoten. De daders konden
vluchten.

Ficussen
De onderhandelingen over de
schadeloosstelling voor drie
kwekers van potplanten nabij
Aalsmeer van wie alle ficussen
moeten worden vernietigd,
gaan vandaag verder. In de
nacht van vrijdag op zaterdag
werd in onderhandelingen tus-
sen de kwekers, belangen- en
beroepsorganisaties, banken,
en verzekeringen overeenstem-
ming bereikt over een gedeelte-
lijke schadeloosstelling. Hoe-
wel de kwekers nog niet tevre-
den zijn over het bereikte ak-
koord, besloten ze wel al de
blokkade van hun bedrijven op
te heffen en mee te werken aan
het ontruimen van de kassen.
De ficussen zijn besmet met
een Zuidamerikaans insekt.

Generaals
Een aantal functionarissen van
het Zuidafrikaanse leger, onder
wie zes generaals, is met pen-
sioen gestuurd nadat uit een of-
ficieel onderzoek is gebleken
dat zy betrokken waren bij 'il-
legale of niet toegestane activi-
teiten. President De Klerk zei
dat bij het onderzoek, waar-
voor hij een maand geleden op-
dracht had gegeven, was geble-
ken dat 23 militairen betrokken
waren bij geheime militaire in-
lichtingenoperaties die moge-
lyk zijn programma van her-
vorming van de apartheid zou-
den kunnen ondermijnen.

Bliksem
In een dorp op West-Java zijn
zeker elf doden en vijftien ge-
wonden gevallen door bliksem-
inslag. De bliksem trof 26 ar-
beiders die bij een rivier op een
bus stonden te wachten. Het
ongeluk gebeurde in het dis-
trict Kertajati, 200 kilometer
ten zuidoosten van Jakarta.

Medicijnen
De Vereniging van Nederland-
se Ziekenfondsen (VNZ) en de
overkoepelende organisatie
van particuliere verzekeraars,
KLOZ, willen meer inzicht in
de prijzen van medicijnen. In
Nederland kunnen farmaceuti-
sche bedrijven zelf bepalen hoe
duur een geneesmiddel is en
niemand controleert of die
prijs redelijk is. De verzeke-
raars zijn de hoge kosten van
farmaceutische hulp echter
spuugzat.

Gewurgd
Een 37-jarige inwoonster van
Deventer is .in de nacht van
vrijdag op zaterdag om het le-
ven gebracht door haar ex-
echtgenoot (36). De man is aan-
gehouden. Hij heeft een beken-
tenis afgelegd. De man meldde
het misdrijf zelf telefonisch bij
de politie. Het lijk van de
vrouw werd aangetroffen in
zijn woning. De politie ver-
moedt dat de vrouw met een
snoer is gewurgd. De achter-
grond van het misdrijf is nog
niet duidelijk.

Nieuwe oogst in Somalië

" In Somalië begint het koren na een korte regentijd aar-
zelend op te komen. Ondertussen gaat de internationale
hulpoperatie gestaag door. Ongeveer 300 Amerikaanse
mariniers en Belgische commando's zijn gisterochtend ge-
land in de Somalische havenstad Kismayu. Zonder tegen-
stand werden in snel tempo de haven en het vliegveld
ingenomen. Een woordvoerder van de Amerikaanse mari-

niers, kolonel Fred Peek, zei, dat er geen schot is gelost. In
de loop van de dag landden de eerste vliegtuigen met voed-
selhulp. Plunderingen en gevechten tussen rivaliserende
clans hadden Kismayu, 400 kilometer zuidwestelijk van
Mogadisjoe, vrijwel volledig afgesloten van hulpleveran-
ties. In en rond de havenstad zouden zich zon 150.000 tot
200.000 hongerendevluchtelingen bevinden. Foto: AP
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Tot onze grote droefenis is toch nog onver-
wacht, vlak na ons 60-jarig huwelijksfeest van
ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Sjef Scheepers
echtgenootvan

Sibilla Moers
Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: S.M.H. Scheepers-Moers
Sittard: Jo Scheepers

Tiny Scheepers-Erven
Esther en Jan
Nadjaen Hein

Heerlen: Theo Scheepers
Marianne Scheepers-Thelen
Jules
Miei
Louis

Heerlen: Ton Scheepers
Lynn Scheepers-Hendrikx
Janine enRon
Cyrille

Heerlen: Hub Scheepers
Hetty Scheepers-Lempers
Stan
Ties
Familie Scheepers
Familie Moers

6417 ZA Heerlen, 19 december 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Tobias
Piet Malherbestraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 23 december a.s. om 11.00uur
in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te
Heerlen-Bekkerveld, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene is op dinsdag 22 december a.s. om 18.30
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen,
dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lies Bruis
weduwevan

Frits Merx
Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Heerlen: Leo Merx
Tiny Merx-Ernst

Heerlen: Mia Simons-Merx
Huub Simons

Landgraaf: Albert Merx
Jettie Merx-Frieg

Heerlen: Gerda Maas-Merx
Jac Maas
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Bruis
Familie Merx

Kerkrade, 16 december 1992
Bej aardenverzorgingstehuis Firenschat
Schaesbergerstraat 25
Corr.adres: Mariabad 24, 6411 MA Heerlen
De plechtige uitvaartdienst en begrafenis heb-
ben in stilte plaatsgevonden op zaterdag 19 de-
cember j.l. in de parochiekerk van St. Jozef te
Heerlen-Heerlerbaan.

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

André Scheijen
weduwnaar van

Elfriede Jonen
Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Kerkrade: Emmy Nillesen-Scheijen
Toon Nillesen
Ton en Helene
Bert
Marcel

Kerkrade-West: Huub Scheijen
Annemie
Scheijen-Coenjaerts
Elfïe en Werner
Lizette
Michel

Einighausen: Sjef Scheijen
Ria Scheijen-Pooters
Noël en Fia
Arlette en John

Heerlen: Wiel Scheijen
Elly Stoelinga
Sandra

Kerkrade-West: Manny Scheijen
Elfriede Scheijen-Meesters
Nicoleen André
Maurice
en zijn achterkleinkinderen
Familie Scheijen
Familie Jonen

Kerkrade, 19 december 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Firenschat
Corr.-adres: Egstraat 169, 6418 JA Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op dinsdag 22 december a.s. om 12.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Kerkrade-Terwinselen, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheidestraat 7 te Kerkrade-West
dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God,
vrij plotseling nog getekend met de H. Zalving
in zijn woning te Guttecoven in de leeftijd van
75 jarenonze dierbare vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jacobus Johannes
Geurts

weduwnaarvan

Wilhelmina van Alst
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie:
Sittard: Leny Props-Geurts

Wil Props
Rozenburg: Wil Geurts

Marietje Geurts-Pols
Berg a/d Maas: Pierre Geurts

Mientje Geurts-Wenmakers
Einighausen: Hein Geurts

Anita Geurts-Heynen
Guttecoven: Hub Geurts

en al zijnkleinkinderen
Familie Geurts
Familie van Alst

6143 AP Guttecoven
Veersestraat 56
20 december 1992
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 23 de-
cember a.s. om 10.30 uur in deparochiekerk van
de Heilige Nicolaas 'te Guttecoven.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De overledene zal ook worden herdacht in de
avondmisvan dinsdagavond 22 decembera.s. in
voornoemde kerk, om 19.00 uur.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

r *Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer hem als lieve man,
goede en zorgzame vader, schoonvader en opa
te hebben gehad, geven wij kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten

Joep Theunissen
echtgenootvan

Mia Lamers
op de leeftijd van 61 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Mia Theunissen-Lamers

Brunssum: Jos en Sophia
Theunissen-Rozema
Josje, Mike, Maddy

Stem: Theo enRia
Theunissen-Lenders
Kay, Yori

Landgraaf: Wim en Sylvia
Theunissen-Adriaanssen
Jill,Ralph

Hoensbroek: Marly en Chris
D'Amico-Theunissen
Lorenzo, Ricardo

Heerlen: JolandaenPierre
Senden-Theunissen
Dave, Jimmy

19 december 1992
Schuttersweide 8, 6433 AD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 23 december om 11.00 uur in de grote
St. Jan te Hoensbroek, gevolgd door de begrafe-
nis op de centrale begraafplaats aan de Rand-
weg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de klei-
ne St. Jan aan de Markt.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van
19.00-20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I .Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende is heden
geheel onverwacht van ons heengegaan mijn
dierbare vrouw, onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder, schoonzus, tante en
nicht

Maria Elisabeth
(Lieske) Hoenjet-Pijls

echtgenote van

Johannes Hendrikus
(Harrie) Hoenjet

Zij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 82 jaar.

Amstenrade: H. Hoenjet
Buchten: Wim en Antoinette

Hoenjet-Meuffels
Elène en Huub, Jeroen
Rogier

Amstenrade: Riet en HuubLinssen-Hoenjet
Michel en Sandra
Suzanne en Perry

Geleen: SjefenMarij
Hoenjet-Meulenberg
Patrick en Wendy
Raymond en Mandy

Hoensbroek: José en Charles
Gouverne-Hoenjet
FamiliePijls
Familie Hoenjet

6436 CS Amstenrade, 18 december 1992
Hagendorenweg 4
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op woensdag 23 december om 11.00 uur
in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Onbe-
vlekt Ontvangen in Amstenrade, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot afscheid nemen, maandag en
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.

Diep bedroefd, maar zeer dankbaarvoor alle liefde die
hij ons gegeven heeft en met respect en diepebewon-—— dering voor zijn moed en wilskracht, is heden van ons
heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa, overgrootvader, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Hubert
Huntjens
echtgenootvan

Hubertina Regina Hermans
Begiftigd met de eremedaille in goud, verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau, overleed hij in de leeftijd
van 79 jaar.

Schinnen: H.R. Huntjens-Hermans
Sittard: J. Huntjens t

A. Hunt jens-Muller
Berg a/d Maas: F. Huntjens

Frans en Marga
John en Marij, Tommy
Regina en Angelo
Ingrid en Blue

Schinnen: A. Huntjens
Schinnen: J. Huntjens

T. Hunt jens-Demarteau
Schinnen: G. Huntjens

E. Huntjens-Coumans
Someren: L. Hoekstra-Huntjens

H. Hoekstra
Franka, Paul

Schinnen: M. Huntjens
Geleen: Mej. T. Hermans

Familie Huntjens
Familie Hermans

Sittard, 18 december 1992
Nagelbeek 75, 6365 EJ Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 23 december a.s. om 11.30 uur in de H. Dio-
nysiuskerk te Schinnen, waarna, op uitdrukkelijke
wens van de overledene in besloten familiekring, de
crematieplechtigheid zal plaatsvinden.
Avondwake, tot intentie van de overledene, dinsdag
22 december om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaart-
centrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen. Bezoektijd
dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieve
u deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

t !
Dankbaar voor het vele goede dat hij tijdens zijn leven heeft gegeven
en voor ons heeft 'betekend, hebben wij afscheid genomen, voorzien I
van het h. oliesel, van mijn liefdevolle man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Engelen
echtgenoot van

Els Lauvenberg
Hij overleed op 63-jarige leeftijd.

In dankbare herinnering:
Eys: Els Engelen-Lauvenberg
Eys: Hub Engelen
Eys: JanEngelen

Gonny Engelen-Geraedts
Riek, Lieke
FamilieEngelen
Familie Lauvenberg

6287 AM Eys, 18 december 1992
Wezelderweg 14a
De plechtige uitvaartdienst -gevolgd door de begrafenis- zal plaats-
hebben op woensdag 23 december a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Agatha te Eys.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur in de kerk.
Dinsdagavond zal om 18.45 uur de rozenkrans voor de overledene
worden gebeden waarna aansluitend de h. mis voor dezelfde intentie
wordt opgedragen in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het De Weverziekenhuis
te Heerlen. Bezoekuren van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 15.30
uur.
Zij die geen kennisgevong mochten hebben ontvangen gelieven deze
advertentie als zodanig te willen beschouwen.

I f
Ome Jan

Bedankt en adie.
Wiel, Theo, Minny, Bert, Ank, Theo, Marly, Paul,
Ans, Reg, Joost, Ruud, Maud, Torn, David, Ward,
Sanne, Eddy, Claudia.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd
bestuurslid, de heer

Frans Huntjens
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit
verlies te dragen.

Namens het bestuur
van de Bibliotheek Schinnen

t
Na een leven dat werd getekend door eenvoud,
goedheid en eerlijkheid heeft de Heer tot Zich
genomen onze lieve broer, mijn schoonbroer,
onze oom en neef

Leo Dortants
Hij overleed geheel onverwacht op 68-jarige
leeftijd.

Uit allernaam:
Landgraaf: M.C. Baur-Dortants

Familie Dortants
Maastricht, 20 december 1992
Corr.-adres: Rinckberg 31, 6374 LP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden opgedragen op woens-
dag 23 december om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
mer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32, dagelijks
van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

-------------_____■__-_________________________________i

"~ . ï
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht.
Zij ruste nu in vrede.

Diep bedroefd maar zeer dankbaar voor alle
liefde en zorg die zij ons gafen met respect en
diepe bewondering voor haar moed en wils-
kracht, delen wij u mede dat heden geheel plot-
seling, in de Vrede van Christus van ons is
heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht, me-
vrouw

Maria Hubertina
Josephina

Vaessen-Dassen
weduwe van

Hubert Vaessen
eerder weduwe van

Claus Piatkiewitz
*21 juni 1914 118 december 1992

Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
allen was.

In dankbare herinnering:
Maastricht: Dieter Piatkiewitz

Vaals: Philippe Piatkiewitz
Aken (D.): Yvonne Schmitt-Piatkiewitz

Willi Schmitt
Vaals: Jos Vaessen

Familie Vaessen
FamilieDassen
Familie Piatkiewitz

18 december 1992
Tentstraat 3, 6291 BC Vaals.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 23
december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
St. Paulus te Vaals, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdagavond 22 december wordt de overlede-
ne herdacht tijdens de avondmis om 19.00 uur
in bovengenoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel aan de
Lindenstraat te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

I

I t
Heden overleed tot onze diepe droefheid toch
nog onverwacht, na een liefdevolle verzorging
in het St.-Josephziekenhuis, in de leeftijd van
76 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goedeen
zorgzame vader en schoonvader, allerliefste
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Andreas Schmeetz
echtgenootvan

Maria Franssen
De bedroefde familie:

Kerkrade: F.M.S. Schmeetz-Franssen
Heerlen: Irene Rutten-Schmeetz

Rolf Rutten
Rodrick en Iris
Familie Schmeetz
FamilieFranssen

6466 JE) Kerkrade, 19 december 1992
Kremerstraat 16
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
op woensdag 23 december om 10.00 uur in de
parochiekerk H. Martinus teKerkrade-Spekhol-
zerheide, waarna aansluitend crematie te Heer-
len.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 9.30 uur.
Tijdens de avondmis van dinsdag a.s. om 19.00
uur zal de overledene bijzonder worden her-
dacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium gelegen aan de Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Ondanks de slechte vooruitzichten
gebeurde het nog onverwacht.

Na een harde strijd en dapper volhouden, hef* ,
ben wij toch afscheid moeten nemen van mü ■onvergetelijke man, onze lieve en zorgzame va ,
der, schoonvaderen opa

Hein van Donzel
echtgenootvan

Maria Haan
Hij overleed thuis, in zijn eigen omgeving, in °e
leeftijd van 77 jaar.

Kerkrade: M. van Donzel-Haan
kinderen en kleinkinderen
Familie van Donzel
Familie Haan

6461 HG Kerkrade, 19 december 1992
Gulperplein 31.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden °P|
woensdag 23 december a.s. om 10.30 uur in ne-
crematorium te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd. (De bus vertrekt ofj
10.00 uur vanaf hoek Gulperplein-Gulperstraa 1

richting crematorium en terug).
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennis!.-*
ving te zenden deze annonce als zodanig
schouwen.
De familie dankt dr. Vluggen, Groene Kruis, W
tensieve Thuiszorg en de gezinszorg voor °-
goede verzorging tijdens de ziekte.

t Marie Mathot, 91 jaar. Corr.adres: Kard. v. B°,j
sumplein 65, Maastricht. De uitvaartdienst V*n?eplaats op maandag 21 december om 14.00 uur in °\.

parochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes
WW-Maastricht. J

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LffllMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 38 48

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijbiijvpnde prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116.

Heerlen
Tel.: 045-721658

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrenteen
verkoopt sneller, want: '

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over devloen,

PM Provincie
SP Limburg

Ztms^l Kantoren Provincie gesloten

De kantoren van het provinciaal bestuur zijn van
25 december 1992 tot en met 3 januari 1993
gesloten.

|— TEKENTAFELS —leindejaars AKTIE f
I jw■ '''■■■'■■' ■

■vt, i__r,9en i i\^^^m^^^^^; '■''"''' 6 laden metslot il l|| \
f Normaal |ÉI .f+7*y ili-_^lll IlllÈl|p 1725,- p vanaf o/o,"irf-1 T,ii-£*s,HHr

P 995,-0 I GROTE SORTERING I If 795|
'W SHOWROOM ftWMMI« -—4| MODELLEN / W-IJ*

IST I Kantoormeubelen 1.500 m2showroomI \K3 Van Dooren bv jsss
IKoop niet voordat u bij Van Dooren bent geweest!
I Sittard, Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg)
I O 046-514867 Fax 0.6-523600
I Dagelijks geopend van 9.00-18.00 uur.
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SITTARD - De GGD Westelijke
Mijnstreek besloot nog dezelfde
dag om de basisschool waar het
jongetje zit van informatie over
hersenvliesontsteking te voor-
zien. Zodoende weten leerkrach-
ten en directie precies wat de
verschijnselen van de ziekte zijn.

Volgens Cremers, hoofd van de
afdeling jeugdgezondheidszorg
bij de GGD, heeft het geen zinom nu alle scholen in de Weste-H)ke Mijnstreek gerichte infor-
matie over nekkramp te ver-
schaffen. De ziekte manifesteert
zich geheel willekeurig.

-Oe ernstige vorm van hersen-vliesontsteking (besmetting mets*e bacterie meningococcen)
neeft zich rond de vorige jaar-

wisseling in de Westelijke Mijn-
streek in verhevigde mate voor-
gedaan. Hoewel toen niet ge-
sproken werd van een epidemie,
bleek dat het aantal gevallen van
deze vorm van hersenvliesont-
steking in Limburg groter lag
dan landelijk. Gemiddeld geno-
men was in Nederland sprake
van een daüng, terwijl Limburg
een stijging liet zienvan het aan-
tal patiënten dat geïnfecteerd
werd met meningitis sepsis. Die

eenjaar tijd in Midden-Limburg.
In de Sittardse wijken Overho-
ven en de Baandert is de onge-
rustheid gegroeid na de nieuwe
melding. De zorgen zijn mede
veroorzaakt doordat anderhalve
week een kleuter van dezelfde
basisschool (Overhoven) hersen-
vliesontsteking opliep. Volgens
Cremers betrof dat echter een re-
latief onschuldige ontsteking,
stijging werd vooral veroorzaakt
door een 30-tal slachtoffers in

die veroorzaakt was door een vi-
rus.
De ernstige vorm van hersen-
vliesontsteking gaat gepaard met
bloedvergiftiging.Binnen enkele
uren kan de patiënt doodziek
worden.
De meningococcen- bacterie, de
veroorzaker van de besmetting,
nestelt zich voortdurend in neus-
en keelholte. Kinderen en jonge
volwassenen zijn gevoeligervoor
het oplopen van nekkramp,
vooral als sprake is van een ver-
minderde afweer (vermoeidheid
etc).
De naam nekkramp mag niet
verward worden met een stijve
nek. Bij ontsteking van het vlies
rondom de hersenen (en het rug-
gemerg) heeft de patiënt pas last
van nekstijfheid als dekin op de
borst wordt gedrukt; de ontsto-
ken vliezen worden dan gerekt
en dat doet pijn.

Vicaris Punt 'belangrijk gegadigde'

Opvolging bisschop
Ernst nog niet rond

Van onze verslaggever

- Informeel heeft de apos-
°usch administrator van het bis-

dom Breda, mgr. Hub Ernst, zijnuveren ambtjubileum gevierd. DeerWachting dat de benoeming van
~JJn opvolger bij die gelegenheid
°u worden bekendgemaakt, is niet

uitgekomen. „Het is nog nietzover,"
verklaarde in Den Haag een woord-
voerster van de nuntiatuur.

Hardnekkige geruchten willen dat
dr. Jos Punt, de oud-deken van
Heerlen, die sinds 1 januari 1991 vi--
caris in het bisdom Roermond is
'een belangrijk gegadigde' voor de
opvolging van mgr. Ernst is.
Omdat mgr. Ernst op 8 april 75 jaar
is geworden, diende hij ingevolge
het Kerkelijk Wetboek zijn ontslag
in. Het werd door Rome aanvaard.
In het bisdom Breda houdt men er
rekening mee dat de benoeming
tussen kerstmis en nieuwjaar af-
komt. Mogeüjk is ook dat de benoe-
ming wordt bekend gemaakt als de
Nederlandse bisschoppen tussen 8
en 15 januari hun vijfjaarlijks be-
zoek aan Rome brengen om er ver-
antwoording van het door hen
gevoerde beleid af te leggen. Ook
mgr. Ernst zal aan dit zogenoemde
ad-limina-bezoek deelnemen.

Vrouwslaat man
methamer dood

AKEN - Een 47-jarige politieagent
in ~ken-Linnich is zondagmorgen
eoht v^-egte vermoord door zijn

Tijdens een ruzie sloeg
rip Vr°uw haar man met een hamer
sla Scnedel in. Dat gebeurde in de

aapkamer. Tussen de man en de,ouw bestonden al langer echtelij-
*e Problemen.

Gedeputeerde: 'Rijk moet snel ingrijpen'

In Limburg 8.000
banen op de tocht

Van onze verslaggever

- De komende vier jaar zullen er in Limburg
j^er dan 8.000 arbeidsplaatsen gaan vervallen als de rijksover-
heid niet ingrijpt. Dat is een daling van 3,5 procent, zeven maal
Zoveel als het landelijk gemiddelde. Die sombere voorspelling
deed CDA-gedeputeerde J. Bronekers (herstructureringsbe-

-1(i) gisteren op grond van becijferingen van onder meer het
economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL).

Ronckers zei dat het ETIL heeft
Piekend dat nog voor 1997 ruim
ii.!i banen gaan vervallen bij de

met name bij DSM, bij
edcar en in de metaalsector. Ooken aantal toeleveringsbedrijvenou arbeidsplaatsen moeten laten

--ot 1997 dreigen ook nog eens 4.500
?} 5.000 banen te vervallen bij rijks-, le.nsten die naar Limburg zijn ver-
ülsd om de werkloosheid als ge-

J" g van de sluiting van de mijnen
Verminderen. Bronekers denkt

£->- het ABP, het CBS, het defensie-
,3ntoorDienstplichtzaken, de Alge-
-jj^s Inspectie Dienst, het Voedse-
s*r °opbureau, het Verkeersregi-
r3tiebureau, douane en poütie.

Jerder zullen de bezuinigingen op
wsw, die voor Limburg, neerko-men op 34 miljoen gulden, zeer

"-adelige gevolgen hebben voor de

werkgelegenheid. Ook het verdwij-
nen van het na de mijnsluiting op-
gestarte perspectievennotabeleid
zal kwalijke gevolgen voor de eco-
nomie hebben, met name in de re-
gio Heerlen. Daar wordt de situatie
zonder tijdige maatregelen van het
rijk minstens even dramatisch als
na het verdwijnen van de mijnin-
dustrie.

Grote zorgen maakt Bronekers zich
over wat hij noemt de 'gigantische
ontwikkeling' bij het ABP in Heer-
len als gevolg van de zich afteke-
nende ontwikkeling van eigen pen-
sioeninstellingen bij de overheid.
Bronekers bepleit de omvorming
van het ABP tot een werkgeversver-
eniging.
Limburg zal op op korte termijn
met het rijk gaan overleggen over
compensatie voor het verlies aan ar-
beidsplaatsen.

Limburg
Gegevens over huizenmarkt in computer

Maastricht krijgt
woning-databank

Van onze correspondent
ROELWICHE

MAASTRICHT - Als een van de
eerste steden in Nederlandkrijgt
Maastricht volgend jaar een wo-
ningmarkt-informatie-systeem.

In dit systeem, dat de gemeente
samen met de woningbouwver-
enigingen heeft opgezet, worden
alle gegevens over de woning-
markt ingevoerd. Doelstelling is
een optimale afstemming van
het volkshuisvestingsbeleid
door het registreren van de
meest actuele cijfers op woonge-
bied.

„Een fantastisch systeem," zegt
Bert Vrolijk, hoofd bewonersza-
ken van de woningbouwcorpora-
tie Beter Wonen. „De bedoeling
is dat er een databank op poten
wordt gezet waarmee we voort-
durend vraag en aanbod op de
woningmarkt kunnen meten.
Ook de effecten van doorstro-
ming kunnen inzichtelijk ge-
maakt worden. Het voordeelvan
dit systeem is dat er steeds met
up-to-date cijfermateriaal ge-

werkt kan worden. Hiermee kan
het voornaamste mankement
van woningmarktonderzoeken
worden vermeden, namelijk dat
op het moment van publicatie de
gegevens al weer oude koek
zijn."

Het woningmarkt-informatie-
systeem is ontwikkeld door ad-
viesbureau Akro in Zoetermeer.
In de loop van 1993 moet het re-
volutionaire systeem in werking
treden. Naast gegevens uit Maas-
tricht worden ook regionale en
landelijke cijfers ingevoerd in-
dien deze van invloed zijn op de
woningmarkt in de stad aan de
Maas.

Samenwerking
De woningbouwverenigingen
timmeren ook op een andere ma-
nier aan de weg. Twaalf corpora-
ties in het gewest Maas en Mer-
gelland voeren oriënterende
gesprekken om een samenwer-
kingsverband aan te gaan. Con-
tacten zullen gelegd worden op
het gebied van budgetbeheer,
volkshuisvestingsplannen en
woonruimteverdeling.

Stichting Europa Kinderhulp viert kerst in Keulen

Volop speelgoed voor
gevluchte kinderen

DOOR LILIAN HAVERAAANS

KEULEN - De vluchtelingen uit
Iran, Turkije, Roemenië en het
voormalige Joegoslavië hebben er
veel werk van gemaakt om de me-
dewerkers van de stichting Europa
Kinderhulp te verwelkomen. Op de
lange tafel in het vroegere hotelletje
aan de Schlehdornweg staat het
eten feestelijk uitgestald. Enkele
vrouwen brengen de laatste schalen
naar de tafel. De stemming is ver-
wachtingsvol. ledereen loopt druk
heen en weer.

Voor Fons Offermans van Europa
Kinderhulp is de maaltijd een com-
plete verrassing. De Amstenrade-
naar weet ook niet precies wat er
gaat gebeuren. Maar een ding is ze-
ker. Verkleed als kerstman zal hij
een deel van het meegebrachte
speelgoed uitdelen aan de kinderen.
In het vluchtelingenhuis wonen
tachtig mensen, onder wie twintig
kinderen. En om diekinderen is het
allemaal begonnen. Met medewer-

Even konden de vluchtelingen zich ontspannen, even
dachten ze niet aan de onzekere situatie waarin ze

verkeren. Dankzij een inzamelingsactie van de stichting
Europa Kinderhulp vierden ze afgelopen zaterdag kerst,
compleet met kerstman en veel cadeautjes. Cadeautjes uit
Nederland, gebracht door vrijwilligers uitAmstenrade. In

hetvroegere hotel op de Schlehdornweg inKeulen werd
gelachen, gegeten en gedanst.

king van touringcarbedrijf Jacobs
in Nuth en Eussi-fruit in Heerlen,
die voor de verpakking heeft ge-
zorgd, is voor ruim tienduizend gul-
den aan speelgoed naar Keulen
gebracht.
Deze actie heeft een lange voorge-
schiedenis en begint bij een van de
gastgezinnen van Europa Kinder-
hulp. Bij de familie Van Oord uit
Kerkdriel in Gelderland kunnen
kansarme kinderen enkele weken
per jaar op verhaal komen. Niet te-
vreden met deze bijdrage begonnen
zij een actie in hun supermarkt.
Voor negenhonderd gulden kon
speelgoed, kindervoeding, schoen-

tjes en kleding worden gekocht.
Een andere gastouder uit Limburg
heeft daar nog 1500 kilo tekenpa-
pier en vijfhonderd dozen met
kleurpotloden bij gedaan. Al deze
spullen zijn vorige week naar een
centraal magazijn in Keulen ge-
bracht. Van daaruit worden de gif-
ten verdeeld over de twintig vluch-
teüngenhuizen in Keulen.
Op het moment dat de kinderen bij
de kerstman mogen komen, ont-
staat er een enorme chaos. Tussen
de tafels in verdringen de kinderen
zichvoor de rood-witte man, terwijl
een aantal mensen alvast gaat eten.

De allerkleinsten zijn behoorlijk on-
der de indruk, maar de iets oudere
kinderen durven de kerstmanmet
een vluchtig kusje te bedanken.
Een voor een gaan ze met blije ge-
zichtjes er vandoor met hun cadeau-
tjes.
De maatschappelijkwerker van het
huis, Abdullaa Azimpour uit Iran,
speelt ook een beetje voor kerst-
man. Behalve het feestmaal krijgen
de medewerkers van de stichting
Europa Kinderhulp ieder een kerst-
kaart en een roos aangeboden. Het
uitdelen van deze cadeautjes ver-
loopt net zo gezellig ongeorgani-
seerd als bij de kerstman zelf.
Nadat Offermans zich weer heeft
omgekleed, kijkt hij tevreden naar
de feestvierende menigte. „Veel
meer mensen zouden ditwerk moe-
ten doen. Natuurlijk is het goed als
je solidair bent, maar dat is niet ge-
noeg. Velen beseffen niet hoe ple-
zierig dit werk kan zijn."

Geen gedwongen ontslagen bij Hoechst-Weert
WEERT - De aangekondigde reorganisatie van de af-
deling pvc-foliën bij de Hoechst-vestiging in Weert zal
geen gedwongen ontslagen tot gevolg hebben. Dat
hebben de circa 240 medewerkers van het bedrijf van
de directie te horen gekregen.
De reorganisatie heeft overigens wel nadelige gevol-
gen voor het personeel. Hoechst-Weert gaat namelijk
overschakelen van een vijf- naar een drieploegen-
dienst. Dit betekent voor zeker veertig medewerkers
een aanzienlijke achteruitgang in salaris. Bovendien
zullen de werktijden worden uitgebreid, van 33,6 uur
per week naar 38 uur.
Ongeveer twintig medewerkers worden intern overge-

plaatst naar twee andere afdelingen van de vestiging
in Weert, te weten Trespa-decoratieve platen en De-
pron-polystyreenschuimfoliën.
De reorganisatie is nodig vanwege de verminderde
vraag in de Benelux-landen, in Duitsland en in Scan-
dinavië van pvc-foliën. Buiten de genoemde landen
steeg evenwel de vraag naar de in Weert geproduceer-
de artikelen. Daar worden tevens grondstoffen ge-
maakt voor bloedzakken en creditcards.
Districtsbestuurder R. Teuwen van de Unie BLHP
probeert bij het verdere overleg met de directie com-
pensatie voor de gedupeerde werknemers van
Hoechst te verkrijgen.

Valsemunters
in Kerkrade

KERKRADE - De politie in Keik-
rade heeft twee mannen aangehou-
den die van diefstal en valsemunte-
rij verdacht worden.
De politie vermoedt dat de mannen
met vals geld of met vervalste d
ongedekte cheques betaald hebben
in cafés en privéclubs. De mannen
zijn in elk geval in Kerkrade, Heer-
len, Geleen en Eindhoven actiel
geweest.
De mannen liepen tegen de lamp
toen ze met valse briefjes van 25C
gulden de kamerhuur wilden besta
len in een hotel aan de Piusstraat.
Justitie vond bij een huiszoeking
voor tienduizend gulden aan nieu-
we kleding, schoenen, drank Jen
snuisterijen. Op veel artikelen zaten
nog prijskaartjes en etiquetten. Van
sommige dingen staat vast datzt
gestolen zijn.
Gedupeerden kunnen zich bij de
Kerkraadse recherche melden.

Brieven-estafette
voor snel besluit

Maastricht Airport
BEEK/DEN HAAG - De vereni-
ging Vrienden Maastricht Airport
heeft het initiatief genomen voor
een zogeheten brieven-estafette.
Ondernemers worden gevraagd in-
dividueel een brief te schrijven aan
minister Maij-Weggen van Verkeer
een Waterstaat. Dit initiatief is af-
komstig van een van de leden van
de vereniging.
In de briefmoeten de leden in eigen
bewoordingen er bij de minister op
aandringen 'tot spoedige positieve
besluiten te komen op het punt van
de aanwijzing van de betreffende
terreinen voor luchthavenbestem-
ming en de aanleg van de Oost-
westbaan op Maastricht Airport.
Het is de bedoeling de actie te laten
lopen tot april van het komend jaar,
aldus secretaris Quint van de ver-
eniging Vrienden Maastricht Air-
port.
Tevens wordt de leden verzocht af-
schriften van de brief te sturen aan
minister Andriessen van Economi-
sche Zaken.

Jongen schiet
per ongeluk
neefje dood

TESSENDERLOO - In Laak-
dal, in de buurt van Tessende*-
loo heeft een 14-jarige jongen
zaterdagavond per ongeluk zijn
6-jarig neefje doodgeschoten.
Het tweetal was aan het spelen
met een jachtgeweer toen dat
plots afging. De jongenwerd op
slag gedood.

Aanslag op
woning van
buitenlander

MOL - Onbekenden hebben eeji
molotov-cocktail gegooid naar
de woning van een Turkse e_{-
mijnwerker in Mol. Het zes-kop-
pige Turkse gezin keek op doft
ogenblik televisie. Er ontstond
een brand die door de bewoneijg
kon worden geblust. Het parket
heeft een onderzoek ingesteld.
Het is onduidelijk om welke mo-
tieven de brandbom werd ga-
gooid

Kalkoenen uit
protest bevrijd
LEOPOLDSBURG - In Le(J
poldsburg zijn enkele dierenb»
schermers binnengevallen in eejj
kalkoenslachterij. Ze wilden pro»
testeren tegen de moorddadig
heid van de kerstindustria
Enkele leden van de actiegroef
bevrijdden een hoop kalkoene»
enketenden zich daarnavast aashet gebouw, onder het roepea
van de slogan 'Maak vanKerst- J
dag geen moorddag'.

Vervroegde kerst

Groeiende onrust
in wijken Sittard

" Kerstman Fons Offermans maakte inKeulen tientallen kinderen gelukkig. Foto: FRANS rade
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Politici aangeklaagd voor aandeel in aids-schandaal

Franse ex-ministers
worden toch berecht

Van onze redactie buitenland

PARIJS - Ex-premier Laurent Fabius en twee van zijn
voormalige ministers, Edmond Hervé en Georgina Du-
foix, worden toch berecht voor hun rol in het Franse
aids-schandaal. De drie voormalige bewindslieden zijn
afgelopen weekeinde aangeklaagd wegens 'het niet ver-
lenen van bijstand aan personen in nood.

Fabius, Dufoix en Hervé zullen ver-
antwoording moeten afleggen voor
een speciaal tribunaal, de Haute
Cour. Dat tribunaal, bestaande uit
12 parlementariërs en 12 leden van
de Senaat, is volgens de Franse
Grondwet de enige instantie die be-
voegd is te oordelen over misdrij-
ven die politici in hun functie be-
gaan hebben.

In de jaren 1984 en 1985 diende de
Franse bloedbank willens en we-

tens met het HIV-virus besmet
bloed toe aan naar schatting 2.000
hemofilie-patiënten. Dat heeft tot
nu toe aan enkele honderden men-
sen het leven gekost, terwijl naar
schatting nog eens 1.500 patiënten
aan de gevreesde ziekte zullen over-
lijden.

Twee artsen die destijds verant-
woordelijk waren voor de gang van
zaken bij de Franse bloedbank, zijn
inmiddels tot zware gevangenis-
straffen veroordeeld. De verant-
woordelijke politici leken heel lang
de dans te zullen ontspringen, tot
woede van de publieke opinie. Na
veel politiek geharrewar besloten
zowel de Senaat als de Assemblee
Nationale afgelopen weekeinde de
drie politici aan te klagen zodat het
recht zijn beloop kan krijgen.

" Ex-premier Fabius wacht met spanning op de uitslag van
de stemming in het parlement over het indienen van een aan-
klacht tegen hem en twee van zijn voormalige ministers.

Foto: EPA

Duitsers massaal
de straat op tegen
vreemdelingenhaat
HAMBURG - Zon half mil-
joen mensen hebben gister-
avond opnieuw in verscheide-
ne steden in het noorden en
zuiden van Duitsland gede-
monstreerd tegen racisme. De
betogers droegen kaarsen, fak-
kels en zaklampen.

De honderdduizenden lichtjes
in steden als Stuttgart, Karls-
ruhe, Hannover en Bremen
moesten een oproep symboli-
seren voor een vreedzaam sa-
menleven van alle bevolkings-
groepen.

In Stuttgart, waar de politie
meer dan honderdduizend de-
monstranten telde, verklaarde
burgemeester Manfred Rom-
mel datde activiteitenzich niet
alleen tot een menselijke licht-
keten moeten beperken. „Als
ieder zich afvraagt wat hij ofzij
kan doen om het samenleven
tussen buitenlanders en Duit-
sers te verbeteren, is er al veel
bereikt."

In Karlsruhe gingen meer dan
120.000 mensen de straat op.
Bij aanvang en aan het eind
van de demonstratie luidden
minutenlang de kerkklokken.
Ook in de nieuwe deelstaten
van de voormalige DDR de-
monstreerden zwijgzaam dui-
zenden mensen. De betogin-
gen van gisteravond waren
geïnspireerd door dievan vori-
ge week toen in Hamburg en
München meer dan 300.000
mensen een met kaarslicht en
lantaarns verlichte menselijke
keten vormden tegen vreemde-
lingenhaat.

Op een joodsebegraafplaats in
Leipzig zijn zaterdagnacht en-
kele grafzerken beklad met
nazi-symbolen. Op de muur
van het kerkhof waren leuzen
als 'Sieg Heil' en 'Adolf leeft' te
lezen.

Socialisten
Vorige week nog dreigde het parle-
ment de ingewikkelde procedure
om zeep te helpen omdat Laurent
Fabius, tegenwoordig partijleider
van de Franse socialisten, zichzelf
aan vervolging wilde onttrekken.
Dat wekte de woede van zijn eigen
partijgenoten, die Fabius lafhartig-
heid verweten. De socialisten wei-
gerden daarom uit solidariteit de
twee andere in opspraak geraakte
ministers, ook socialisten, aan te
klagen.

Onder druk van de uiterst veront-
waardigde reacties moesten Fabius
en zijn partij eind vorige week
schielijk terugkomen op hun stand-
punt. De leider van de socialisten
vroeg zijn collega-parlementariërs
zaterdag hem en de twee ex-minis-
ters aan te klagen omdat 'de eer en
de waarheid' dat eisen. MaarFabius
kon het niet nalaten opnieuwte on-
derstrepen dat hij zichzelf onschul-
dig acht.
„Ik vraag u mij te beschuldigen van
fouten die ik niet begaan heb," al-
dus de socialistische partijleider.
Zowel in het parlement (zaterdag)
als in de Senaat (gisteren) stemde
een vrijwel Kamerbrede meerder-
heid echter voor de aanklacht.

Jaren
Het woord is nu aan de Haute Cour.
Vóórdat dat speciale tribunaal zich
over de schuldvraag kan buigen, zal
een speciaal hof bestaande uit vijf
rechters de aanklacht onderzoeken.
De procedure zal waarschijnlijk
meerdere jaren gaan duren.

Het is de eerste maal sinds 1958 dat
de Haute Cour bijeen komt. En
waarschijnlijk de laatste maal. De
speciale rechtspraak voor politici
wordt ernstig bekritiseerd en zal
vermoedelijk in de loop van 1993 uit
de Grondwet worden geschrapt. In
de toekomst zullen politici zich
voor gewone rechtbanken moeten
verantwoorden, behalve als het om
hoogverraad gaat.

Hulp Koerden stopgezet na bomaanslagen

VS waarschuwen Irak
BAGDAD - De Verenigde Naties
hebben de hulpoperatie voor de
Koerden in het noorden van Irak
opgeschort na bomaanslagen op
vrachtwagens waarmee de hulp
werd vervoerd. De Verenigde Sta-
ten hebben Irak gewaarschuwd dat
een mogelijke Iraakse aanval op de
Koerden 'ernstige gevolgen' zal
hebben.

„Het humanitaire programma is op-
geschort om de escortprocedures
van de konvooien te verbeteren,"
verklaarde Colin Mitchell, de vice-
coördinator van het VN-programma
in Irak. „Het programma wordt niet
hervat vóór de Iraakse autoriteiten
toezeggen dat in de toekomst alle
noodzakelijke maatregelen geno-
men worden om de veiligheid van
de vrachtwagens te verzekeren."

De afgelopen dagenzijn verscheide-
ne vrachtwagens van het Wereld-
voedsel Programma (WVP) van de
VN verwoest bij bomaanslagen.

Tot de opschorting, die zaterdag is

ingegaan, is besloten door het hoofd
van de VN-afdeling humanitaire za-
ken in New Vork, Jan Eliasson. De
Iraakse regering is, volgens Michell,
op de hoogte gesteld van de be-
zorgdheid van de VN en gevraagd
een volledig onderzoek naar de aan-
slagen in te stellen. Bagdad heeft
daarop niet geantwoord.

De afgelopen achttien dagen zijn er
bij drie incidenten trucks opgebla-
zen en explosieven aangetroffen in
vrachtwagens, vertelde Mitchell.
Woensdag nog explodeerden tien
vrachtwagens die terugkwamen na-
dat zij hulpgoederen hadden afgele-
verd. In negen andere trucks wer-
den toen explosieve ladingen
gevonden.

De vrachtwagens ontploften nadat
zij door de Iraakse regering gecon-
troleerd gebied verlieten en het
gebied dat de Koerden controleren
binnenreden. De Verenigde Staten
en Turkije wijzen beide met de be-
schuldigende vinger naar de Iraak-
se ordetroepen.

Onderzoek AZM wijst uit:

Eerder maagzweer
in ploegendienst

Vanonze verslaggeefster

MAASTRICHT - Mensen
die in ploegendienst wer-
ken hebben een verhoogde
kans om een maagzweer te
krijgen. De zuurheidsgraad
van de maag is bij deze
mensen hoger dan bij de
rest van de bevolking. Dat
blijkt uit een onderzoekvan
de afdeling gastro-enterolo-
gie (maag-en darmziekten)
van het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht.

Zes mannelijke en zes vrouwe-
lijke ploegenwerkers zijn on-
derzocht. Afgelopen maand
presenteerden gastro-entoro-
loogR. Stockenbrügger en zijn
medewerkers de resultaten
van het onderzoek naar de in-
vloed van voeding op het
maagzuur bij ploegenwerkers.

Medewerker R. Brunner: „De
zuurheidsgraad van ploegen-
werkers is niet zo hoog als bij
een twaalfvingerige darm-
zweer, maar het gaat in die

richting. We hebben ook ge-
constateerd dat het eigenlijk
de hoeveelheid en de verdeling
van de voeding is die de zuur-
graad kan verminderen. Rele-
vante vermindering van de
zuurheidsgraad trad eigenlijk
alleen op als gevolg van het
eten van redelijk grote maaltij-
den. Dan hebben we het over
meer dan twee boterhammen."

Het maagzuur van de vrouwe-
lijke ploegenwerkers, ver-
pleegsters van het Academisch
Ziekenhuis Maastricht, bleek
zich beter aan te passen aan de
ploegendienst. Bij vijf van de

zes vrouwen reageerde de
maag op de nacht alsof het dag
was. Bij geen van de mannen
was dat zo. Dat kan als oorzaak
hebben dat de verpleegsters
een andere soort ploegendienst
draaien dan de mannen, die bij
het fijn-keramisch bedrijf in
Maastricht ochtend-, middag-
en avonddienst hebben. De
verpleegster hebben een keer
in de zes weken een hele week
nachtdienst.

Brunner sluit niet uit dat ver-
der onderzoek volgt naar de
relatie van voeding met maag-
zuur.

(ADVERTENTIE)

POWER Büp*. ■ ■ ■■ ■

" Business-class bij Vogelzang APPLE LC 11 4/40
Professioneel " 68030 processor

" Automatisering en tele- " !6MHzkloksnelheid
communicatie "4 Mb intern geheugen

" Compleet assortiment " 2 seriële poorten

" Operationeel aangesloten " SCSI en ADB poort

" Deskundige maatadviezen "40 Mb hard disk
" Koop het... or lease it Art.nr. 7ak

" Uitstekende aftersales service Vogelzang Professioneel prijs

" Unieke servicecontracten

" Computercursussen in eigen mr^Ê fl . fl mfl ■
opleidingscentrum __T^__l _r _F

" Eigen professioneel wkmW
auto-inbouwcentrum Excl. BTW

INCLUSIEF Appie LC 2/40, mcl. monitor
wmmeHmnmm ,L?ïi^-orks 2499
'ZEIST \ ffi______6Bo

CviüocELznncW** PROFESSIONEEL
EEN ZAAK APART VOOR AUTOMATISERING EN IHROMMUNKATE

Kruisstraat 12,6411 BT Heerlen. Tel. 04.-740382. Faxo4s-742528.
Openingstijden ma. t/m vr. 09.30-18.00uur.

officiële mededelingen
GEMEENTEBESTUUR VAN GEMEENTEBESTUUR VAN

VAALS VAALS
BEKENDMAKING BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals maakt De burgemeester van Vaals maakt,
ter voldoening aan het bepaalde in ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte- artikel 22 van de Wet op de ruimte-
lijke ordening bekend, dat de Raad lijke ordening, bekend dat de raad
van die gemeente in zijn vergade- van die gemeente in zijn vergade-
ring van 7-12-1992 heeft besloten te ring van 7-12-1992 heeft besloten te
verklaren dat wordt voorbereid de verklaren dat wordt voorbereid de
wijziging van het bestemmingsplan wijziging van het bestemmingsplan
Gemmenicherweg-Oost voor het Vijlen voor het perceel Mamelisser-
perceel Pastoor Prickaertsstraat 61 weg 12 te Vijlen,
en 63.
Het voorbereidingsbesluit en de Het voorbereidingsbesluit en de
daarbij behorende tekening liggen daarbij behorende tekening liggen
vanaf 22-12-1992 ter gemeentesecre- vanaf 22-12-1992 ter gemeentesecre-
tarie, afdeling Grondgebiedzaken, tarie, afdeling grondgebiedzaken,
von Clermontplein 15 te Vaals voor Von Clermontplein 15 te Vaals, voor
eenieder ter inzage. een ieder ter inzage.
Vaals, 21 december 1992 Vaals, 21 december 1992.

De burgemeester voornoemd, De burgemeester voornoemd,
w.g. J.F.J. van Dijk w.g. J.F.J. van Dijk.

(ADVERTENTIE)

De oplossing legen de verschrikkelijke |^_^|
cholera-epidemie in Afrika en Zuid- IWI
Amerika, is zo simpel: schoon drinkwater ifijyifj,^
en goede'sanitaire voorzieningen. Geeft U o+WW\W\r_._t* _■ __- __*■****_*
geld voor waler? Voor levenswater? I l\\_r jQjf

(ADVERTENTIE)

UITSTEL VAM
BETALING
BUDIXONS

2SVLMF

1 KOOP NU 1
P DCTAAI IDC ■ _InL_r*l,i«i ■

■_______■ ■_____■ __■__ __■__ ___*^_____ HllIU MAART IIlll_____l ■1H 1VIJT>mJn_Vm ■ ■
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Als U nu bij Dixons een computer van Packard Bell Legend 933G486dx microprocessor,

Packard Bell Of Commodore koopt, hoeft 33 Mhz snelheiden 4 MBram geheugen, uitbr. tot 20, i . ._ _,_-.-* *„ i 4._i__ MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive enu pas vo gend jaar in maart te bèta en. ~,,.. ~ . , ,' ' ,_„Ap "**"»*- **- 1""*" . . S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,- enEn een aanbetaling is ook niet nodig. 12mnd garantieaanhuis Van4B99 .
Komt nog bij dat we onze Packard -*"_i -**_l ____>*____> —Bell en Commodore computers vanwege voor

de feestdagen flink hebben afgeprijsd. commodoreDT3B6SX-25 Met 386sx microprocessor.
En dat er 12 maanden garantie aan huis 25 Mhz snelheiden 2 MBram geheugen, uitbr. tot 16
op zit. Dus Stel een bezoek aan Dixons MB. 40 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

niet te lang uit, dan Stellen wij de be- daard met MS-Dos 5.0 en 12 mnd. g^tieaan huis.
taling uit. ____.'■ __3P___P^-■

Commodore DT 386-33CMet 386dx microprocessor,
Packard Bell Legend 325-SX 386sx microprocessor, 33 Mhz snelheiden 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 32
25 Mhz snelheid en 2 MB ram geheugen, uitbr. tot 8 MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

MB. Een 40 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en daard met MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 500,-en 12 Van 3149,- !Z_Ë -_____)-____>____) —mnd. garantieaan huis. Van 2599.- voor mmmM-ikmw mSdw mmm^^

voor mm^^m9>lZmWm__________\_Wm Ymm Commodore DT4B6SX-25 Met 486sx microprocessor,
25 Mhz snelheiden 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 32

Packard Bell Legend 425-SX 386sx microprocessor, MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-
-25 Mhz snelheid en 2 MBram geheugen, uitbr. tot 8 daard met MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.
MB. Een 105 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en _____ *■*_■__"_■ -**f"**fc
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,-enl2 mmmmmW*SmWmT

mnd. garantie aan huis. Van 2999,- _-__.__.. „„. .
-^^^~ tf___tf*___ Commodore DT 486-33CMet 486dx microprocessor,

voor mmim^-mWiZmWiZmW^^ 33 Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 32
MB. 120 MB harde schijf, S-VGA-kleurenscherm, stan-

Packard Bell Legend 900G486sx microprocessor, 20 daard met MS-Dos 5.0 en 12 mnd. garantie aan huis.
Mhz snelheid en 2MB ram geheugen, uitbr. tot 18 _-_fc_F_C^____)^__fc —MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en -__■**■«"""__"""- ___****^mW_-
S-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 700,- en
12 mnd. garantie aan huis. Van 3499,- _ .. __■_________■

-_»<"£*<«_»«_» Prijzen zijn inclusief BTW!
voor rfd _y "* _■■_-.-■Alle pc s zijn mcl. muis.

Packard Bell Legend 925G486sx microprocessor, 25
Mhz snelheid en 4 MB ram geheugen, uitbr. tot 20
MB. Een 125 MB harde schijf, een 5,25 en 3,5 drive en _^—lH^^^^^^^^^^^l^^^^^iS-VGA-kleurenscherm. Incl. software t.w.v. 1300,- en V *( A Al** J
12 mnd. garantie aan huis. Van 3999,- *_^l

voor _9"_^h7 _s"^^^""*
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Netwerk
'N t

en e Seniorenraad wezen
lo 0r

e benemende vergrijzing waar-
"-6l_een *?orse bezuiniging de dood-
'srt 2°u vormen voor het ouderen-

*" De FWO werkt met een klei-
%6r _.pr°fessi°nals die een groot
iju e£k aan vrijwilligers begelei-
ly' 2o staan de dienstencentra
ie..J leiding van beheerscommis-van de ouderen zelf.

L Voorstel van de CDAer Geremans om de FWO te ontzien,
Uj> dan ook de steun van de
■<_m en de Groepering Heerlen-
hl,}a- De FWO hoeft maar 65.000
VT *n te leveren- *-*e resterende

*"atv moeten betaald worden uit
C ooPsom van de PNL-gelden.
Ta jaar moet bepaald zijn
tj ,e '^stellingen extra moeten op-

len voor datbedrag.

F>gft__ die instellingen, de stich-
eris l eer Welzijnswerk, zou trou-
p „Gemaal geen recht hebben
i-j(j( subsidie. Dat
bret accountantsbureau

' Ernst & Young.

Lj"J eer Welzijnswerk krijgt jaarlijks
lon van de gemeente. De stich-

|J doet de administratie voor di-
loie gemeentelijke instellingen.

8e*is het accountantsbureau is
|je Seen welzijnswerk en is subsi-

liet op zijn plaats.

jjövendien verricht Beheer Wel-
)elsWerk ook werk voor derden,
■inkomsten daarvan zijn niet in
ö -gering gebracht op de subsidie,
j, merkt Moret, Ernst & Young

Heerlense rekeningcommissie,
j°Pdracht gaf tot het onderzoek,« zich over de aanbevelingenac accontants.

DOOR JOOSPHILIPPENS Veel belangstelling bij bezoek aan Stadsarchief
Heerlerbaan stort zich op historieËERlen - „Meneer, dat on-

klopt niet!"

<3e .- rlense Stadsarchief wil-
in i^e discussie met de burgers
t ' wyken aangaan. Voile! Fo-zes blykt niet de Kaldeborn-
au-f. te verbeelden, maar is een

opname van de

lt6^e .dig. Zo kun je de gesprek-
Ca ln gemeenschapshuis De
rasr*? erkron omschrijven als
scha Heerlerbaners zich
-lerri. 11 rondom de ruim hon-
heel foto's die het Stadsarchief
tWt geselecteerd. Het docu-
Wat maakt heel

Vr0 Was die Vrusschemigerweg
recufer Pratschigl" „Als je daar
tier» » ging' lag daar een boer"
af„ï ..Hebben ze die huizengebroken?" „Allemaal! Datmaar oude rommel."

Geheugen
hoeft m van het Stadsarchief
"W Hauweli-iks in actie te ko ~
lm„ 'H bezoekers gaan onder-
doen discussie aan. Vaak in
ren Je? van twee en drie probe-
geu e door het combineren van
Heêrl tn en foto's het oude
..Dat an te reconstrueren.
ri e + Was waar vroeger de pasto-
*W°» d? " "Nee- maar wel in de
kur.!?' "Ernaast?" „Ja, dat zou je
Maar 6nfeggen"

-*°m k
de archivarissen laten

ren \.f-vn mening doorscheme-
j)as'Bl J een foto uit 1915 van de
aj s gebouwde watertoren staat
de T Jschrift: jarenlang was dit
5jü .ange Jan van Heerlerbaan.
st_w.ls. er n°g maar, een zieligl0l«Pje over.

"dcc Urnee door de wÜken is een
gr van stadsarchivaris Roel
de . "*-*'iJ mijn weten zijn weüpeJ?.lge gemeente in Nederland
We ï V° aanPakt" Het doel is
Watu g: de mensen laten zien

net stadsarchief doet en hoeer gebruik van kunnen ma-

ken. Ten tweede: nieuwe bron-
nen aanboren voor documenta-
tiemateriaal.

Origineel
In De Caumerbron staat een ap-
paraat dat in no time kopieën
maakt van foto's, zodat je je ori-
ginele prent meteen weer mee
naar huis kunt nemen. Het
Stadsarchief staat, wat Heerler-
baan betreft, vooral te springen
om foto's van meisjessschool St.
Agnes, het oud sterrenhuis en

van het interieur van de oude
kerk.
Die St. Jozefkerk werd in 1927
gebouwd, maar moest wegens
mijnschade al eind jaren vijftig
tegen de grond. „Verrek, die was
van architect Seelen," ontdekt
een bezoeker.

De betrokkenheid bij het gebo-
dene is soms verbluffend groot.
Een meneer heeft een loep bij
zich. Hij tuurt en tuurt naar een
foto van de Corisbergweg aano
1920op zoek naar verborgen dé-
tails. Een ander noteert in een
schrijfboekje precies welke pla-
ten hij wil nabestellen.

Doet hij dat stilletjes, even ver-
derop schreeuwt een groepje het
uit na elke ontdekking: „Daar
was Craenen en daar het huis
van mijn ouders!" Veel is ge-
sloopt inmiddels. Roel Braad
verzucht: „Of dat het Heerlen-
gevoel vergroot?" Getuige de en-
thousiaste reacties is zijn scepsis
misschien misplaatst.
Er is dan ook veel, heel veel te
zien. De tram bij de splitsing
Heerlerbaan - Oud-Valkenhui-
zerweg. Of de evacuatie van
bewoners van de Locht door de
geallieerden. Originele ontwerp-
tekeningen door de architect Jan

Stuyt. Krijgsgevangenen met
hun handen in de nek (septem-
ber 1944).

" Drukte bij het bezoek van het Stadsarchief in Heerlerbaan. Foto: klaus tummers

Beelden in Brunssum

BRUNSSUM - Dat hadden ze in
Brunssum-Noord nog niet eer-
der gezien: een jongedame die
zich op kunstzinnige wijze door
de modder wentelt.

Die vrouw was Kathinka Maes
uit Amsterdam. Haar artistieke
bewegingen vormden de perfor-
mance 'Das Tor, die Frucht und
das Tier.' Drie onderdelen die
verwezen naar evenzoveele beel-
den van Arthur Glasner, die
voortaan een stukje groen opsie-
ren aan de Kennedylaan.

Onder begeleiding van onweer-
geluiden en de spreuk 'Das
strahlen der Sternen' dartelde
Maes zaterdagmiddag over het
Brunssumse gras. Honderdvijf-
tig man tevreden publiek en ver-
baasde automobilisten waren
haar beloning.

" Performance van KathinkaMaes bij beelden in Brunssum-Noord Foto: FRANSRADE

Afsluiting
Het applaus was tevens de af-
sluiting van het project Beelden
in Brunssum, dat tijdens de In-
ternationale Fokloristische Para-
de in juliveel belangstelling trok

in het vijverpark achter het ge-
meentehuis.

In de zomerhitte schaafden,
boorden en timmerden vier kun-
stenaars aan in totaal 32 ton
steen. Zaterdag, vele maanden
later dus, werden de beelden ein-
delijk officieel naar hun vaste
plaats gebracht.

De wijk Brunssum-Noord mag
ze voortaan in de armen sluiten.
Dat is geen toeval. De buurt
heeft door intensieve samenwer-
king van welzijnswerk, politie en

gemeente een oppepper gekre-
gen, na tijden van verpaupering.
De beelden vormen nu het toefje
slagroom op de weer eetbare
taart.

Nog meer cachet kreeg de wijk
doordat zaterdag eveneens het'
startsein werd gegeven voor de
verbouwing tot seniorenflat van
De Lemmender. In deze flat ko-
men 127 seniorenwoningen met
veel voorzieningenvoor de veilg-
heid.Ook komt er 24-uurper dag
bereikbare hulp en een ontmoe-
tingsruimte.

Heerlerheide
Roei Braad vertelt dat Heerler-
heide op 16 en 17 januariaan de
beurt is, voor wat betreft het
stuk van Heksenberg tot de Weg-
gebekker. Een mevrouw zoekt
aanspraak. „Wanneer meneer? Ik
heb daar gewoond, maar dat
hebben ze afgebroken." „Waar
heeft u gewoond?" „In Nieuw-
EJjnde." „Ja, daar hebben we ook
foto's van." Vrouw blij.

Er ontspint zich een kleine dis-
cussie over het opvallende Huis
Imstenrade. Dat werd vermoede-

lijk gebouwd door baron De Loc
als cadeautje voor zijn vrouw. In
1880 ongeveer. Expositiesamen-
steller Paul Broek: „Zeker weten
we dat niet. Pas na invoeringvan
de Woningwet in 1901 beschik-
ken we systematisch over bouw-
tekeningen." Gelukkig. Zelfs het
Stadsarchief weet niet alles.

Dan volgt de eerste lezing. Vol-
mar Delheij: „Ik moet de volgen-
de spreker voorstellen. Dat ben
ik zelf." Gelach. Delheij richt
zich op de moderne architectuur
van Heerlerbaan. Vanzelfspre-
kend hoort daarbij het Van Slob-
behuis aan de Zandweg, een van
de laatste creaties van Gerrit
Rietveld. „Hij nam een raamko-
zijn mee om het uitzicht uit het

toekomstige huis te kunnen
voorspellen."

Delheij heeft duidelijk sympa-
thie voor Laurens Bisscheroux,
een zeer opvallend architect.
„Hij stopte een aantal jaren gele-
den, omdat hij het. winstbejag
van de projectontwikkelaars zat
was.
Daarvoor ontwierp Bisscheroux
totaal eigenzinnige gebouwen als
de bijna ondergrondse Andreas-
kerk in Heerlerbaan, Moret aan
de Bekkerweg, en ook Bodega la
Mancha aan de Akerstraat.

oostelijke mijnstreek

Subsidie Beheer Welzijnswerk onterecht genoemd

Heerlense politiek
spaart de ouderen

Van onze verslaggever

jERLEN - De Federatiel^ijnswerk Ouderen in
J-Jen hoeft maar 65.000 gul-
in te.bezuinigen, dat is twee
e .binder dan aanvankelijk
jWand. Volgens wethouder■TOn Visser zal het college
J1neerleggen bij dit besluit
Ij de raadscommissie Wel-

in Heerlen
eil ?? samen 1,4 miljoen bezuini-
to' college wilde de subsidie
otte FWO met 265*000 guldenn- De ouderen vonden dat on-
ije a r̂dbaar. Tijdens een protest-
"hn mst vorig jaar in de
«Uwburg waren maar liefst 600ren aanwezig.

Politie vindt
wapen in auto

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft een illegaal wa-
pen aangetroffen in een auto die
door rood reed.
Een patrouille hield de auto aan
op de Heerlenseweg. Twee van
de drie inzttenden waren van
Keulen naar Heerlen gereden.
Daar hadden ze de derde inzit-
tende opgepikt. Deze zou hen de
weg wijzen naar een koffieshop
in Eygelshoven.
De drie kregen een proces ver-
baal wegens illegaal wapenbezit.
De bestuurder moest ook nog
150 gulden betalen voor het rij-
den door rood.

Tietengebouw
„Het bekendst is nog wel het
voormalige AZM-gebouw aan de

Akerstraat, ook wel het tietenge-
bouw genoemd. In 1970 werd het
gebouwd, maar in 1986 hebben
ze dat al weer afgebroken. „On-
voorstelbaar," vindt Delheij.
„Een miskleun!" gromt een toe-
schouwer.

Sommige mensen vinden die
moderne architectuur maar niets
en stappen op. Ze komen straks
wel terug voor de historische
blik op Heerlerbaan door Roel
Braad.

In totaal bezoeken 470 mensen
de expositie over Heerlerbaan.
Een doorslaand succes, vindt
ook Braad. Zondagmiddag is het
gemeenschapshuis met driehon-
derd bezoekers zelfs bomvol.

De collectie van het Stadsarchief
vaart ook wel bij dit eerste uit-
stapje in de wijk. Van honderd
meegebrachte foto's worden re-
producties gemaakt. Een ex-
trambestuurder brengt drie al-
bums vol met platen van bussen
en trams mee, waaronder een
dubbeldekker die een paar jaar
door Heerlen reed.

Kijkers
Volgens Rondagh liggen de kosten
van een lokale omroeprond de twee
tot drie miljoen gulden per jaar. Het
aantal kijkers heeft daarop nauwe-'
lijks invloed. Lokale tv kost in
Amsterdam met een miljoen kykers
evenveel als in Maastricht met
100.000 kijkers.

De reclame kan in het gunstigste
geval vijf ton tot een miljoen gulden
opbrengen, maar dan blijft er voor
de gemeente toch altijd nog een ei-
gen inbreng van een tot twee mil-
joen gulden over. Als de gemeente
het tekort zou willen dekken via de
CAI-tarieven, dan zouden die ver-
hoogd moeten worden met met vier
gulden per maand.

Volgens Rondagh zou Maastricht
op de eerste plaats moeten ijveren
voor samenwerking tussen allé ge-
meenten van onze provincie in een
groot interlokaalplan, een onafhan-
kelijke organisatie, waarvan de ge-

drukte media deel uitmaken. " "' ~
Van de plannen van de Stichting
Kabelomroep Zuid-Limburg die,
zoals bekend, samen met SCAS in
Heerlen (Stichting Centra Arbeids-
gerichte Scholing) een uur per week
tv-uitzendingen wil verzorgen in
Maastricht, Heerlen en Kerkrade,
verwacht Rondagh niet veel. De op-
zet van die organisatie vindt hij niet
professioneel genoeg. Het publiek
zal dat niet accepteren, luidt zijnvi-'
sic.

Correctie
De inwoners van Heerlerbaan
bestellen ook honderd foto's na,
terwijl diverse mensen aankon-
digen het Stadsarchief in het
Thermenmuseum te komen be-
zoeken. De geschiedenis van
Heerlerbaan moet na dit week-
einde op een paar punten gecor-
rigeerd worden.

„Zo dachten we een foto te heb-
ben van Oud Valkenhuizen,"
zegt Braad: „Maar volgens diver-
se mensen is dat de vroegere
boerderij van Houtvast. Die
stond waar nu ongeveer Sanders
Meubelstad ligt. Daar gaan we
dan maar vanuit."

Braad is al met al, en dat zal geen
bevreemding wekken, zeer te-
vreden. „Het is iets nieuws, dus
je hebt geen idee hoe het gaat lo-
pen. Dit is duidelijk boven ver-
wachting."

Pro Ecclesia
Van Druten

HEERLEN - Deken F. Wiertz
heeft zaterdag de onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifïce
uitgereikt aan M. van Druten.

Deze is secretaris van het kerk-
bestuur van de St. Martinuspa-
rochie en tevens koster van deze
kerk. De deken memoreerde
Van Drutens inzet voor het vak-
bonds- en verenigingsleven, ter-
wijl hij als lid van diverse kerk-
koren en door zijn belangeloos
optreden als koster de kerkge-
meenschap op een uitstekende
manier ten dienste staat." M. van Druten met zijn

onderscheiding

Mediadeskundige hekelt visie gemeente

'Kosten lokale tv
worden onderschat'

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Mediadeskundige
Ferry Rondagh, in Zuid-Limburg
bekend als initiatiefnemer van het
regionale kabelexperiment, vindt
dat de gemeente Maastricht niet
voldoende op de hoogte is van de
kosten die lokale televisie met zich
meebrengt.

Rondagh lanceert zijn standpunt als
een schot voor de boeg, nu van-
avond in de Bonbonnière een fo-
rumdiscusie zal worden gehouden
over de koers die de gemeente gaat
varen op het gebied van de media.

In Maastricht bestaat nog geen lo-
kale televisie. De gemeentelyke no-
ta die als basis moet dienen voor
een brede discussie met belangen-
groeperingen, wijdt niet meer dan
16regels aan dit onderwerp.
Rondagh vindt dat vreemd. Er
wordt niet gesproken over dekabel-
krant, Omroep Limburg, de positie
van de gedrukte media en de moge-
lijkheden die de informatietechno-
logie biedt. Er wordt alleen melding
gemaakt van de bereidwilligheid
van de gemeente om de opzet van
tv-uitzendingen via de lokale om-
roep te ondersteunen.

Vrouw door
brand gewond
HEERLEN - Een 33-jarige vrouw
is zaterdag bij een brand in Heerlen
gewond geraakt.
De brand ontstond rond 19.00 in
een woning aan de Benzenrader-
weg. De vrouw slaagde erin met
haar vijfjarig dochtertje tijdig het
pand te verlaten. De vrouw liep
brandwonden op aan armen en ge-
zicht.
De brandweer wist debrand snel de
baas te worden, maar de slaapka-
mer op de bovenverdieping is ge-
heel Verwoest. Het hele pand liep
rook- en waterschade op. De techni-
sche recherche probeert de oorzaak
van de brand te achterhalen.

Beroving
met geweld

HEERLEN - Een 52-jarige vrouw
is vrijdagavond in Heerlen met ge-
weld beroofd.

De vrouw liep rond 20.00 uur op het
trottoir van de Schandelermolen-
weg toen ze van achteren werd ge-
schopt. Ze draaide zich en kreeg
klappen in haar gezicht. De dader
probeerde haar handtas los te ruk-
ken en gaf haar nog een paar klap-
pen. De vrouw liep hierbij bloeduit-
stortingen in het gezicht op.
De dadervluchtte met detas, waar-
in 34 gulden en 100 DM zat. Hij was
ongeveer 18 jaar en klein van pos-
tuur.

Vechtpartij
in Heerlen

HEERLEN - Een forse politie-
macht trok zaterdagnacht naar de
Gasthuisstraat in Heerlen waar een
massale vechtpartij werd gemeld.
Volgens de politie was de rust bij
aankomst grotendeels weergekeerd
en behoedte nauwelijks te worden
opgetreden. Een van de vechtenden
zou een sneetje in het gezicht heb-
ben opgelopen.
„We kregen de melding binnen van
een hoop trammelant," verklaart
een politiewoordvoerder. Om die
reden werd de assistentie ingeroe-
pen van de korpsen van Kerkrade,
Landgraaf en van derijkspolitie.

Landgravenaar
beroofd door
vier mannen

LANDGRAAF - Een 17-jarige jon-
gen uit Landgraaf is zaterdagnacht
rond kwart voor een bij zwembad
De Bende ddor vier mannen mis-
handeld en beroofd.
De mannen zeiden ze dat ze zijn
portemonnee wilden. De jongen
weigerde en kreeg een klap tegen
zn rechteroog. Twee mannen pak-
ten hem vast. Een derde nam vijftig
gulden uit zijn beurs. Daarna ver-
dween het viertal.
Drie mannen hadden een donker
pilotenjack aan, de vierde droegeen
rood jack. Allen hadden lang krul-
lend haar. De politie zoekt getuigen.

Duitser gepakt met
wapens en heroïne

KERKRADE - De Kerkraadse po-
litie heeft zaterdagavond een 25-ja-
rige man uit het Duitse Oberhausen
bij een controle aangehouden.
De man dad diverse steek- en slag-
wapens bij zich die in Nederland
verboden zijn. De politie vond ook
vijftig gram cocaïne en heroïne. De
man zegt die in Rotterdam te heb-
ben gekocht. Hij is in verzekering
gesteld.
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spoelbak, MG afzuigkap, ZANUSSI inbouw j I bijpassend werkblad, spoelbak, 160 liter 1 kookplaat, philips/whirlpool 160 liter I echt Loperweg 80475.86188 horn-keukensupers IN: -nJkookplaat, 160 liter inbouw koelkast, I ZANUSSI inbouwkoelkast, PELGRIM inbouw- inbouw koelkast, afzuigkap, bijpassend 1 i*_bt«ich_ scnamerweg 66-70 043-623365 " Antwerpen(B), Arnhem, Breda, Den Bosch, &' 'licht-en kroonlijsten. 1 kookplaat en extra brede roestvrijstalen H werkblad, spoelbak, licht-en M Roerbond j. Nicoiasstraat 17-31 04750-33051 " Eindhoven, Genk'EtyGeritlß), Hasseitiß), Hee'le'Afm: 280 cm. mg schouwkap. f kroonlijsten. M HEERIEM Heerlerbaan 273 045-419990 " Maastricht, Mechelen(B), Nijmegen Roerrr>o<] "_^ _?CiC\C) H Afm: 330 cm. . r>r\r\r\ M Afm: 280x160cm. —i_r\r\r\ g S'"*ll"Ber9er*eg 51/53046-511775- Roosendaal, Rotterdam, Scheile(B),'schieda**1-C-Utt^ -SHMX -■ .rn-vrto hUUX -m aa au-cZ 7QUX -P VENLO Roermondsestraat 7 077-518613- Sittard, Tilburg, utrecht Venlo>At?s.- %J\JoJSJ. \ I J&Ü42.- UC7C7Q. li-**tOD - / sJ^JKj. P. '-aonaeroaakoopavond. ' '
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Nederland 2
Tros/VOO/EO
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Grafin Mariza. Operette van
Kalman, uitgevoerd door het Wiener
Operettenchor, de Gumpoldskirchner
Spatzen en de Wiener Symphoniker
met solisten.
Graaf Tassilo werkt incognito op het
landgoed van gravin Mariza om dicht
bij haar te kunnen zijn. Als zij zich
verloofd om van alle aanbidders af te
zijn, is Tassilo diep bedroefd en wei-
gert voor haar gasten te zingen.

16.00 "" Journaal.
16.09 Bekijk het maar, met Bolke de

beer, kinderserie. Afl.: Bolke is ziek;
Casper and his friends, tekenfilmse-
rie; Bassie en Adriaan en het geheim
van de sleutel, jeugdserie. Afl.s: Een
leuk Spaans dorp. Herh.

17.14 De teenage hero turtles in Eu-
ropa, tekenfilmserie.

17.36 TROS Telearchief, fragmenten
uit het tv-archief en bioscoopjour-
naals. Afl.6: Nederlanders en. hun
diertjes.

18.00 "" Journaal.
18.19 Candid camera.
18.41 Blinde hartstocht, soapserie.
19.07 Dierenmanieren, magazine.
19.36 Tax tree (Duty free), comedyse-

rie. Afl.6: Veertig - nul.
Dirk en Linda worden in een innige
omhelzing betrapt doorAnnie en pro-
beren een smoesje te verzinnen.

20.07 Onze Ouwe (Der Alte), Duitse
misdaadserie. Afl.: De foto.
JournalistPhilip Belurn wordt volgens
getuigen opzettelijk doodgereden.
Kress hoort dat Belurn bezig was met
een artikel over dubieuze bankpraktij-
ken.

21.10 TROS Triviant, quiz met beken-
de Nederlanders. Vandaag twee
teams van kunstkenners.

22.01 TROS Aktua, actualiteitenru-
briek.

22.25 Wegwijzer.
22.29 Voor de grap. Serie cabaret-

programma's rond een thema. Van-
daag: Ziekten.

23.00 Het elfde uur, praatprogram
23.50-23.55 "" Journaal.

Duitsland 1
Morgenmagazin. Ontbijttv met

'eder half uur Heute-Nachrichten.J?-°0 Heute.
-"""03 Nachbarn - Europaische Kolo-men in Berlin. Reportage.
"3.45 "" Tele-Gym. Fitness.°-00 Heute.0.03 Weltspiegel.
°-45 ARD-Ratgeber: Recht extra."Juridische tips voor Oostduitsers.] 00 Heute.

.]-°3 Urnschau.'"20 (TT) Voetbal. Interland Uruguay
,' Duitsland. Herh.
13 n Persoverzicht.
r- ZDF-Mittagsmagazin. Met

7,
Un '■Virtschafts-Telegramm.
I'j-00 Tagesschau.
""■O2 (TT) Die Sendung mit der
Maus. Informatief kindermagazine.

'■■"30 Prinz Eisenherz. Animatieserie
naar de strips van Harald R. Foster.

]5.00 Tagesschau.

"5-03 ■ Die süsse Falie (Love is bet-
ter than ever). Amer. speelfilm uit
1951. Met: Elizabeth Taylor e.a.

'6-20 Die Campbells. Canadese se-
£e. Af1.32: Alte Liebe rostet nicht.

'6.50 Nicht mit Macht und nicht
durch Kraft, sondern durch meinen

spricht Gort. Joodse overden-
king t.g.v. het Chanoeka-feest.'■00 Punkt 5 - Landerreport.
17 _5 Ta9esschau.'"35 Ein Geschenk des Himmels,
kerstverhaal.""30 Hier und Heute, actualiteiten..""45 Ein Geschenk des Himmels.
'^"50 Goldregen.*000 (TT) Tagesschau.
■J-15 "" N Ur keine Hemmungen.

ji-Pelprogramma.«"59 Tagesthemen-Telegramm.
2 00 Kontraste.4S In the heat of the night. Amer.

m,sdaadserie. Met: Carrol O'Connore.a. Afl.: Weisses Gift.
23_n Ta9esthemen."'"00 Der Leibwachter. Tv-film van
*dolf Winkelmann. Deel 2. Herh.

Oo'ln Ta9esschau.
""■*>o ■ the devil makes three.
02Dn6r' sPeel«lm uit 1952.

■T---0-02.25 Z.E.N. Begegnungen mit
in Afrika: Ein Haus ausBambus.

Duitsland 2
06.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland1.
13.45 Black Beauty. Jeugdserie.
14.05 ■ Papageno.

Schimmenspel-film uit 1935 van Lotte
Reiniger naar de muziek van Mozarts
Zauberflöte.

14.15 E. O. Plauen - Vater und Sohn.
Documentaire over tekenaar Erich
Ohser en zijn geesteskinderen.

14.45 Matlock. Amerikaanse advoca-
tenserie. Afl.: Der stumme Zeuge.

15.35 "" Echt tierisch!
Natuurfilmserie voor de jeugd. Afl.:
De ijsduiker.

16.00 Heute.
16.03 Agnes Cecilia. Serie naar het
kinderboek van Maria Gripe.
Afl.: Der Besuch in Stockholm.

16.25 Der Marmeladenkönig. Beeld-
verhaal.

16.35 Querkopf. Quiz voor kinderen.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.45 (TT) Ein Fall für zwei.

Duitse misdaadserie. Afl.: Bruder-
hass.

19.00 Heute.
19.30 Tele-Zoo. Ecologisch magazi-

ne.
Vandaag: Dieren als motief in de re-
clame; De door het toenemende ski-
toerisme bedreigde sneeuwmuis; De
ecologische gevolgen van het uitroei-
en van de natuurlijke vijanden van de
Wapiti in Noord-Amerika; Portret van
de Medusa-kwal.

20.15 Forsthaus Falkenau, Duitse
serie. Afl.: Bauernaufstand.

21.00 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.

21.45 Heute-journal.
22.15 "" Montagskino im ZDF.

Subway, Franse speelfilm uit 1985.
23.45-01.30 Haus ohne Hüter.

Tv-spel naar de gelijknamige roman
van Heinrich Böll.
Duitsland aan het begin van de jaren
'50: Het arbeidersgezin Brielach en
het burgerlijke gezin Bach hebben
weinig met elkaar gemeen, maar van
beide gezinnen is de vader in de oor-
log gesneuveld. De opengevallen
plaatsen zijn ingenomen door 'ooms',
die voor de kinderen een soort vader
zouden moeten zijn.

FILMS TV VIDEO
BELGIë/TV1

_ia2« cyano de Bergerac -
van oSA'- K|assieke tragedie«n Rostand, geregisseerd doorMichael Gortion.Cyrino (José Fer-
schri-

pt cadet liefdesbrieven te
0 ",!iyen naar meisje waarop hij ei--Benl'Jk zelf verliefd is.
BBC1
mQP . Carrv 0n...F0110w that Ca-

Ie - (1967-GB). Intens geforceerd
latr- Jevan Gerald Thomas waar de
«wine van het vreemdelingenle-
i_ f«n rn'ddelpunt van de grappen
*" Met: Phil Silvers en Jim Dale.

Duitsland 1
(loco L°Ve is Better than Ever "Part USA)- Talentenjager Larry
Taui besluit met verrukkelijke Liz
vitli°r te trouwen. Verder opper-
'aKkige film van Stanley Donen.

Nederland3
h_____■ The Wizzard of Oz -1939-USA). Volmaakte rolbezet-"ng in perfecte sprookjesfilm metonvergetelijke muziek. Boeren-
meisje uit Kansas gaat 'Over the
■"Oinbow' naar avontuurlijk land.

Musical van Victor Fleming met Ju-
dy Garland en Frank Morgan.

" Scène uit de Amerikaanse sprookjesfilm 'The Wizard of
Oz' met o.a. Judy Garland. (Nederland 3 - 15.27 uur).

BBC 2
20.30. The Dark Crystal -
(1983-GB). Groots opgezet pop-
pen-sprookje van Jim Henderson,
geslaagde kruising tussen Tolkien
en Grimm. Klassiek aandoende
speurtocht naar stukje van het
'Dark Crystal' om de wereld te red-
den.

België/TV 2
22.00. Cyrano de Bergerac -

(1990-F). Nieuwe bewerking van
het onvergankelijke werk van Ed-
mond Rostand. Gerard Depardieu
als de ideale acteur voor de rol van
Cyrano, kleurrijke regie van Jean-
Paul Rappenau.

Nederland 3
Vpro/Vara/NOS
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.00 VPRO's Kerstmatinee, met
om:

15.00 Laurel & Hardy, serie slapstick-
films. Afl.: ■ Anotherfine mess; 15.27
(■+K) The wizard of Oz, Amerikaan-
se musical uit 1939 van Victor Fle-
ming. Met: Judy Garland e.a. Tijdens
een wervelstorm verliest de ongeluk-
kige Dorothy haar bewustzijn. Ze
droomt over een regenboog die haar
naar het land van Oz brengt; 17.10
Das schnelle Verschwinden der
schersten Gemalde der Welt, korte
film over het afbreken van de Berlijn-
se Muur; 17.25 Dr. Krankenstein, me-
dische horrorserie. Afl.l: Leven en
dood. Herh.

18.00 "" Journaal.
18.17 The wonder years.
18.44 Open deur tv. Zendtijd van de

kijkers.
19.02 VPRO's tv nomaden. Wekelijks

jongerenmagazine. Presentatie: Heer
Dijsselbloem en Jeroen Bishoff.

19.32 Walter Joris, serie. Afl.l: Ha-ha
historische humorkunst.

19.47 (TT) We zijn weer thuis, 12-de-
lige dramadyserie van Wim T. Schip-
pers. Afl.3: Kat van huis. .
Simon Raaspit ontmoet een sexuo-
loog, Govert Zwanenpark krijgt het
aan de stok met buurvrouw Ada Be-
zem en Thijs van der Hoed moet be-
handeld worden.

20.15 40 minutes: Stop the wedding,
reportage over vier huwelijken die op
het laatste moment niet doorgingen.

20.58 Lolapaloeza, gevarieerd maga-
zine voor dertigers.
Vandaag: Roosen en Uslu over Ma-
riaverering. Met o.a. Adelheid Roo-
sen, Meral Uslu en Katarina Rejger.

22.00 (""+TT) Journaal.
22.15 Studio sport journaal.
22.30 Nova, actualiteitenprogramma.
23.04 Haenen voor de nacht, humor,

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

23.49-23.54 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
09.00 Tele-Ski '90. 09.30 Sergej Miro-
nenko, Rusland, serie portretten van
kunstenaars. 09.40 Ich bin Ever armer
Heinrich nicht. Voordracht uit werken
van de Duitse schrijver Heinrich Böll.
10.40 Bayreuth: Richard Wagner: Sieg-
fried-ldyll. Klassieke muziek. 10.50 Al-
les alltag. 11.20 Auf dem Wege nach
Europa. 11.50 Mutter und Sohn, come-
dyserie. 12.15 Die Macht am Rhein.
13.00 Kleider der Fantasie: Die Kos-
tümbildnerin Frida Parmeggiani Por-
tret. 13.45 ARD-Ratgeger: Culinaire
tips. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.25 Hier und Heute unter-
wegs. 15.55 Sport im Westen aktuell.
16.00 West 3 aktuell. 16.05 Heinrich
Böll. Portret. 17.30 Cursus Duits. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Katja und die
Gespenster. 18.30 (TT) Lindenstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal ma-
gazine met sport. 20.00 (TT) Fuss-
broichs. 20.30 Bauer Ewald. Documen-
taire. 21.00 lm besten Alter, comedyse-
rie. Afl.9: Alles hat seine Grenzen.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Florian.
Portret van een geestelijk gehandicapt
kind op een gewone school. 22.30 Ca-
pital city, Engelse serie. 23.20 Heinrich
Böll: Die geliebte Provinz. Documentai-
re over werk en leven van deze schrij-
ver in relatie tot het platteland. 00.05
Laatste nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

RTL4
07.00, 07.26 en 07.55 Nieuws.
07.05 en 07.35 Cartoons.
08.06 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
09.00 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin.
09.35 Goede tijden slechte tijden.
10.04 Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns, Ameri-

kaanse serie.
10.50 De vierde kamer (Slot).
11.40 Love boat, Amerikaanse serie.
12.30 Geldwijzer.
12.45 Sandra's verjaardagsshow-

(Slot).
14.20 Carol & Company, serie.
14.45 The Oprah Winfrey show.
15.30 Santa Barbara, Amerikaanse

soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Prijzenslag. Spelprogramma.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 The bold & the beautiful, Ame-
rikaanse soap.

18.45 RTL Club.
19.00 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
21.05 Beverly Hills 90210, serie.
22.00 Lief en leed (Slot).
22.55 Midnight caller, Amer. serie.
23.50 Studs.
00.15 Laatste nieuws.
00.30 The Oprah Winfrey show.
01.15 The hill, Amerikaanse speelfilm

uit 1965. Regie: Sydney Lumet.
Officier Joe Roberts wordt beschul-
digd van lafheid tijdens een vuurge-
vecht en van de aanval op een offi-
cier. Samen met vier andere gevan-
genen wordt hij naar een Brits militair
strafkamp in Noord-Afrika gebracht.
Een van de bewakers is vastbesloten
de groep van Joe te breken.
Rolverdeling: Joe Roberts: Scan
Connery. Major Wilson: Harry An-
drews. Harris: lan Bannen. George:
Alfred Lynch e.a.

03.15 Nachtprogramma.

RTL Plus
06.00 Aktuell.
07.00 Guten Morgen Deutschland.
09.00 Aktuell.
09.10 Man from Atlantis. Amer. serie.

Afl.: Gefahr für die Cetacean. Herh.
10.00 Reich und schön (The bold

and the beautiful), Amer. serie.
10.30 Der Preis ist heiss. Spelshow.
11.00 Riskant! Spelprogramma.
11.30 Familienduell. Spelprogram.
12.00 Mem Vater ist ein Ausserirdi-
scher (Out of this world), Amerikaan-
se serie. Afl.: Der Notnagel. Herh.

12.30 Jung und leidenschaftlich.
Serie. Af1.182

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

14.15 Die Springt.eld Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

15.00 Blue blood. Misdaadserie. Afl.:
Das Madehen aus dem Meer.

16.00 Hans Meiser. Talkshow. Van-
daag: Tatoeages.

17.00 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?), Amerikaanse serie. Afl.:
Die paar Jahrchen.

17.30 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), Amer. serie.
Afl.: Der Unwiderstehliche. Herh.

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

gazine.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Duitse serie.
20.15 Columbo: Ein Denkmal für die

Ewigkeit (Columbo: Blueprint for mur-
der). Amerikaanse thriller uit 1972.

21.45 Hinter Gittern. Hans Meiser -Special.
23.00 Dirk Bach Show. Personality.

show.
23.30 10 Vor 11. Cultureel magazine.

Vandaag: Kalt weht der Wind von
Astrachan/Gedanken an Stalingrad.

00.00 Overkill - Inferno der Angst
(Overkill), Amerikaanse speelfilm uit
1987 van Ulli Lommei.

01.25 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children), Amer. serie.

01.55 Wer ist hier der Boss? (Whos
the boss?), Amerikaanse serie.

02.25 Tropical heat, Amer. serie.
03.25 Hans Meiser. Talkshow. Herh.
04.25 Explosiv - Das Magazin. Herh.
04.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
05.10 Elf 99. Magazine. Herh.

Duitsland 3 SWF
08.30 Cursus Duits. 09.00 Non-Stop-
Fernsehen. 14.05 Schooltv. 15.05 Hal-
lo, wie geht's? 15.20 Reismagazine.
16.05 Kanal fatal. 16.35 Sic schreiben
mit. Duitse serie verhalen. 17.00 Cur-
sus Duits. 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Spass mit Tricks und Tips. 18.21 Phi-
lipp. 18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Das Südwest-Journal. 19.00 Hallo, wie
geht's? Gast: Sven Rothenberger.
19.15 Auslandsgeschichten. 19.30 Te-
leglobus. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Reportage over het dorpje Hünenfeld
in de Hunsrück. 21.00 Nieuws. 21.15
The Macahans. Amer. speelfilm uit
1976. 23.10 Heinrich Böll. Portret.
00.40 Nicht versöhnt, Duitse speelfilm
uit 1965. 01.30 Aktuell. 01.35
Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 2
22.15. Subway - (1985-F). Fantas-
tische, poëtische film van Luc Bes-
son met Isabelle Adjani en Christo-
phe Lambert. Vijftig miljoen in een
aktentas, leven in de metro en een
Oscar voor de 80-jarige Alexandre
Trauners decors.

BBC 1
22.30. Dead Calm - (1989-AUS).
Vakkundige volboed thriller van
Philip Noyce, gebaseerd op roman
van Charles Williams. Vreemdeling
lift mee met familie om ze te terrori-
seren. Met: Sam Neill en Nicole
Kidman.

Super Channel
23.00. A Prize of Arms -
(1961-GB). Spannende film van
Cliff Owen met verrassende ont-
knoping. Oneervol ontslagen kapi-
tein besluit uit wraak soldij te roven.
Met: Stanley Baker en Torn Bell.
BBC 2
00.15. Breathless - (1983-USA).
Amerikaanse remake van Godards
'Au Bout Du Soufflé' van Jim
Mcßride. Richard Gere is de niets-
nut die aanvankelijk serieus meisje
Valerie Kaprisky in zijn doldrieste
avontuur meesleept.

BBC 1
00.45. UHF - (1989-USA). Jay Le-
vey steekt in flauwe film leuk de
draak met reclamespotjes, films en
tv-shows. Met: 'Weird Al' Yankovic
en Victoria Jackson.
RTL4
01.15. The Hill - (1965-GB/USA).
Ijzersterk portret van Brits straf-
kamp voor Engelse soldaten in Afri-
ka tijdens WO-11. Met: Scan Conne-
ry en Harry Andrews. Regie: Sid-
ney Lumet.

televisie en radio maandag

Nederland 1
NOS/Avro/KRO/NCRV5.53 Nieuws voor doven en slecht-horenden.600 "" Journaal.'6.09 (TT) AVRO Service Salon, ge-
varieerd middagmagazine.
'"00 Kruispunt, magazine over kerken samenleving. Herh.
M5Boggle, woordspel.
8.15 Sesamstraat, gevarieerd kin-
aermagazine. Vandaag: Warm-Koud.

'8.30 (TT) Jeugdjournaal.
(
'ö.4o (TT) Het Klokhuis, informatief
Kindermagazine.
8.58 De roze panter, tekenfilm.
;.:05 (TT) Ha, diepa, serie. Afl.: Bus-"in begeerte.
"ader Norbert is woedend als er
'neens een bushalte voor het huis
verschijnt. Matthijs ziet er echter ge-«lk voordeel in.8-30 Help, serie gedramatiseerde
verhalen over kleine criminaliteit,
■""eze week: Schijnhuwelijk/De nood-zaak van burenhulp.

2noo (""+TT) Journaal."■■-"25 Oude liefdes. Frank Kramer9aat samen met kandidaten op zoek
"aar oude liefdes. Gast: Jan desbouvrie.
jl-20 Hier en nu, actualiteitenrubriek.«"00 (TT) Zonder ernst, 13-delige
comedyserie. Afl.: Liefdadigheid.
Ue generaties doen op hun eigenpanier mee aan een inzamelingsac-tle- Wie het meest ophaalt, wint een
feisje naar Parijs.■"«"28 Cosbyshow, Amerikaanse co-
medyserie.!j.e Huxtables vinden een stickie in'neo's boeken. Deze ontkent heftig
j|ngaat op zoek naar de echte dader.***-52 Dokument: Tussen twee we-
dden, documentaire over een Afri-kaanse vluchtelinge in Nederland.
Jaren geleden ontvluchtte een jongevrouw de meest langdurige en meestVe*geten oorlog in Afrika: een 30 ja-ren durende worsteling voor onafhan-Kelijkheid die het volk van Eritrea
voerde tegen Ethiopische machtheb-bers.».32 Miniatuur. Korte overdenking.

■-■-"37-23.42 "" Journaal.

België/TV 1
14.00 ■ Cyrano de Bergerac. Amer.

psychologisch drama van Michael
Gordon naar het beroemde toneel-
stuk van Edmond Rostand.
De welbespraakte maar door zijn gi-
gantische neus nogal uit de toon val-
lende Cyrano is verliefd op de mooie
Roxane. Zij is echter verliefd op de
knappe Christian.

16.00 Grensstad (Bordertown).
Frans/Amerikaanse/Canadese wes-
ternserie.

16.25 Samson. Met tekenfilms.
17.25 Duupje. Serie. Afl.: Bezoek.
17.30 David de kabouter.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Af1.355.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful), Amer. serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours), serie.
19.25 Paardenkoersen, overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Zeg 'ns AAA. Comedyserie.
20.20 Over leven (Lifestories). Ameri-

kaanse serie medische drama's.
21.15 TV 1-Denksportkampioen.
21.55 Op de koop toe. Vandaag: han-

delaars in onroerend goed, de prijs
van groenten in dewinter en de voor-
en nadelen van halogeenlampen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Progr. van Groene Omroep.
23.20-23.25 Coda. Patrick Conrad

leest voor uit eigen werk. Vandaag:
De maan van Sylvia Kristel.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Het Surrealisme. Serie.
19.30 Het capitool (Capitol), serie.
19.53 Kronieken. Vandaag: Latem

aan de Leie.
20.00 Programma van de Kath. Tv-
en Radio-Omroep en de Protestant-
se Omroep.

21.00 Siertuinen... ecologisch beke-
ken, Afl.s: Duurzaam evenwicht.

21.30 Journaal en sport.
22.00-00.15 Cyrano de Bergerac.

Drama. Met: Gerard Depardieu e.a.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Ontbijttv
met früh dran, sport. 08.30 Neighbours.
09.00 Nieuws. 09.05 Wunderbilder aus
der Tierwelt. 09,30 Raumschiff Enter-
prise (Star trek), Amer. sf-serie. 10.25
The young Indiana Jones chronicles.
Amer. avonturenserie. 11 .20
Glücksrad-Show. Aansl. Tip des Ta-
ges. 12.45 Tele Börse. Met Nieuws.
13.35 Unter der Sonne Kalifomiens
(Knots landing), Amer. serie. 14.30
Neighbours. Austr. serie. Aansl.
Nieuws. 15.05 Das Imperium - The
Colbys (The Colbys). Amer. serie. Afl.:
Zwei unter Mordverdacht. 16.00 Mac-
Gyver. Amerikaanse serie. Afl.: Die Vo-
gellady. Aansl. Nieuws. 17.05Geh aufs
Ganze! 17.45 Reg. programma's.
18.15 Bingo. 18.45 Nieuws. 19.00
dran. Sportmagazine. 19.20Glücksrad.
20.15 Der Bergdoktor. Duitse serie.
Afl.: Intermezzo Veronese. 21.15 Die
Goldene Schlagerparade. 22.00 Spec-
taculaire reddingsacties. 23.00 Nieuws.
23.05 News & Stories. 23.50 Docu-
mentaire over een vrouw en haar aan
epilepsie lijdende zoon. 00.15 Docu-
mentaire over de Russische dichter
Tsjechov. 00.30 MacGyver, serie.
01.25 Progr.-overzicht. 01.30 Teletext.

" Isabella Adjani in 'Sub-
way'. (Duitsland 2 - 22.15).

Radio 1 radioElk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30 nieuws:
7.07 NCRV's Hier en nu (8.45 en
11.45 Kerkelijke actualiteiten.)
12.07 Tijdsein. 14.05 Veronica
nieuwsradio. 19.04 Tijdsein pu-
bliek. 20.04 Tijdsein. 22.04 Veroni-
ca sportradio. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.04 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland.

Radio 2
Elk heel nieuws.
7.04 De havermoutshow. 9.04 Tros
Gouden uren. 11.04 Binnenlandse
zaken. 12.04 50 pop of een enve-
lop. 14.04 Dennie Christian draait
op verzoek. 15.04 Nederlands fa-
brikaat, metom 15.04Nederlandse
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 nieus
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 11.04 Baas van de dag.
12.04Denk aan Henk. 14.04Caro-
la. 15.04 Popsjop. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Forza! 21.04 Villa
65. 0.04 Tros Nachtwacht. 2.02
Ketchup. 4.02-6.00 Pyjama-FM.

Radio 4
7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en 20.00
nieuws.
7.02 Aubade. 9.00 Muziek voor
miljoenen. 11.00 Ochtendconcert:
RIAS-kamerkoor. 13.04 In ant-

woord op uw schrijven. 14.00 Het
middagconcert. Sefardische muz.
(1). 16.00 De Nederlanden. 17.00
De koffer. 18.02 Ars musica. 19.00
De grote oversteek. 20.02 Supple-
ment: De grote oversteek. Raphael
Kwartet met piano; Voorbeschou-
wing op de Klap op de Vuurpijl
1992. 22.30-24.00 VPRO Jazz op
vier.

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00Nieuws
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.
14.02Boven het dal. 14.30 De ver-
beelding. 15.02 Ophef en vertier.
17.10 Radio UIT. 17.45 N.I.K.
18.00 Nieuws. 18.02 De wereld
zingt Gods lof. 18.54 Tekst en uit-
leg. 19.00 Waar waren we ook
alweer? 19.15 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00
Kayen rasja (Er is hoop). 21.15 lyi
Haberler (Goed nieuws). 21.30 Sm
ke yat kai yam (Goed nieuws op
maandag). 22.00 Een leven lang.
23.00-24.00 Tros Perspectief.

België/BTBF 1
12.05 Vacaturebank. 12.25 Jeunes
docteurs (pour la vie). Serie. 13.00
Nieuws. 13.20 Une affaire d'état, tv-
film. 14.45 Télétourisme. 15.15 Autovi-
sion. 15.40 Sindbad. Aansl.: Teken-
films. 16.15 Nouba nouba. 17.10 Jeu
des dictionnaires. 17.35 Tropical heat,
serie. 18.30 Ce soir. 18.55 Le bon nu-
mero. 19.30 Journ. 20.05 Chouans.
Franse avonturenfilm uit 1988. 22.35
Laatste nieuws. 22.55 Intern, beur-
snieuws. 23.00-23.15Baraka-trekking.

België/Télé 21
17.00 Cursus Duits. 17.40 Nouba nou-
ba. 18.30 Radio 21. 19.00 Cursus Ne-
derlands. 19.30 Journ. 20.00 Docu-
mentaire over de moord op meer dan 1
miljoen Turkse Armeniërs aan het be-
gin van deze eeuw. 21.00 Sindbad:
Festival arts maroc 92. 21.30 Journ. en
beursberichten. 22.05 Retro 21: 1961 -
La ciociara. Ital./Franse speelfilm uit
1960. 23.40-00.00 Spelprogramma.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion. Spelpro-
gramma. 18.30 Nieuws. 19.00 Le jeu
des dictionnaires. 19.25 Clin d'oeil.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Enjeux/
Le point. Maatschappelijk magazine.
21.00 Nieuws en Eur. weerbericht.
21.35 Sacrée soiree. Gevarieerd amu-
sementsprogr. 23.00 Nieuws. 23.25
Wadi Rushmia. Documentaire over een
vallei in Israël, waar joden en Arabie-
ren vredig samen naast elkaar wonen.
00.00-02.00 Cultureel magazine.

RAI UNO
06.10 Ochtendprogr. 12.00 Servizio a
domicilo. Met om 12.30 Nieuwsflits.
13.30 Nieuws. 13.55 TG 1 tre minuti
di... 14.00 Prove e provini a scommet-
tiamo che...?. 14.30 Primissima. 14.45
L'albero azzurro. 15.15 Zorro. Serie.
Aansl. Big! 17.00 Sette giorni parla-
mento. 17.30 Storia della Bibbia. 18.00
Nieuws. Aansl.: Appuntamento al cine-
ma. 18.10 Italia. Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo. Aansl. Progr.-over-
zicht. 20.00 Nieuws. 20.40 Rossini
Rossini. 23.00 TGI linea notte. 23.15
Emporion. 23.30 Caffè italiano. 00.00
Laatste nieuws. 00.30 Oggi al parla-
mento. 0.50 Mezzanotte e dintorni.
Aansl. Speelfilm en Nachtprogram.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 ■ The
Falcon's adventure. Amer. speelfilm.
10.15 (TT+ ■) Mr and Mrs Smith.
Amer. speelfilm. 11.45 Animation now.
12.00 Mr Berm. 12.15 Priddy the hed-
gehog. 13.10 Pianomuziek van Sjosta-
kovitsj. 13.55 The Lambeth Boys.
14.55 Kerstliederen. 15.00 nws. 15.30
Reg. progr.'s. 16.00 nws. Aansl. Kerst-
dienst vanuit Windsor Castle. 16.50
nws. 17.00 Golf. 18.00 Paardesport.
18.50 Life with Eliza. 19.00 (TT+ ■)
The Addams Family. 19.25 DEF II: The
fresh prince of Bel Air, comedyserie.
19.50DEF II: Dance energy house par-
ty. 20.30 The dark crystal. Amer. pop-
penfilm. 22.00 Reportage over de haal-
baarheid van een federaal Europa i.k.v.
de komende Eurotop in Edinburgh over
het verdrag van Maastricht. 22.30 Lite-
rair magazine. Vandaag: Miss Pym's
day out, tv-spel over het bezoek dat de
schrijfster Barbara Pym in 1977 aan
Londen bracht. 23.20 Manipulation,
animatiefilm. 23.30 Newsnight. 00.15
Breathless, Amer. speelfilm uit 1983.

MTV
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Kristiane. 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 Unplugged withREM.
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. 03.30-07.00
Night videos.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Blood and Honey. 10.20
The new Yogi Bear show. 10.30 Come
midnight monday. 11.00 nws. 11.05
Playdays. 11.30 Snoopy's reunion.
12,00 nws. 12.05 When dinosaurs ru-
led the earth. Engelse avonturenfilm.
13.40Tekenfilms. 13.50 Gev. ochtend-
progr. 13.55 Reg. nws. 14.00 nws.
14.30 Neighbours. 14.50 Carry on, fol-
low that camel. Engelse speelfilm.
16.20 Steven Spielbergs amazing sto-
ries. 16.45 Henry's cat. 16.50 Wild-
bunch. 17.05 Gordon T Gopher. 17.15
Jimbo and the jet set. 17.20 Watt on
earth. Sf-serie. 17.35 Peter Pan and
the pirates. 17.55 Newsround. 18.05
Blue Peter. 18.35 Neighbours. 19.00
nws. 19.30 Reg. nwsmagazine. 20.00
Eldorado. 20.30 Wildlife on one. 21.00
Television's greatest Christmas hits.
22.00 nws. 22.30 Dead calm. Thriller
uit 1989. 00.00 De beste films van '92.
00.45 UHF. Amer. filmparodie uit 1989.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
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
7.00ANP-nieuwsbulletin. 7.03 Lim-
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-nieuws. 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. MetRo 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.

Eurosport
09.00 Aerobics. 09.30 Tennis. ATP-
toern. Ivanisevic - Becker. Herh. 11.30
Aerobics. 12.00 Int. motorsport. 13.00
Euroscores. 14.00 Skiën. Worldcup
cross country. 15.00 Tennis. Roland
Garros, finale. 17.00 Historisch voet-
bal. 18.00 Biljarten. American pool.
19.00 Superyacht indoor. 20.00 Bok-
sen. 21.00 Eurofun. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Eurogoals. 23.00 Bok-
sen 00.30-01.00 Eurosport nieuws.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 NFL this week.
09.00 NBA action. 09.30 Top rank bo-
xing. 11.00 Powerboat world. 12.00
Eurobics. 12.30 Basketball. Duitse
Bundesliga. 14.30 World snooker clas-
sics. 16.30 Autosport. NHRA dragra-
cing. 17.00 Waterskiën. 17.30 Beach-
volleybal. 18.30 Spaans, Portugees en
Nederlands voetbal. 20.30 NHL ijshoc-
key. 22.30 Football Europa. 23.30
Bowlen. PBA tour. 00.30 Paardesport.
01.30 Longitude. Watersport.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business weekly.
07.00 Russisch magazine. 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 weekly. 12.30 Rodina. 13.00
Japan business today. 13.30 News
watch. 14.00 Inside edition. 14.30 Se-
rie noire. 15.00 The mix. 16.00 All
mixed up. 17.00 On the air, live. 18.30
Bonanza. Westernserie. 19.30 Serie
noire. 20.00 Cult tv: I spy. Detectivese-
rie. 21.00 Inside edition. 21.30 Eco
record. 22.00 ITN world news. 22.30
Azimuths. Magazine. 22.48 US Market
wrap. 23.00 ■ A prize of arms, Engelse
speelfilm uit 1962. 01.05 News watch.
01.35 Eco record. 02.00 China news
Europe. Met om 2.00 Prime time news
en 3.00 Economisch nieuws (in het En-
gels). 05.00 The mix.

België/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.

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. 22.00RTL Mega-
hits. 01.00 RTL Nightshift.

WDR4
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 und Ku-
damm. 21.05 Musik zum traurnen.
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress.
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<3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met éénwoord in .
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom:/ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met de
acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND ècontant en mét
legitimatie. 'Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißcon Caöuco Sorrxrio Scanoe*] Q79

Proficiat
met uw 70ste verjaardag

'-"**"_-___>"**""* '■___

Kinderen en kleinkinderen.

Proficiat (O)pa

KJ
met Uw 70ste verjaardag.

Wensen vrouw, kinderen en
kleinkinderen.

OG te huur
Te huur luxe wn.unit, nabij
centr. GELEEN, 1 è 2 pers.
(1 slpk.), geh. beg. grond. Gr.
keuk., woonk., badk.-toilet.
Ged. gemeub. en gestoff. All-
in en inkl. energie, v.a.
’905,- p.m., (geen huur-
subsidie) Tel. 046-747218.

Te huur winkelruimte ca.
80m2, C-HEERLERHEIDE.
Br.o.nr. B-03389, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen._________________________________________________________________________________________________________________

Personeel vraag
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS. Ook colonnes.
045-231336/230477. Hom-
merterweg 77, Hoensbroek.
MEISJES gevr. voor privé te
Geleen. Werktijden i.o. In-
tern mog. Tel. 046-758127.
Porky's Pretpark zoekt leuk'MEISJE. Zeer hoog loon ge-
gar. Leuke sfeer. Tel. 045-
-228481.
Installatiebedrijf J.P. Hogen-
boom BV zoekt voor spoe-
dige indiensttreding een erv.
CV MONTEUR en ervaren
Loodgieter/zinkwerker. Bru-
toloon per 4 wk. ’3.900,-
-excl. vakantietoeslag en
kledinggeld. Schrift. soll.
richten aan: J.P. Hogen-
boom BV, Tongerseweg 15,
6211 LT Maastricht.
Met sp. gevr. radio/KTV en
witgoed-MONTEUR. Expert
Hoevenaars, Kerkstr. 111,
Brunssum. 045-252956.
Hoi, ik ben MICHAEL en ben
7 jaar oud. Ik zoek een lieve
mevrouw die een paar uur
na schooltijd op mij wil letten
(en in de vakantie 20 uur per
week). Omgeving Brunssum-
Nrd. Te1.045-242317 na 17u
CAFETARIAHULP met er-
varing. Werktijden 17.00 tot
20.00 uur. Tevens poetshuip
gevr. Brunssum. Tel. 045-
-253997.
C.L.B. zoekt SCHOON-
MAAKSTER voor object in
Geleen. Ochtenduren. Soll.
C.L.B. Postbus 209, 6470
EE Eygelshoven. Info. tel.
045-462857.
CLUB 2000 in Geleen vraagt
met spoed ned. sprekende
meisjes. Intern mog. Met
garantieloon. 046-742315.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.____________________________________________________________________________

Nieuwjaarswens
____________________________________________________^-^-_-__-____________

In plaats van kaarten
kunt u op 31 december een originele

NIEUWJAARSWENS
in het Limburgs Dagblad plaatsen.

Al vanaf

’lO,-
-staat u erbij!

Bel

045-719966
en verras uw familie en vrienden!

F'iccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16

Ml Inc Mnnrrl Gerr__erdlx>_:_tap|trr_t eenfijne nop. ■■ Fraai design vinyl, vele toep-SSingsmogelijk- mT^^m—f^m diima \;/-i__d Micro Schitterendkamerbreed vinyl in all-over prints AimmiiLwNUUI-NUUII! in lcht-gri|s en antraciet. Jute-rug Breedte ■ W ______ heden. In abricot en grijs.Breedte 400cm. ■_■■_■ BIJNA VOOR NIETb! en granito dessins. Breedte 400cm. ____^%'Prachtg velours tapift in diverse kleuren voor ■TA 400cm. Per strekkende meter. *«-%_*" *^___ Per strekkende meter V _I_P**_ Praktischvinyl voor licht hushoudetjk gebruik. Per strekkende meter V___-**_ ___^___J
een weggeefprp. Foamrug. Breedte Mm ■ #____r^ _■___§. _____ M-fË%ë . __F ■ __F Diverse motieven. Vilt-rus. Breedte 200cm _■■ ■ _I_F_fW ■__FrO
365cm. Per strekkende meter. g^K GELEGD VAN JkmmmW GELEGD VAN «_»Tft_7 MmWmmW per strekkendemeter ""1& È^mJ GELEGD VAN AWmW

meeneemprusvan mAW^W WAT EEN VOORDEEL! PROF.TEER ZOLANG HET KAN! T^^^^J meeneemprijs van __T^ È mm* HOLLEN VOOR DE LAATSTE ROLLENfM
7rvi a\u- ne i/nnDDAAn ctdci/ti Grof genopt bouclétapift, woonkamerkwalitel _W^_. __\\\\WK Zeer fijn lussentapijt. Cotton-bok. In diverse !&________*—_r___r^_____T diima \//->/.r_ Mir-rc Fraai design vhyl, vele toepassingsmogeli|k-
Z.ULANLI Ut VUUKKAAUbIKbKI! In 2 gemêleerde tintenJute-rug. Breedte M MMimT fraaie kleuren. Jute-rug. Breedte 400cm. M_T ___■ ___ tiUIMA VÜÜR Nltlb heden. Inabrcoten grijs.Breedte 400cm ■ JIJFijn genopt bouckétapift, verkrijgbaar in AWm^m, 400cm Per strekkende meter, ■■ ■> W#*^____ Per strekkende meter. Mv_fv_P Sterk vinyl, geschikt voor huishoudelijk gebruik mmW f/ml Per strekkende meter «___-**_meerdere tinten. Jute-rug, Breedte .OOcm WMM. ___ ËJKm^Ê , ______ _" __S_r»_. ■ __F ___T Invele dessins en tinten verkrijgbaar. J^. ______fc_P _____r __■■
Per strekkende meter. T__l _C_fc^W GELEGD VAN Jt&rnW MmWmmW GELEGD VAM___C_f t_y M MmW MmW Breedte 200cm. Per str. meter f^f "■

GELEGD VAN mWm9 Mt
MEENEEMPRIJS VAN ,_rjr WAT EEN VOORDEEL! ______F__Ü II _lï-[iTïW MEENEEMPRUS VAN «t_7y W6-\l\m-\Wt-\sm\ _W

Modern print tapijt, verkrijgbaar in diverse f^m^^k Aden-back rug. Per str. mtr. «bu| ■■ M^Mom Sterke naaldvilttegelGeschikt voor vek_ —>IF",,,_______~ Prachtig vinyl in diverse dessinsen k_uren. ■■ Vrolijk gekleurdekinderkarpetten met leuke JÊmAkleuren en dessins. Foamrug. Breedte ■ __W_h# _■■ ___T _. ___7 doeleinden Los te leggen! Diverse kteuren. __** AT**^ Sterke isolerenderug. Breedte 400cm _r__f ________T motieven. Verkrijgbaar in diverese kleuren. MMWM400cm Per strekkende meter. _____* GELEGD VAN JÊmWmW ____. Ma_soxsocm. _________*QK M Per strekkendemeter *T^ ______ Maat 133x175cm ___^* mmWA\

Sterk bouclé tapijt metfijne lus. Velekleuren. A^^mT^^m Per strekkende meter^^^i HB__^^^^Exclusief voor Carpet-^nd gemaakt. Super- __0M m}i^^_\ Kamerbreed vinyl, vroj|fc^g-jneerd. m^^mT^^m Prachtig klassek karre^^B(me kleur- jtf mWm\Praktisch in onderhoud.Foamrug. Breedte ____- ÊW __\ _m-Wm\ ru»^ündiverse tinten.Zolang de _-_r_ f^m_f M Verkrijgbaar in d-jer-^H M M scl_kerin«j^j"| fc^garens. 0 LI
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Simpel
Over een verklaring voor het
succes van Harrods, het waren-
huis dat claimt ook in deze tijd
van recessie uitstekend te lopen,
moet je volgens hoofd klanten-
service Wilkinson niet te inge-
wikkeld doen. „Je kunt er een
Wetenschap van maken, maar
het is allemaal very simpel. Je
hebt de klant, je hebt de verko-
per en je hebt het produkt. Het
Produkt moet goed zijn - de
klant accepteert geen middelma-
tigheid meer - en de verkoper
moet over een grote intuïtie be-
schikkenmzake de manier waar-
op hij de klant tegemoet dient te
treden." W%er die lichte hoofdbe-
weging: „Thank you for shop-
Ping at Harrods. Je moet het in
je hebben, anders gaat het niet."
Inderdaad moet gezegd dat het
Winkelpersoneel zijn klanten
uitermate vriendelijk tegemoet
treedt. Veel glimlachjes, knikjes
en beleefdheden, die niets af-
doen aan het feit dat je met al je
boodschappen het hele waren-

huis door moet voor een mooie
kerstverpakking. Waar minzaam
twaalf gulden voor wordt ge-
vraagd.

Het warenhuis verleent voor het
overige alle denkbare diensten.
Harrods kleedt en voedt je niet
alleen, maar reserveert desge-
wenst ook kaartjes voor een van
de fameuze Londense musicals,
verzekert je, regelt je vakantie,
de verkoop van je huis en als de
tijd daar is, ook je begrafenis of
crematie. En alles in stijl, dat
spreekt voor zich: quality is het
sleutelwoord van het bedrijf dat
zich graag afficheert als 'de
Rolls-Royce onder de warenhui-zen.
De geschiedenisvan Harrods be-
gint in 1835, als molenaar Henry
Charles Harrod een groothandel
in kruidenierswaren start. De za-
ken lopen goed en in 1853 neemt
hij het bedrijf van een van zijn
klanten over, die een pand in
Knightsbridge bezit. De winkel
gaat pas echt floreren met het
aantreden van Charles Harrodjunior, die de zaak in 1861 over-
neemt. Onder leiding van deze
hardwerkende en ambitieuze
man groeit dekruidenierswinkel
uit tot een zaak waar, naast krui-

denierswaren, ook bloemen,
fruit, groente, medicijnen en par-
fum worden verkocht. In 1874
wordt de gevel van de winkel
voorzien van de woorden 'Har-
rod's Stores.

" Kerstdrukte voor Harrods

Egyptenaar
Harrods is al lang niet meer in
handen van de familie Harrod.
In 1986 verkochten de toenmali-
ge aandeelhouders het bedrijf
aan de Egyptenaar Mohammed
El Fayed. Deze voorzag het wa-
renhuis van de schitterende
Egyptian Room op de begane
grond, waar Egyptische snuiste-
rijen, glaswerk, pennen en fon-
kelende juwelen liggen uitge-
stald. Regelmatig worden aan
Knightsbridge na sluitingstijd
gesluierde dames en sjieke sjeiks
gesignaleerd, die in allerust hun
inkopen doen met de voor spe-
ciale en veel geld spenderende
klanten gereserveerde gold card.

Sinds jaar en dag weerstaat Har-
rods de verleiding om op andere
locaties en in andere landen ves-
tigingen te openen. Dat maakt
deze department store zo bijzon-
der, meent de Rotterdamse

hoogleraar marketing J. Bunt:
„ledereen wil het warenhuis ten-
minste een keer gezien hebben.
Ik denk dat het feit dat er geen
filialen zijn en die ene vestiging
dus zo uniek is, een van de be-
langrijkste redenen van Harrods'
succes is. Dat, en de manier
waarop het warenhuis via direct
marketing met de klant commu-
niceert."

Vaste klanten worden zorgvul-
dig in de watten gelegd. Zo
wordt in de periode voor Kerst-
mis een christmas shopping eve-
ning georganiseerd, zodat de
uitverkorenen niet in alle drukte
temidden van het gepeupel hun
kerstboodschappen hoeven
doen, maar er hun gemak van
kunnen nemen.

Naast direct marketing wordt
ook 'gewone' reclame ingezet als
middel om de naam en faam van
het pretentieuze warenhuis groot
te houden. „Harrods is een van
de sterkste merknamen ter we-
reld," stelt directeur Tim Little
van Harrods' reclamebureauLeagas Delaney. „Dat maakt het
makenvan reclame ervoor alleen
maar moeilijker, want je hebt
veel te verliezen. En Harrods is
natuurlijk niet alleen een toeris-
tische trekpleister, maar ook
gewoon een winkel. Veel men-
sen die hier komen, kijken wat
rond, kopen een souvenir en ver-
trekken - daar hebben we dus
niet zo veel aan."

De opdracht waarmee het recla-
mebureauvoor Harrods werkt, is
tweeledig: enerzijds dient het
imago van het merk gehand-
haafd te blijven, anderzijds moe-
ten de produkten die Harrods
biedt, verkocht worden. „Als
mensen zich hier een duur kos-
tuum aanschaffen en vervolgens
naar de buurtwinkel lopen voor
een brood, hebben we gefaald.
Elke buurtwinkel is onze con-
current. Harrods mag niet alleen
gezien worden als winkel vpor
speciale gelegenheden."

De uitverkoop die twee maal per
jaar plaatsheeft is het belangrijk-
ste wapen waarvan hetreclame-
bureau zich bedient om de
beoogde doelen, imago-handha-
ving en produktverkoop, te be-
reiken. Zestig procent van het
totale reclamebudget wordt tij-
dens de uitverkoop ingezet. In
januarien junihangtLonden vol
met enorme reclameborden,
waarop een in grauw papier ver-
pakt produkt staat afgebeeld
naast de sobere tekst: 'There is
only one Harrods. There is only
one sale."

mens

Bij Engels warenhuis kun je zelfs een olifant bestellen

Harrods Rolls Royce
onder de warenhuizen

DOORWILMADEREK

David Wilkinson doet een
stap naar voren, buigt het
hoofd licht opzij en kijkt de
bezoeker vanachter zijn
zware bril doordringend
aan. „Thank you for shop-
ping at Harrods," klinkt het
bars en met nadruk op elke
lettergreep. „Zó, en niet an-
ders, hoor je klanten tege-
moet te treden. Dus niet een
slecht verstaanbaar 'goede-
morgen' en dan jerug naar
de klant draaien, nee: je
kijkt hem aan en zegt
'thank you for shopping at
Harrods'."
De blik van het hoofd Klanten-
service bij het Londense waren-
huis Harrods wordt mild: „Ik
hou van klanten," spint hij ver-
genoegd. „Ik ben dol op ze. In
dit vak moet je het leuk vinden
om klanten hun geld af te ne-
llen. Klanten zijn voor ons uiter-
mate belangrijk. Bij Harrods
draait alles om deze vraag: hoe
maak ik het de klant naar de zin,
en hoe krijg ik hem aan het ko-
pen."

Het enorme Londense winkelpa-
leis Harrods, gelegen aan
Knightsbridge en Brompton
Road, heeft over het koopgedrag
van de beminde klant geen kla-
gen. Doorgaans trekt het waren-
huis zon 120.000 bezoekers per
dag, dezer weken brengt dage-
lijks het dubbele aantal koop-
lustigen een bezoek aan het vijf
verdiepingen tellende waren-
huis. Velen van hen blijken af-
komstig uit Nederland: zon
beetje om de paar meter stuit je
op een wanhopige rijksgenoot
die hakkelend een van de vier-
duizend Harrodsmedewerkers
aanklampt. _
bonden is in de periode voor
kerst mateloos populair. Want
Londen voor kerst betekent
overal glitter & glim, kerstbo-
men in elke lantaarnpaal, schit-
terend aangeklede etalages vol
kunstsneeuw, kerstmannen, bo-
men en ballen. En als het sum-
mum van kerstpret is daar het
prachtig uitgedoste Harrods,
Waar zon beetje alles te koop is.
Bij Harrods kun je een olifant
bestellen, gaat het verhaal - en
het is nog waar ook.

Decadent
En het is elk jaarKerstmis. Dit
jaar luidt het thema 'New Eng-
land' en het warenhuis doet in
dat kader volop mee aan de
country-style-trend. Veel natuur
en quasi natuur derhalve, maar
niets kan de decadente allure
verbloemen die Harrods op alle
afdelingen uitstraalt. Op de afde-
ling herenmode staat zomaar
ineens een Jaguar tussen de
kerststrikjes en smokings. Op de
voedselafdeling zijn de hoeveel-
heden zalmen, Mexicaanse, Ja-
panse en Italiaanse schotels,
kazen, hammen en worsten bijna
aanstootgevend en in het hele
warenhuis staart de Harrodsbeer
je in duizendvoud aan. En wie
eindelijk, duizelig van zoveel
overdaad en beladen met pakjes
naar de uitgang is gestruikeld,
ziet aan de deur nog net de stic-
ker hangen: Thank you for shop-
ping at Harrods.

Bellbottom
Terwijl in Nederland iedereen net zn winterjas
uit de motteballen heeft gehaald, hangt over Pa-
rijs en Milaan alweer de geur van dezomer. De
grote zomermodeshows werden in de voorbije
weken weer met het nodige lawaai gepresen-
teerd. Ofschoon er een overvloedaan verschillen-
de stijlen naast elkaar bestaat, was er toch een
overwinnaar aan te wijzen: de broek! De meest
opmerkelijke telg van defamilie is wel de bell-
bottom. Velen zullen in wanhoop de ogen ten
hemel slaan, maar er is niet meer aan te ontko-
men, de bellbottom, de broek met de wijduitlo-
pende pijpen is terug. Dit produkt van de Flo-
werPower tijd, is gedurende de hippierevival
lange tijd op de achtergrond gebleven, maar na
de bloemenmotiefjes en rammelende kralenket-
tingen met 'love and peace symbolen', was mo-
deland er kennelijk klaar voor. Gemaakt van
een soepele stof en in eigentijdse snit (legging-
achtige bovenkant, hoewel klassiek laag op de
heup en pas helemaal onderaan uitwaaierend)
is de bellbottom een onvermijdelijke blikvanger.
Draag de bellbottom met een fikse plateauzool
eronder, en je waant je op Woodstock.

Gouden ankers
Joop de Vries prijst zich geluk-
kig samen te werken met 'een
goudsmid die gouden handen
heeft', want zo is hij in staat een
eigen collectie visserij sieraden
op de markt te brengen. Het be-
gon met een gouden schippers-
oorring, waarin een mini-kotter
is gemonteerd. Maar al gauw
werd besloten de serie 'gouden
kotters in actie' in 14 en 18 ka-
raat te realiseren. Met als hulp-
middel foto's van echte Urker
kotters ginghet duo aan de slag.
En intussen zijn er naast de oor-
ringen ook hangers in verschil-
lende maten en een reversspeld,
waarop dekotter staat afgebeeld.
De grootste hanger heeft de af-
meting van een rijksdaalder.

De zakenman zag ook brood in
gouden ankers. „ledereen maakt
ankers, maar ik heb nu eenmaal
de instelling wat ik doe perfect
te willen doen. Misschien ben ik
daardoor aan de prijzige kant,
maar mijn ankers zijn in tegen-
stelling tot de andere die op de
markt zijn, helemaal massief.
Dan krijg je nooit problemen, als
je toevallig ergens tegen aan
stoot. Deuken komen niet voor,"
aldus De Vries, die al snel door
had, dat hij met dit sieraad, in-
clusief kettingwerk, 'ook expan-

siemogelijkheden heeft in Duits-
land. Hij adverteert met succes
in het Duitse blad Schip en Ha-
ven, want: „Duitsers zijn pas
schippers, als ze zich een pet
hebben aangeschaft en een gou-
den anker om hun hals dragen."

Ook 'het goud van de zee', devis,
is in tastbaar goud omgezet. De
kabeljauw (met een robijntje in
het oog), de schol, de dolfijn, de
steur en de haring vormen een
goede aanvulling op de mossel,
dekokkel en de oester die ook al
zijn uitgebracht. Het zijn massie-
ve hangers - de haring bijvoor-
beeld weegt 8 gram - die alle tot
in detail zijn uitgevoerd.

En passant toont De Vries nog
even een gouden dasspeld met
daarop gemonteerd een gouden
scholletje. „Heel moderne vorm-
geving," zegt hij.
De Vries peinst er niet over zijn
collectie bij juweliers te depone-
ren. „Ik blijf gewoon zelf aan
particulieren leveren," zegt hij.
„Ik kom van Urk, ken de visse-
rijwereld, volg de berichten en
kan, ook al doordat mijn zoons

er nauw bij zijn betrokken, over
het vak praten. Dat is bijzonder
prettig. Bovendien zouden de
sieraden veel duurder zijn wan-
neer ze door juweliers worden
verkocht."

" Een deel van de collectie van Joop de Vries. Foto: gpd

Onveranderd
Inmiddels nuttigen kinderen
geen levertraan meer, maar
videospelletjes.Voor de reclame-
makers zijn ze volwaardige con-
sumenten geworden die niet al-
leen hun eigen zakgeld te beste-
den hebben, maar ook grote
invloed uitoefenen op het koop-
gedrag van hun ouders. Kinde-
ren gaan mee boodschappen
doen en zetten een keel op als
vader niet het door hun aange-
wezen produkt koopt.
Bijna onveranderd in de loop der
jaren zijn de wasmiddelrecla-
mes. Sommige poeders mogen
dan claimen dat ze er in slagen
kleuren van elkaar te scheiden
en daar de waskracht op af te
stemmen - wat natuurlijk vol-
strekte nonsens is - het gros van
de middelen wast nog steeds
ouderwets witter dan wit.

Wasmiddelreclame scoort hoog
op de 'erger-lijst en wordt door
Wilbert Schreurs uitgeroepen tot
het prototype van vervelende, ir-
ritante en dommereclame. Maar:
„De consument vindt het wassen
een saaie bezigheid, waar zij uit-

eindelijk maar één ding van ver-
wacht, en wel resultaat. Dus
moet de reclame zich voortdu-
rend en aanhoudend met dat re-
sultaat bezighouden - hoe afge-
zaagd dat ook mag zijn."

'Het leven
valt niet
mee': we leren
het nooit

Vermakelijk boek
over reclame

Haar blik is wanhopig, de
tekst schrijnend: 'Ik zou al-
leen gebleven zijn...', ver-
zucht de kopregel boven de
advertentie. Het is een ad-
vertentie in stripvorm, die
het relaas vertelt van het
meisje dat maar niet aan de
man kwam omdat ze een
'vermoeide' huid bezat.
Goddank raadde moeder
haar op een dag aan Lux
toilet zeep te gebruiken en
voila: „Nu ben ik Wims
ideale echtgenote... dankzij
die heerlijke, verfrissende
Lux toilet zeep." De adver-
tentie siert de voorpagina
van Wilbert Schreurs' net
uitgebrachte boek 'Het le-
ven valt niet mee! Reclame
en de problemen van alle-
dag.

Het is een vermakelijk werkje
over de reclamehistorie van le-
vertraan, schoonheid, . roken,
wassen en koken: de problemen
van alledag. Genoemde Lux toi-
let zeep was, blijkt uit het boek-
je, één van de eerste schoon-
heidsprodukten waarvoor op
grote schaal geadverteerd werd,
vaak in stripvorm. Deze techniek
was in Amerika onder adverteer-
ders begin deze eeuw populair
geworden en waaide in de jaren
dertig over naar Nederland.
Als 'Het leven valt niet mee' iets
duidelijk maakt, is het dat er
sinds het prille begin van de re-
clame - rond de jaren twintig
kwam die zon beetje op gang -
uiteindelijk niet veel is veran-
derd. We tuinen er nog steeds in.
De 'huidvitaminen' waarmee net
na de Tweede Wereldoorlog ge-
zichtscrèmes aan de vrouw wer-
den gebracht, zijn vervangen
door de al even onduidelijke en
oncontroleerbare 'liposomen' en
'moisturizers': maar het principe
is hetzelfde.
Reclame schermde al vroeg met
gezondheid en met wetenschap-
pers. De koeken van Liga wer-
den 'aanbevolen door doktoren
en instellingen' en van kauwgom
kreeg je 'sterke witte tanden',
iets wat nu Xylithol ook weer
beweert.

En dan was er natuurlijk lever-
traan. Jecovitol sprak in adver-
tenties de ouders vermanend
toe: „Wees voorzichtig, Vader en
Moeder! Wees nooit optimistisch
als het om Uw grootste schat
gaat. Wees NU al zeker, dat Uw
jongen straks niet achter zal blij-

ven met leeren. Dat hij op zijn
tijd in een boom klimt en een
prijs wint bij een hardloop-wed-
strijd. Geef hem genoeg vitami-
nen, dus Jecovitol, de levertraan
die door een Nederlandsch
Hoogleeraar geijkt wordt."
Ouders van kinderen vormden
schrijft Schreurs, voor reclame-
makers 'een aangename prooi'
„Wie een kind heeft, is bijna per
definitie bezorgd en onzeker, en
op zon bodem gedijt reclame
goed."

Metamorfose
Daarentegen heeft de reclame
voor sigaretten een ware meta-
morfose ondergaan. Sigaretten-
reclame staat inmiddels wereld-
wijd onder zware druk: elke
advertentie en commercial is
voorzien van de mededeling dat
je van roken longkanker of hart-
klachten kunt krijgen, er zijn tal-
loze regels waaraan sigarettenre-
clames zich dienen te houden en
binnen de Europese Gemeen-
schap wordt overwogen om siga-
rettenreclame rigoureus te ver-
bieden. Nee, dan vroeger. „Ga
vandaag nog over opChiefWhip.
Gegarandeerd 100 procent zuive-
re Virginia en de beste Sigaret
voor Uw gezondheid!" De siga-
ret werd grotekracht toegedicht
en geassocieerd met rust: „Ha, 'n
Strand. Dat zal me helpenom de
moeilijkheden te overwinnen,
want er is geen sigaret, die je
zon prettig, rustig gevoel geeft."

'Het leven valt niet mee' is gelar-
deerd met een groot aantal illu-
straties en voorbeelden, die
jammer genoeg niet voorzien
zijn van een datum. Wilbert
Schreurs schreef eerder de boe-
ken 'Geschiedenis van de recla-
me in Nederland' en 'Collectieve
reclame in Nederland.

Wilbert Schreurs: Het leven valt
niet mee! Reclame en de proble-
men van alledag, uitgeverij IJ-
zer, Utrecht. Prijs f 9,95.

'Parelvisser' verkoopt
sieraden voor vissers

De Urker Joop de Vries (51) is
bezig naam te maken met zijn
visserij-sieraden naar eigen ont-
werp, die hij door een goudsmid
laat vervaardigen. Onlangs ver-
scheen een folder in kleur, waar-
in de 'Fishing Jewellery' op
overtuigende wijze wordt aange-
prezen. Inmiddels is de inhoud
van die folder achterhaald, om-
dat de zakenman al weer talloze
ideetjes in goud heeft laten reali-
seren. De Parelvisser, zoals De
Vries' onderneming heet, is met
grote regelmaat aanwezig op in-
ternationale visserij- en visbeur-
zen en lijkt een gat in de particu-
liere markt te hebben gevonden.

Eigenlijk zijn het De Vries'
zoons Riekelt-Jan en Henk, bei-
den werkzaam in de visserij, die
hun vader op het idee hebben
gebracht 'wat voor mannen in de
visserij-wereld te ontwerpen.
„Op dat gebied was er weinig of
niets. Een gouden ketting en een
plaatje... daar hield het wel mee
op." De suggestie was niet aan
dovemansoren gericht, want in
enkele jaren bouwde De Vries,
die is aangesloten bij de Federa-
tie Goud en Zilver, een collectie
op die internationaal de aan-
dacht trekt.
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KADO-IDEE
GEEF EENS EEN KADOBON, O.A.
Klein uurtje IK 50.-
Feestbehandeling.... 80.-
Heren treatment 80.-
Super de luxe totaal-
behandeling 250.-

IHUIDVERZORGING
045-225511

Wljcnwcg 181 HruiiSMim (Treebeek)
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Aanbod voor
Van Vossen

BRUSSEL - Peter van Vossen
**n voor drie jaar bijtekenen bij
""^ierlecht. De Zeeuw heeft
Rechts zes maanden van zijn

jaar geldende contract bij de
Belgische topper uitgediend.
Öesondanks bood manager Ver-
Schueren aan de verbintenis
°Pen te breken en te verlengen.
Van Vossen tekende afgelopen
2orner een contract van drie jaar
bij Anderlecht. De international,
<-Je met twee doelpunten een
groot aandeel had in de overwin-
ning (3-I).van het Nederlands elf-
tal in en tegen Turkije, werd

bij SK Beveren.Anderlecht heeft de aanvaller
--■en sterk verbeterd contract tot
"nedio 1998 voorgelegd. Voorals-nog heeft deZeeuw uit Zierikzee
**e aanbieding in beraad geno-
den.1 j

Meesters ruziën in Nacht van Maastricht

'Slaapverwekkende'
schaakmarathon

MAASTRICHT - De tiende
schaaknacht van Maastricht af-
gelopen weekeinde werd opge-
sierd door twee opmerkelijke
incidenten.Gorné Herben haalde
het einde van de nacht niet. Hij
werd door vermoeidheid over-

mand. In het ochtendgloren
moest Herben door zijn verbaas-
detegenstanderwórden wakker-
geschud. De schaaknacht begon
vrijdagavond om negen uur en
duurde tot half acht zaterdag-
morgen.

Om half drie zaterdagmorgen
ontstond tussen de favorieten
Erik Knoppert uit Utrecht en de
Geleense meester Rob Caessens
èen hevige ruzie over wie er aan
welke kant van het bord mocht
plaatsnemen. Knoppert, die ach-
ter de latere winnaar Gaston
Dörenberg uit Brunssum de
tweede plaats zou opeisen, ont-
ving van de wedstrijdleiding een
officiële waarschuwing wegens
ontoelaatbaar taalgebruik. Rob
Caessens weigerde te spelen en
kreeg een reglementaire nul toe-
gewezen. Een ronde voor het
einde hield een boze Caessens
het definitief voor gezien.

sport

Ongeslagen uitwedstrijdenreeks MVV ten einde in Oosterpark

Meijer-dag in Groningen
DOOR BERT GROOTHAND

- Meijer-Meijer 2-1. De Groninger Hennie
peijer maakte een doelpunt meer voor zijn ploeg dan zijn col-
6ga-spits van MWErik Meijer. Waarmee een einde kwam aan
?s serie ongeslagen uitwedstrijden van ruim een jaar van de
Maastrichtenaren. Niet dat MW-trainer Sef Vergoossen daar
j)Uwakker van lag. Sterker nog, hij liet geen gelegenheid onbe-ut te benadrukken dat een dergelijk record hem, en ook zijn
sPelersgroep, geen fluit interesseren. Daarmee pogend iederev°rm van druk al bij voorbaat van de ketel te halen.
"'e MVV echter gisteren in het
°sterpark aan het werk zag, kon

?c« niet aan de indruk onttrekken
at die poging misschienwel te zeerGeslaagd Was. De Maastrichtenaren
Peel(jen driekwart van de wed-
"rÜd mat en ongeïnspireerd., °k na afloop bleef Vergoossen vol-"J-Tden in zijn houding: „We moeten

het feit dat dierecordserie nu is
geen drama maken. Ik'p- een duel gezien met goede enJechte dingen. In ieder geval met

hoop drama." Wat dat laatste
IJrtrof had de MW-trainer gelijk,
*Ueen moesten de toeschouwers er
""el erg lang op wachten. Maar toenas het ook meteen vuurwerk.

/"■VV liet bij vlagen zien de beter
Qetballende ploeg te zijn, maar ook

ploeg die de indruk wekte zich
**et druk te willen maken. Gronin-
pl gooide in ieder geval wel vecht-j ŝt als wapen in de strijd. Metf-ennie Meijer als voortrekker. Zijn, ewaker Armand Benneker moet erMemaal dol van geworden zijn.

Ondanks een goede partij van ver-
dediger scoorde Hennie Meijer dus
twee keer voor zijnploeg.

De andere Meijer, Erik en MVV'er,
bleef een tijdlang kleurloos. Omdat
het middenveld niet goed aansloot
bij devoorste linie, stonden de twee
spitsen Meijer en Scheepers volle-
dig geïsoleerd. Scheepers sleurde
en knokte, maar de inzet van Meijer
bleef onder zijn gebruikelijke ni-
veau. „Ik had van de week een
knietje in myn dij gehad en daar
had ik toch nog wel wat last van,"
verklaarde de Oranje-schaduwspits
na afloop. „Na rust heb ik de knop
bewust omgedraaid en ben ik er
weer vol ingegaan."

Wat pas echte vruchten afwierp na-
dat zijn Groningse naamgenoot de
stand naar 2-0 had getild. In de 21.
na rust kopte Erik Meijer zijn ploeg,
na perfect aangevenvan de flitsend
ingevallen Hofman, op 2-1. Waarna
het feest kon beginnen. MW dic-
teerde, MW speelde eindelijk op
volle kracht, MW zorgde voor ge-
weldig spektakel. Maar MW kon
niet meer scoren. Erik Meijer kopte
vallend tegen de Groningse arm van-
invaller Veenhof aan, maar de
Maastrichtenaren kregen geen straf-
schop. Benneker schoot tegen de
paal. Heel MW beukte bij wijze
van spreken met de kop op de gras-
mat om in ieder geval éénpunt af te
dwingen, maar doelpunten werden
er niet meer gemaakt.

FC Groningen-trainer Pim Verbeek
kon na negentig minuten opgelucht
ademhalen. Tenslotte is hij met zijn
ploeg aan een kleine wederopstan-
ding bezig de laatste weken. „MW
is een vreselijk moeilijk te bespelen
ploeg, ze kunnen zowel op de coun-
ter voetballen, als pressie spelen.
Het was een fantastische wedstrijd,
MVV heeft keihard geknokt."
Vriendelijke woorden van een man
diewist dat de overwinningspremie
al in zijn binnenzak zat. Bovendien
overdreven positief. MVV had in-
derdaad geknokt, maar wel veel te
kort. Twintig minuten hard werken
was in ieder geval gisteren veel te
kort om aanspraak te maken op de
winst.

" Erik Meijerbelaagt, onder toeziend oog van Jeffreyvan As, het doel van Groningen. Foto: bert wieringa

FC Groningen-MVV 2-1 (1-0). 37. Hennie
Meüer 1-0, 61. Hennie Meyer 2-0, 67.
Krik Meijer 2-1. Scheidsrechter: Reyg-
wart. Toeschouwers: 12.422.
FC Groningen: Lodewijks, Slor, Boek-
weg, Holband, Wilson, Ilie (72. Veen-
hof), Pijper, Olde Riekerink, Gall,
Hennie Meijer, Huizingh.
MW: Van Grinsven, Linders, Thai,
Benneker, Reijners (66. Van As), Lanc-
kohr, Libregts, Visser, Delahaye, Erik
Meüer, Scheepers (66. Hofman).

Eagles houden waardevolle punten in de Adelaarshorst

Duikvlucht Roda JC
DOORFREDSOCHACKI

DEVENTER - De stemming is
goed bedorven. Met de 2-0 ne-

derlaag tegen Go Ahead Eagles
op zak en de wetenschap dat
Roda JC aan alle kanten ram-
melt, is het niet prettig toeven
onder de kerstboom. Met lood
in de schoenen dwalen plukjes
Roda-spelers van de Adelaars-
horst naar de gereedstaande
bus. „Praat me er niet van,"
maakt Eric van de Luer een af-
werend gebaar. „Zon wedstrijd
mag je natuurlijk nooit verlie-
zen. Schuld? Ik denk dat we al-
lemaal schuldig zijn. Er zullen
er echter een paar zijn die het
zich wat meer mogen aantrek-
ken. Zalig Kerstfeest en een
prettig uiteinde."

De Roda-stemmingsbarometer ver-
toonde een zware depressie. Zeker
nadat Go Ahead Eagles-coach Jan
Versleijen nog wat zout in de won-
de had gestrooid. „We speelden
slecht in een slechte wedstrijd. En
toch wonnen we. Een schoonheids-
prijs hebben we niet; de twee be-
langrijke punten wel."
Voor een schoonheidsprijs komt
Roda JC al lang niet meer in aan-
merking. De ploeg mag dan volgens
de keuzeheren een grotere eenheid
zijn en meer saamhorigheid verto-
nen dan in voorgaande jaren; het
resultaat is er niet naar. Het spel al
evenmin. Tot welgeteld twee mooi
opgezette aanvallen kwam de for-
matie van Adrie Koster tegen de
middelmatige thuisploeg. De con-
clusie die getrokken moet worden
uit de eerste seizoenshelft laat wei-
nig interpretatieruimte. Roda JC zit
heel nadrukkelijk in een overgangs-
jaar en moet drommels goed uitkij-
ken niet in de onderste regionen
van de eredivisie verzeild te raken.
Zelfs al zitten daarbroeders dienog
zwakker zijn.
Fysiotherapeut Jan Geurden wei-
gerde de toekomst somber in te
zien. „In januari zijn de blessurepe-
rikelen achter de rug. Met een fitte
selectie moeten we tot betere pres-
taties kunnen komen." Dat zal hard
nodig zijn met drie pittige thuis-
wedstrijden in januari (Feyenoord,
Sparta en PSV) voor de kiezen.
Kortom, overwegingen die de ploeg
de komende vrije dagen zullen be-
zig houden.
Zaterdagavond in Deventer leek er
in eerste instantie geen vuiltje aan
de lucht. Roda JC zette het spel
keurig naar zh'n hand en deed dat
eigenlijk de gehele wedstrijd. De
Kerkraadse formatie was nadrukke-
lijk aanwezig maar ging dan ook

Go Ahead Eagles-Roda JC 2-0 (0-0). 49.
Rorüe 1-0, 69. Van Blerk 2-0. Scheids-
rechter: Blankestein. Toeschouwers:
5.000.
Go Ahead Eagles: Ensink, Hulshoff,
Marbus, Steinmann, Van Blerk, Potho-
ven, Scherming, Overmars (80. Looms),
Rorije (76. Knippenberg), Boere, Hee-
ring.
Roda JC: Waterreus, Romero, Luijpers.
Hanssen, Trost, Van de Luer, Ihalauw
(60. Huiberts), Vanderbroek (46. Broe
ders), Jansen, Hofstede, Ter Avest.

soms nadrukkelijk in de fout. Aan-
vankelijk bleven die fouten beperkt
tot het missen van enkele kansen
door Berthil ter Avest. Pijnlijker
werd het toen de verdediging ste-
ken lietvallen. Een ongelukkig slip-
pertje van René Trost op het mo-
ment datToine Rorije boze plannen
had en twintig minuten later toen
niemand de moeite nam om Jason
van Blerk de doorgang te versper-
ren. In beide gevallen was doelman
Waterreus volslagen kanloos.
Waar de jeugdige thuisploeg coun-
terend gemene prikken bleef uitde-
len, volhardde Roda JC in het mis-
sen van alle mogelijkheden. Had
Ter Avest - hij speelde de trieste

hoofdrol in het kansenfestival - eer-
der al de lat geraakt; Eric van de
Luer zag zijn inzet een kwartier
voor tijd eveneens door de lat ge-
keerd. Peter Hofstede Hield de bal
lager toen hy doelman Ensink pas-
seerde. Die inzet werd echter door
Marbus van de lijn gehaald. Stefan
Jansen mocht de laatste poging wa-
gen. Zonder succes.
„We hadden grip op de wedstrijd
maar konden het voetballend niet
uitbuiten," vond Adrie Koster. „Op
het middenveld verloren wij, zeker
in de eerste helft, te veel duels. Ons
voetbal werd beter nadat we op ach-
terstand kwamen. In die fase had-
den we voldoende kansen om de
zaak recht te trekken. En in die fase
ook scoorden de Eagles hun tweede
treffer." De derde nederlaag op rij
dus, maar het matige voetbal sloop
reeds langer geleden deKerkraadse
gelederen binnen. Vandaar ook dat
de winterstop als geroepen komt.
Een periode van bezinning en her-
stel. Herstel van blessures en vooral
vorm, nodig om in januari aan een
zwaar competitievervolg te begin-
nen.

* Erwin Vanderbroeck wordt van de bal gezet door Mark Scherming en Dennis Hulshoff (voor-
bond). Foto: BERT WIERINGA

Afdaler
Wirnsberger
verongelukt

ALTENMARKT - Het Oosten-
rijkse skitalent Peter Wirnsber-
ger is zondag bij een ongeval
tijdens een vrije afdaling in Al-
tenmarkt-Zauchensee om het
leven gekomen. De 24-jarige
Wirnsberger, die een grote toe-
komst werd toegedacht op de
afdaling en de Super-G, kwam in
volle vaart tegen een houten
schutting terecht. De politie wil-
de nog geen mededelingen over
de precieze doodsoorzaak doen
voordat het onderzoek is afge-
rond. Wirnsberger maakte deel
uit van de Oostenrijkse selectie
voor de wereldbekerwedstrij-
den. Hij deed tot nu toe dit sei-
zoen aan alle wedstrijden mee.
Kort voor het fatale ongeluk had
Wirnsberger bij Salzburg, waar
werd gestreden om de districts-
kampioenschappen, een afdaling
gewonnen.

F1-perspectief
Jos Verstappen

Van onze sportredactie

AMSTERDAM - Jos Verstappen
kan volgend jaar een testdag in de
formule 1-wagen van het Tyrrell-
team verdienen. De autocoureu
Montfort werd zaterdag in Amster-
dam gehuldigd als Nederlands
der van het jaar. Uit handen van dt"
Britse renstal-eigenaar Ken Tyrrell
ontving de Limburger een wissel-
trofee en een geldprijs van 45.000
gulden.
Tyrrell verzekerde de twintigjarige
Verstappen dat een training in de
formule 1-wagen in 1993 tot de mo-
gelijkheden behoort. Als voorwaar-
de stelde de Brit dat Verstappen
komend seizoen de strijd om het
Duits kampioenschap in de formule
3-klasse winnend afsluit. Hij komt
daarin uit voor het WTS-team van
Willi Weber, de manager van formu-
le 1-coureur Michael Schumacher.
„Het aanbod van Ken Tyrrell heeft
geweldig veel indruk op me ge-
maakt", reageerde Verstappen.
„Tyrrell staat bekend als deman die
altijd en overal talent weet te vin-
den voor de formule 1. Als je bij zo
iemand kunt testen, is dat natuur-
lijk het allerhoogste".
Voordat het zover is zal Verstappen
echter eerste de Duitse formule 3-ti-
tel moeten behalen. Geen gemakke-
lijke klus, want bij onze oosterbu-
ren is de concurrentie moordend.
„Maar ik ben optimistisch", aldus
de Limburger. „Ik kom in het team
terecht met de beste motoren".
Vooraleer op 4 april 1993 in Zolder
het Duits formule 3-kampioenschap
van start gaat, hoopt Verstappen
enkele races in Nieuw-Zeeland te
rijden. „Er worden daar in vijf we-
ken tijd tien wedstrijden geredenin
een klasse die qua niveau ligt tus-
sen de formule 3 en de formule
3000. De sponsoring is nog niet he-
lemaal rond, maar de geldprijs voor
mijn uitverkiezing is weer een duw-
tje in de rug".

Johan Cruijff in
principe akkoord
BARCELONA - Johan Cruijff
heeft in een drie uur durend ge-
sprek -met Barcelona-voorzitter
Nunez zaterdag een principe-
akkoord bereikt over een contract-
verlenging voor twee jaar. Onlangs
deed Nunez de Nederlandse trainer
een nieuw aanbod.
Volgens vice-voorzitter Gaspard is
nu alles 'rond. Cruijff zelf houdt
echter nog een slag om de arm. Hij
gaat eerst een weekje skiën in de
Franse Alpen en besluit pas daarna
of en wanneer hij het contract te-
kent.
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eerste divisie
Heerenveen-Heracles 3-0
Emmen-RBC 2-1
TOP-Helmond Sport 4-0
VW-De Graafschap afgelast
NAC-AZ uitgesteld
Telstar-Haarlem 1-3.
ADO Den Haag-Eindhoven 3-3
Excelsior-NEC 1-2

Zaterdag 9/1 19.30 uur:
Heracles-Emmen
Haarlem-Heerenveen
ADODenH. 18 9 5 4 23 39-25
RBC 18 11 1 623 38-25
Graafschap 17 9 4 4 22 28-21
VW 17 10 2 522 29-28
NEC 18 9 4 522 36-23
Heerenveen 17 7 6 420 34-23
AZ 17 7 6 420 31-24
NAC 17 7 5 519 22-20
Haarlem 17 7 5 5 19 23-25
FC Zwolle 18 7 5 6 19 26-19
Emmen 17 6 5 6 17 23-22
Eindhoven 18 5 6 7 16 32-33
Telstar 18 6 4 8 16 29-34
TOP 18 5 4 9 14 23-30
Helmond Sp 18 4 6 8 14 24-36
Excelsior 18 4 6 8 14 21-33
Veendam 18 3 5 10 11 15-29
Heracles 17 1 313 5 14-37
De Graafschap en VVV periode kampioen
Haarlem-Heerenveen niet in stand 6/12

NEC 2 2 0 0 4 6-1
ADODenH. 2 110 3 8-3
Veendam 2 1 10 3 2-1
FC Zwolle 2 1 10 3 2-1
Heerenveen 11002 3-0
Haarlem 1 10 0 2 3-1
Emmen 1 10 0 2 2-1
Graafschap 1 1 0 0 2 1-0
RBC 2 10 12 6-3
TOP 2 10 12 4-1
Helmond Sp 2 10 12 4-7
Eindhoven 2 0 1116-7
AZ 10 0 10 0-1
Heracles 10 0 10 0-3
VW 10 0 10 1-5
NAC 10 0 10 0-4
Telstar 2 0 0 2 0 1-4
Excelsior 20020 1-7

Haarlem-Heerenveen niet in stand 6/12

scoreverloop
EREDIVISIE
PSV-Vitesse 1-0 (1-0). 31. Linskens 1-0.
Scheidsrechter: Jol. Toeschouwers: 24.450.
Gele kaart: Bos (Vitesse).
PSV: Van Breukelen; Beerens, Van Tigge-
len. Popescu en Heintze; Linskens en
Numan; Vanenburg, Thorninger, Romario
en Ellerman (49. De Laat).
Vitesse: Van der Gouw; Straal, Van de
Looi, Bos en Vermeulen;Laamers, Loeffen,
Cocu en Van Breemen; Latuheru en Van
Arum.
Sparta-Volendam 0-2 (0-0). 67. Smeets 0-1,
87. Smeets 0-2. Scheidsrechter: Van Dijk.
Toeschouwers: 2600. Gele kaart: Snoei en
Van den Berg (Sparta), De Freitas (Volen-
dam).
Sparta: Metgod; Louhenapessy, Van den
Berg, Sandel en Snoei; Bogarde, Van Mol
en Van der Laan (58. Schuurhuizen); Vu-
rens, De Getrouwe en Helder.
Volendam: Zoetebier;Van Loon, Rene Bin-
ken, Molenaar en Sier; Pastoor, Wasiman,
Den Ouden en Bond; Smeets en De Freitas
(74. Berghuis).

FC Utrecht-Cambuur 1-1 (0-1). 40. Keizer
0-1, 84. Graanoogst 1-1. Scheidsrechter:
Houben. Toeschouwers: 5495. Gele kaart:
Van der Net en Verrips (Utrecht).
FC Utrecht: Van Ede; Aipassa (61. Van der
Ark), Liesdek, De Koek en Verrips; Roest
(76. Graanoogst), Plugboer, Van der Net en
Oosterhuis; Bijl en Smolarek.
Cambuur: Grim; Elzinga, Brouwer, Haa-
trecht (90. Bruin) en Abma; Sinkgraven,
Keizer, Uhlenbeek en Dantuma (89. Roos);
Mols en De Gier.

Willem 11-Feyenoord 0-2 (0-0). 85. Fraser
0-1, 88. Obiku 0-2. Scheidsrewchter: Luinge.
Toeschouwers: 10.000. Gele kaart: Bogers
(Willem II), Blinker, Van Gobbel en De
Wolf (Feyenoord).
Willem II: Brugel; Meijs, Verhagen (83.
Smits), Hofstede en Bogers; Feskens, Van
Gastel, Vincent en Van Hintum; Bouchlal
en Abdellaoui.
Feyenoord: Van Dijk; Van Gobbel, De
Wolf, Metgod en Heus (72. Gorré); Bosz,
Fraser en Witschge; Taument, Kiprich (67.
Obiku) en Blinker.

EERSTE DIVISIE
Heerenveen-Heracles 3-0 (2-0). 26. Tammer
1-0, 39. Roelofsen 2-0, 88. Camataru 3-0.
Scheidsrechter: Theelen. Toeschouwers:
7400. Gele kaart: Swager en Tammer (Hee-
renveen), Kolmschot en Mossel (Heracles).
Bijzonderheden: 23. Roelofsen (Heeren-
veen) schiet strafschop tegen doelman op;
69. Kolmschot (Heracles) schiet strafschop
tegen paal.

Emmen-RBC 2-1 (1-1). 17. Van Oostrum 1-0,
32. De Kort 1-1, 72. Grummel 2-1. Scheids-
rechter: Janssen. Toeschouwers: 1940. Gele
kaart: De Haan (Emmen), Magielse (RBC).

TOP-Helmond Sport 4-0 (3-0). 13. Van der
Weert 1-0, 14. Van der Weert 2-0, 34. Van der
Weert 3-0, 67. Van der Weert 4-0. Scheids-
rechter: Temmink. Toeschouwers: 1600.
Gele kaart: Kooien (TOP), Weijers (Hel-
mond Sport).
ADO Den Haag-Eindhoven 3-3 (0-3). 17.
Van Helmond 0-1, 18. Van Helmond 0-2, 44.
Van Helmond 0-3, 51. Van der Laan 1-3, 63.
Heesen 2-3, 85. Van der Laan 3-3 (straf-
schop). Scheidsrechter: Schaap. Toeschou-
wers: 2817. Gele kaart: Van Eijkeren (ADO).
Prommayon, Hoeks en Vroomans (Eindho-
ven).

Excelsior-NEC 1-2 (1-1). 25. Lok 0-1, 35. Du-
mee 1-1, 73. Eijlander 1-2. Scheidsrechter:
Bossen. Toeschouwers: 950. Gele kaart:
Eger en Taument (Excelsior), Eijlander
(NEC).

Telstar-Haarlem 1-3 (1-0). 19. Oostrom 1-0,
48. De Jong 1-1, 80. Kooistra 1-2, 87. Van
Galen 1-3. Scheidsrechter: Nienhuis. Toe-
schouwers: 3055. Rode kaart: 74. Cruijff
(Haarlem) 2 x geel. Gele kaart: De Zeeuw
(Telstar).

topscorers
Eredivisie:
I. Bergkamp (Ajax) en Kiprich (Feyenoord)
11, 3. Meijer(MW) 10,4. Romario (PSV) en
De Boer (FC Twente) 9, 6. Kieft en Ellerman
(PSV) 8, 8. Pettersson (Ajax), Hofstede (Ro-
da JC), Hofman (Fortuna Sittard) en Van
den Brom (Vitesse) 7, 12. Visser (MW),
Mols (Cambuur), Polley (FC Twente), Hans-
sen (Roda JC) en Van Arum (Vitesse) 6, 17.
Taument, Obiku 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), Van der Laan (ADO Den
Haag) en Cornelissen (Eindhoven) 13, 4.
Graef (VW) 12, 5. Van der Weert (TOP) 10,
6. Van Oostrum (Emmen), Van Hooijdonk
en Lammers (NAC), De Roode en Hoop
(Telstar) 8, 11. Tammer (Heerenveen) en De
Jonge (Emmen), 7 13. Waterink (TOP), Van
Utrecht (Excelsior), Regtop (Heerenveen),
Babangida (VVV), Van Galen (Haarlem),
Eijlander (NEC) 6.

buitenland
BELGIË
Anderlecht-Charleroi 2-0
FC Luik-FC Antwerp 2-1
Beveren-KV Mechelen 1-0
Genk-Lommel 2-0
AA Gent-FC Brugge 2-3
Lierse SK-FC Boom 4-1
Waregem-RWD Molenbeek 0-1
Cercle Brugge-Lokeren 1-1
Ekeren-Standard Luik 0-0

Stand: Anderlecht 17-29; Standard Luik
17-25; KV Mechelen 17-20; Waregem 17-20;
AA Gent 17-20; Club Brugge 17-20;RDWM
17-20; Charleroi 17-19; Lierse 17-18; SK Be-

veren 17-18; FC Antwerp 17-17; Cercle
Brugge 17-16; FC Luik 17-15; Genk 17-14;
Boom 17-10; Lokeren 17-10; Ekeren 17-9;
Lommei 17-6.

SPANJE
Sevilla-Real Madrid 2-0
Osasuna-Real Sociedad 2-0
Celta-Tenerife 0-1
Oviedo-Burgos 3-0
Cadiz-Gijon 2-3
Espanol-Albacete 2-0
Zaragoza-La Coruna 0-2
Athletic Bilbao-Valencia 1-4
Atletico Madrid-Logrones 0-1
Rayo Vallecano-FC Barcelona 3-3
Stand: La Coruna 15-23; Barcelona 14-22;
Real Madrid 15-20; Valencia 15-19; Atletico
Madrid 15-19; Sevilla 15-18; Sporting Gijon
.15-18; Tenerife 15-16; Osasuna 15-16; Athle-
tic Bilbao 15-16; Espanol 15-15; Rayo Valle-
cano 15-15; Zaragoza 15-15; Celta Vigo
15-12; Oviedo 14-11; Real Sociedad 15-10;
Cadiz 15-10;Albacete 15-8; Burgos 15-8; Lo-
grones 15-7.

FRANKRIJK
Toulouse-Nantes 2-0
Lyon-Monaco 0-0
Auxerre-Le Havre 4-1
Metz-Bordeaux 1-1
Caen-Strasbourg 3-0
Valenciennes-St. Etienne 0-0
Montpellier-Sochaux 1-0
Toulon-Lens 2-2
Lille-Nimes 2-2
Paris SG-Marseille 0-1

Stand: Nantes 19-26; Auxerre 19-26; Mona-
co 19-26; Marseille 18-25; Paris SG 19-24;
Bordeaux 19-23; Strasbourg 19-21; St.
Etienne 19-20; Montpellier 19-20; Lyon
19-20; Sochaux 19-19; Caen 19-17; Le Havre
19-17; Metz 19-15; Toulouse 19-15; Lens
19-14; Lille 18-13; Valenciennes 19-13; Ni-
mes 19-13; Toulon 19-12.

ENGELAND
Arsenal-Middlesbrough 1-1
Blackburn-Sheffield United 1-0
Chelsea-Manchester United 1-1
Coventry-Liverpool 5-1
Everton-Southampton 2-1
ManchesterCity-Aston Villa 1-1
Oldham-Tottenham , 2-1
Sheffield Wednesday-Queen's Park R. 1-0
Crystal Palace-Leeds United 1-0
Nottingham Forest-Wimbledon 1-1
Vandaag: Norwich-Ipswich.

Stand:
Norwich 19-39; Aston Villa 20-35; Black-
burn 20-34; Manchester United 20-34; Chel-
sea 20-33; Arsenal 20-30; Ipswich 19-29;
Coventry 20-29; Queen's Park 20-29; Liver-
pool 20-28; Manchester City 20-26; Middles-
brough 20-26; Tottenham 20-25; Leeds
20-24; Sheffield Wednesday 20-23; Sout-
hampton 20-23; Everton 20-22; Oldham
20-21; Crystal Palace 20-21; Sheffield Uni-
ted 20-21; Wimbledon 20-19; Nottingham
Forest 20-15.

sportprijsvragen
Lotto: 2-3-4-15-23-24. Reservegetal: 31.
Cijferspel: 088364.
Toto 51: 1-2-1-2-3-1-1-2-2-3-2-1.
Belgische lotto: 2-7-13-17-32-41. Reservege-
tal: 29.
Jokergetal: 2138395.

Duitse lotto: 5-8-10-11-18-31. Reservegetal:
3. Superzahl: 0.
Spiel 77: 6229726.
(onder voorbehoud)

wk-kwailifcatie
La Valetta. WK-kwalificatie groep 1: Mal ta-
ltalie 1-2 (0-0). 59. Vialli 0-1, 62. Signori 0-2,
86. Gregory 1-2. Scheidsrechter: Goethals
(Bel). Toeschouwers: 15.000.Rode kaart: 67.
Baresi.
Malta: Cluett; Silvio Vella, Buhagiar (46.
Camilleri), Galea en Brincat; Buttigieg, Bu-
suttil, Saliba (73. Raymond Vella) en Grego-
ry; La Ferla en Scerri.
Italië: Pagliuca; Costacurta, Di Chiara (46.
Bianchi), Baresi en Maldini; Eranio, Alber-
tini, Donadoni (58. Simone) en Evani; Vialli
en Signori.
Stand:
Zwitserland 4 3 1 0 7 14-3;
Italië 3 12 0 4 4-3;
Schotland 3 0 2 12 1-3;
Portugal 10 10 1 0-0;
Estland 2 0 111 0-6;
Malta 3 0 12 1 1-5.
Eerstvolgende wedstrijden: 24 januari
Malta-Portugal; 17 februari Schotland -Mal-
ta; 24 februari Portugal-Italië.

Mannschaft
neemt revanche

MONTEVIDEO - Het Duitse voet-
balelftal heeft tijdens de toernee
door Zuid-Amerika een beelje re-
vanche op zichzelf genomen. Na de
bittere nederlaag van de wereld-
kampioen woensdag in Porto Ale-
gre tegen Brazilië (1-3) volgde zon-
dagavond in Montevideo een ruime
zege op Uruguay: 4-1.

Het duurde enige tijd voordat het
technisch duidelijk betere Duits-
land op toeren kwam. In de 41ste
minuut zorgde Buchwald er in zijn
zestigste interland voor dat zijn
ploeg met een voorsprong kon rus-
ten. In de tweede helft drukten uit-
blinker Möller (60ste minuut), Has-
sler (70ste) en Klinsmann (76ste)
met het hoofd het overwicht van de
Duitsers in doelpunten uit voordat
Moran zes minuten voor het einde
tegen kon scoren.

Koss maakt indruk in schaatsinterland

Toch winst Oranje
HAMAR - De Nederlandse
schaatsploeg heeft de interland te-
gen Noorwegen gewonnen. Op de
Olympische baan van Hamar be-
droeg het verschil zes punten in het

voordeel van Oranje: 113-119. De
winst kwam op naam van de all-
rounders. Die wonnen de wedstrijd
met negen punten 44-35, de sprin-
ters ledeneen kleine nederlaag. Uit-
blinker in Hamar was Johann Olav
Koss, die op de 1500 en 5000 meter
twee Noorse records verbeterde en
de Nederlandse allrounders ver
voor bleef.

„We weten nu weer dat hij er nog
is", deed Ab Krook laconiek. De
Nederlandse bondscoach was blij
met de overwinning in de interland
op Noorwegen. Twee jaarterug leed
Nederland aan een Koss-complex.
De Noor werd toen wereld- en Eu-
ropees kampioen en deed daar een
paar nog steeds staande wereldre-
cords bij.

In de fonkelnieuwe Olympische
schaatshal, aangemoedigd door dui-
zenden Noren, manifesteerde hij
zich weer in al zijn grootheid. Op ijs
dat volgens kenners te dun was en
afbrokkelde in de bochten won hij
de 1500 meter in 1.54,31 en de 5000
meter in 6.44,20. De vijf-kilome-
terchrono was minder dan drie tel-
len langzamer dan Koss' werelre-
cord, dat hij begin 1991 in Heeren-
veen vestigde (6.41,73). Vanzelfspre-
kend werd in Scandinavië nog
nimmer zo snel geschaatst.

Op de schaatsmijl bleven de Neder-
landers nog wel een beetje in zijn
buurt: Zandstra 1.54,92, Ritsma
1.55,47 en Schreuder 1.56,32. Op de
5000 meter kwam na Koss een hele

tijd niets en daarna het peloton.
Voor Veldkamp, tweede, was het
gat 10,71 seconden, voor Ritsma,
vierde, 13,33, voor Zandstra, vijfde,

13,52 en voor Bos, zesde, 19,58.Koss
verbeterde de beste seizoentijd, van
Veldkamp in Berlijn, met zes secon-
den.

" Bart Veldkamp snelt op de 5000 meter in 'Hamar naar de
tweede plaats. Foto: epa

Ijshockeyers
nog ver van

top verwijderd
ZOETERMEER - Na drie dagen
ijshockeyen was het saldo negatief,
de toekomst verre van zonnig. Zo-
wel sportief als financieel staat de
NIJB (Nederlandse IJshockey
Bond) wankel op zijn schaatsen.
Sportief, omdat Oranje in Zoeter-
meer als laatste eindigde,financieel
omdat de bond voor het vierlanden-
toernooi vijftig mille uit eigen kas
diende te betalen. De gift van 25.000
gulden van de gemeente Zoeter-
meer was bij lange na niet toerei-
kend de begroting te dekken.
Desondanks bleef bondscoach Lar-
ry van Wieren zijn reputatie als po-
sitivo bevestigen, ook al leverden
de drie interlands tegen Denemar-
ken, Slovenië en jong-Finland tij-
dens het matig bezocht ijshockey-
evenement - hooguit 800 betalende
bezoekers over drie dagen - slechts
één punt op: nederlagen van 4-6 en
1-4 tegen respectievelijk de Denen
en toernooiwinnaar Finland en een
gelijkspel van 3-3 tegen Slovenië.

sport

scorebord
eredivisie

PSVVitesse 1-0
GA Eagles-Roda JC 2-0
Dordrecht-RKC afgelast
FC Twente-Den Bosch afgelast
-Sparta-Volendam 0-2
Utrecht-Cambuur 1-1
FC Groningen-MW 2-1
Willem 11-Feyenoord 0-2
Fortuna S-Ajax uitgesteld

Zaterdag 9/1 om 19.30uur:
PSV-Sparta
Zondag 10/1 om 14.30 uur:
RKC-FC Utrecht
Volendam-Ajax
Dinsdag 12/1 om 20.00 uur:
Roda JC-Feyenoord

PSV 15 12 2 1 26 42- 8
Feyenoord 15 8 5 2 2135-16
FC Utrecht 15 8 5 2 2125-15
-MVV 16 8 4 4 20 27-24
FCTwente 14 8 3 3 19 27-12
Ajax 13 7 4 2 18 29-11
Vitesse 15 5 7 3 17 22-12
Volendam 15 5 5 5 15 23 -14
Willem II 16 5 5 6 15 15-17
Groningen 16 5 5 6 15 17-24
GA Eagles 16 5 4 7 14 22-29
Sparta 14 3 7 4 13 15-17
RKC 14 4 4 6 12 14-27
RodaJC 15 6 0 9 12 25-29
CambuurL 16 2 6 8 10 13-27
Fortuna S 15 3 2 10 8 14-36
Dordrecht 15 2 3 10 7 9-31
Denßosch 15 1 5 9 7 12-37

Rudy Pevenage: 'Je kunt rekenen op steun van ploeg'

Raymond Meijs, nieuwe
start bij La William

DOOR WIEL VERHEESEN

HEERLEN - „Jouw kerstge-
schenk", zei de Belgische chef
d'equipe Rudy Pevenage za-
terdagmiddag in het Heerlen-
se motel tegen Raymond
Meijs. De bijna 25-jarige wie-
lerprof uit Valkenburg zette
vervolgens zijn handtekening
onder het contract, dat hem in
het komende seizoen bindt
aan de formatie La William/
Duvel. Hiermee werd Meijs
naast Michel Cornelisse en
Mare Siemons de derde Ne-
derlandse renner in dit Bel-
gisch merkenteam.

Pevenage (38) noemde het aantrek-
ken van Meijs, Cornelisse en Sie-
mons zowel sportief als commer-
cieel belangrijk. „Co-sponsor Duvel
begint op de Nederlandse bier-
markt steeds grotere betekenis te
krijgen", zei hij. Tot het dozijn Bel-
gen, dat hij onder zijn hoede heeft
behoren Patrick van Roosbroek,
Patrick Deneut, Gino van Hooy-
donck, Jan Mattheus, Johan Re-
mels en amateurkampioen Wim
Omloop.

„Wanneer jeje realiseert, dat amper I
veertig Nederlandse renners op dit
moment onder de pannen zijn, heb
ik reden om tevreden te zijn", aldus
Meijs. „In de voorbije maanden, bij
het inmiddels opgedoekte Tulip-
team kreeg ik met veel tegenslag af
te rekenen. Daardoor kon ik onder
andere de Ronde van Italië niet tot
een goed einde brengen."

Meijs, die enkele dagen geleden tij-
dens een training geblesseerd raak-
te, kreeg van zijn nieuwe chef d'e-
quipe het advies vooralsnog niets te
forceren. „In de eerste weken van
het seizoen hoef je je echt nog niet ,
te tonen. Later reken ik wel op jou,
óók in de grote koersen. Je kunt er
van op aan, dat je de steun van de .
ploeg krijgt zodra je optreden dit
rechtvaardigt."

La William rijdt geen grote ronde
(Tour, Giro, Vuelta) en evenmin de
wereldbekerwedstrijden, uitgezon-
derd in België zowel Ronde van
Vlaanderen als Luik-Bastenaken-
Luik. Voor het overige is de ploeg
practisch overal present, zowel in
klassiekers als etappewedstrijden.

„De moeite waard", concludeerde
Meijs, die halverwege de jaren tach-
tig wereldkampioen werd bij de
juniorenen vervolgens geruimetijd
tot de amateurtop behoorde. Toen
hij uiteindelijk bij Tulip als profaan

de slag kon, ondervond hij aan den
lijve hoe groot de stap was. Het
maakte hem zeker in mentaal op-
zicht sterker.

Zijn ploegleider ('het wordt mijn
vijfde jaar als zodanig') weet als
geen ander hoe belangrijk mentale
veerkracht is. „Een echt winnaar-
stype was ik niet", aldus Pevenage,
„maar in verschillende etappewed-
strijden, zoals de Ronde van Neder-
land en Ronde van Zwitserland zat
ik vooraan. In de Tour 1980 won ik
een etappe en droeg ik elf dagen de
gele trui. In Parijs werd ik als win-

naar van het puntenklassement
gehuldigd."
Ook in klassiekers was Pevenage
vaak bij de eersten, zoals in Parijs-
Brussel beginjaren tachtig. Met Ha-
negraaf bleef hij als enige overeind
in een monsterontsnapping. „In de
slotfase deed Hanegraaf geen kop-
werk meer. Hij was aan het einde
van zijn latijn, zei hij. Met het pelo-
ton in de rug moest ik alle werk al-
leen opknappen. Hanegraaf brak
zijn woord en versloeg mij in de
sprint, waarin ik ook nog door de
voorhoede van de aanstormende
groep gepasseerd werd."

" Raymond Meijs (links) zet zijn-handtekening onder het contract, dat hem komend wielersei-
zoen bindt aan de Belgische merkenploeg La William/Duvel. Rechts chef d'equipe Rudy Peve-
nage. Foto: FRANSRADE

Limburg krijgt opnieuw
druk wielerseizoen

Van onze correspondent
BAIRVERHEESEN

HEYTHUYSEN - Er staat Lim-
burg weer een druk wielerseizoen te
wachten. De wedstrijdkalender ver-
meldt slechts drie vrije weekends.
In café 'Klein Paris' in Heythuysen,
thuishaven van wielerclub Midden-
Limburg, presenteerde districtscon-
sul Sjeng Duykers afgelopen zater-
dag de kalender. „Toch met een
beetje weemoed," vertelde de con-
sul in zijn openingswoord. Sjeng
Duykers treedt namelijk bij de ko-
mende voorjaarsvergadering van
het districtLimburg af als districts-
consul. Vanaf dat moment mag zijn
opvolger Emiel Frambach zich in
het 'woelige water' van de wieler-
sportbegeven.

Nieuw op de kalender zijn de wed-
strijden in Übach over Worms op 7
en 8 augustus en een criterium op
de Beitel in Heerlen op 12 septem-
ber. Deze wedstrijd is tevens de
sluitingskoers van het wielersei-
zoen in Limburg.
De Eurode-Omloop in Kerkrade
krijgt haar tweede uitgave. Ook de
Omloop van de Grindmeren, Drie-
landen-Omloop en de Omloop van

Onderbanken staan weer op het
programma evenals, na een jaar af-
wezigheid, de Omloop van St.-Geer-
truid. Tenslotte is de Hel van het
Mergelland een tweedaags wielere-
venement geworden waar profs en
amateurs samen strijden in een
open wedstrijd voor de overwin-
ning. Ook terug (onder voorbehoud)
is de profronde van Linne.
De Amstel Gold Race wordt gehou-
den op 24 april; het NK voor profs,
amateurs en dames in Meerssen tij-
dens het laatste weekeinde van juni.

De Limburgse wielerkalender na de trai-
ningsritten (alle categorieën) op 7/2 in Ge-
leen 14/2 in Heythuysen; 28/2 in Obbicht en
7/3 in Maastricht is als volgt:
14 maart Margraten: Clubkampioenschap-
pen;
21 maart Neerbeek: A-a, N, J.

-28 maart Gulpen (De Del): A-a, A-b/vet., J,
N.
2 en 3 april Eijsden (Hel van het Mergel-
land): Open wedstrijd profs en A-a. Eerste
dag Eijsden-Soumagne 141km; tweede dag
Soumagne-Eijsden 171 km.
4 en 11 april: vrij
12april Stem: A-a, A-b/vet. J, N.
17 en 18 april Baarlo: jeugdwedstrijden.
24 april Amstel Gold Race: profs. Start
Heerlen, aankomst Maastricht.
25 april Schweiberg: A-a, A-b/vet., J, N.
30 april Maasbracht: Omloop van de
Grindmeren A-a.
2 mei Sweikhuizen: A-a, A-b/vet., J, N.
8 en 9 mei: Tweedaagse van Heuvelland.
Eerste dag Klimmen J, N. Tweede dag Voe-
rendaal A-b, J.
16 mei Merkelbeek (Omloop van Onder-
banken): A-a, J.
20 mei Obbicht: A-a, A-b/vet., J, N.
23mei Berg en Terblijt: A-a, A-b/vet., J, N.
30 mei Heythuysen (Bedevaartronde): A-a,
A-b/vet. J, N.
31 mei Neer: Districtskampioenschappen.

5 juni Stem (Omloop van de Maasvallei):
A-b, J, N.
6 juni Stem (Ronde van Limburg) A-a
(voorwedstrijden worden nader vastge-
steld).
7 juni Stem (De 100 van Stem): A-a.
13 juni Brunssum: A-a, J, N.
19juni StGeertruid (Omloop van St.-Geer-
truid): A-a plus NK voor studenten.
20 juni Vijlen: NK voor J, N en J-d.
26 juni Horst: A-a, J (avondcriterium).
26 juni Meerssen: NK voor A-a en dames.
27 juni Meerssen: NK voor profs.
27 juni Nunhem: Landelijk jeugdtoernooi.

3 juli Gennep (Midzomernachtronde): A-a,
A-b/vet. en dames.
4 juli Geleen/Lindenheuvel: A-a, A-b/vet.,
J, N.
10 juli Munstergeleen: A-a, A-b/vet.
11 juli Schinveld: A-a, J, N.
16 juli Voerendaal (avondcriterium): A-a,
A-b/vet.
17 en 18 juli Siebengewald (Twee daagse
van Noord-Limburg): eerste dag A-a. twee-

de dag A-a en J. j.
21 juli Sevenum (avondcriterium): A-a e"
24 juli Weiten (De Nacht van Weiten): A*
25 juli Nuth: A-a, A-b/vet. J. j,
28 juli Well (avondcriterium): A-a, A-b/v
J, N.
30 juli Heerlen: profcriterium).
31 juli Elsloo: profs en A-a. ,
I augustus Gulpen-dorp: A-a, A-b, N, J**L
4 augustus Parmingen: profs, A-a en °mes.
7 augustus Übach over Worms: A-a. j,8 augustus Übach over Worms: A-b/vet-
N.
10 augustus Linne: profcriterium.
II augustus Maastricht: profs en A-a. y
14 augustus Bocholtz (Drielandenomlo°F
A-a.
14 augustus Afferden: A-a, A-b. jjj
15 augustus Bocholtz: A-a, A-b/vet. en
mes. „f.
22 augustus Kerkrade (Eurode Oml*>w
A-a eh A-b. j):22 augustus Haelen (onder voorbehou
A-b/vet. J, N.
28 augustus Neer: A-a, J, jeugd.
29 augustus: vrij.
30 augustus Buchten (avondcriteriu'
A-a. ei--4 september Amstenrade (interclub*
strijd voor A-b/vet. en Jeugd).
5 september Wessem: A-a, J, jeugd. en
12 september Neer (jeugd van Limburg n.
Brabant tevens tellend als Bedevaar"
de)- «!■12 september Heerlen (De Beitel): A-a eI*

Afkortingen: P = profs; A-a = A-amat*-^-B-a = B-amateurs; J = junioren; N =* "jii-
welingen; vet. = veteranen; Je = JeUg
centiehouders; D=dames.

Cordes sleept
PDM voor
rechtbank
OOSTERHOUT - De Stichting
PD Magnetics, die de financiële
belangen van de opgeheven wie-
lerploeg PDM behartigt, kan «-
de loop van de week een dag*

vaardiging van de rechter ver-
wachten. Ingediend door pr°'
frenner Torn Cordes, dieal gerui-
me tijd een financieel geschu.
heeft met de Stichting. Boven-
dien heeft een groot aantal ren-
ners van de verdwenen wieler'
formatie, onder wie Jean-Pa^van Poppel, nog premies tegoe
van de sponsor. Het gaat om een
bedrag van tussen de 800.0v"
gulden en een miljoen.

Inkrimping brengt
NK in gevaar
DEN HAAG - De inkrimp"^
van het peloton profwielrenner
heeft deKNWU in de problemen
gebracht met de organisatie va
de NK op de weg, eind juni "Meerssen. Over enkele weKe
neemt de bond een beslissing °V
welke wijze de wedstrijden vo
profs en amateurs zullen worde
afgewerkt. Een samensmelting
van profs- en amateurkampi°e '

schappen ligt voor de hand, a
leen zou Nederland .dan wel cc
jaar of twee vooruitlopen op
internationale ontwikkeling^
In Atlanta (1996) zullen bijv°°*
beeld profs en amateurs op
Olympische Spelen kunnen ul'
komen.

Pascal Alleleyn
in eerste stelling
WEGNEZ - In het Waalse Wegj
nez behaalde cyclocrosser PasC .
Alleleyn zijn eerste overwinning
dit seizoen. De amateurrenf-
uit Gulpen, die in de begir»a f.van de wedstrijd ook nog ëei?Zefen werd door een val en le*'

0band, had aan de eindstreep
driekwart minuut voorsprong*^
de Belg Danny van den Boscn
Derde op een minuut werd diep

landgenoot Stefan Blomme.
In de Superprestige veldrit va
Overijse (België) domineerde
gisteren de amateurs. De zeven
de wedstrijd uit het Super-c.' j
cuit werd gewonnen door D-*ll,l^.
Pontoni. De Italiaanse were 1
kampioen der amateurs werd °V
het erepodium geflankeerd d° .
Thomas Frischknecht (tv***? -,
en Peter van Santvliet (derde£Adrie van der Poel moest ve

tstek laten gaan wegens het pl°
selingeoverlijden van zijn vade--,

.1

sport kort

" SCHAATSEN - Een tactis-*
genie is marathonschaats-1
Fausto de Marreiros nooit te.
weest. Op de nieuwe Deventf
kunstijsbaan De Scheg rekent
de Wehkamp-rijder zaterdag
dens de achtste marathon om -*.<
KNSB-cup eindelijk met zich**: 1'
af. Hy liet in de eindsprint zitf
twee medevluchters ArnO-
Stam en Arnold Gaasenbe-*
achter zich.

" HOCKEY - Bondscoach Wflant Oltmans heeft de selec^van het mannenteam van 21 iO,
16 spelers teruggebracht. Na *loop van de derde en laatste °fenwedstrijd tegen Frankrijk, d-(
gistermorgen in Amstelveen mÊ

0-1 verloren ging, maakte 0»
mans bekend dat Willem van d?
Zwan, Jaap Derk Buma, Er"-*'-'
Peters, Maarten Gehener en der
de doelman Hans Reuver afva
len. De nederlaag van 0-1 (d°°reen treffer van Schindler v*>'\
rust) was teleurstellend al g-r.
als verzachtende omstandighel^'
dat Oltmans 'vaste waarden' a
de Mare Delissen (in zijn nieu^
rol als hangende spits) en Stej
phan Veen buiten de ploeg ha
gelaten.

" SCHAATSEN - Gerard vajj
Velde en Henna Meijer zijn -_
Groningen Nederlandse ka 1*1'

pioenen op de supersprint é%
worden. De titelstrijd betre'
twee keer een 100 en twee kee
een 300 meter. __»

Maandag 21 december 1992 ( 14
timburgs dagblad J



Stoitsjkov heeft moeite met Gouden Bal voor Nederlander

Sombere Kerst voor
Marco Van Basten

-UIIJS - De Kerstdagen zul-
y- voor Marco van Basten
let de prettigste worden. De
"^valsleider van de Italiaanse
--idskampioen AC Milan en
*t Nederlands elftal brengt
* feestdagen door in een kli-
'--k in Sankt Moritz, waar hij

dag na zijn huldiging als
-Topees voetballer van het
"-"r wordt geopereerd aan zijn

i Basten moet minimaal een
-k in het ziekenhuis doorbren-

&" De Amsterdamse chirurg Marti
[botsplinters uit het gewrichtver-
Weren. De enkel van Van Basten
*dt voor de derde keer operatief
der handen genomen. In 1987,
t in dienst van AC Milan, gebeur-
dit voor de laatste keer. Toen

s hij net op tijd hersteld om met

'Nederlands elftal te schitteren
de eindronde van de Europese
-lstrijd in Duitsland.

** ben waarschijnlijk in maart
J*r fit als de belangrijkste wed-
J^ijden voor de Champions League
? het programma staan", liet hij
J^eren in Parijs weten. Zijn vrouw
J kinderen zullen de Kerstdagen
l^t de aanvaller in Zwitserland
°orbrengen.

Rol
v an Basten meent dat bij zijn uit-
v6rkiezing als Europees voetballer,a 1 het jaar(met 98 punten) de vier, Joelpunten tegen IFK Göteborg
for de Champions League een be-

rol hebben gespeeld. Zijn
.Oorsprong op de Bulgaar Stoitsj-
j,°v in de verkiezing van France
°otball bedroeg achttien punten.

j-rßnis Bergkamp had als nummer
ï*e 45 punten minder. Ronald Koe-
ten werd achtste met veertien pun-
£■ Van Basten neemt de troon
J'6*' van Jean-Pierre Papin, dit sei-
?eh voor het eerst zijn ploeggenoot
JJ de komende maanden devervan-
ff van de Nederlander bij AC Mi-

„Na detegenvallende Europese

titelstrijd in Zweden dacht ik geen.
kans meer te maken", verklaarde de
28-jarige winnaar bij de huldiging in
Parijs. Een gedachte die ook bij
Hristo Stoitsjkov leefde. De Bul-
gaar reageerde deze week furieus
op de uitgelekte uitslag. De wispel-
turige aanvaller van Barcelona
meende recht te hebben op de titel.
„Van Basten is de beste voetballer
van de wereld, maar ik heb dit jaar

meer gepresteerd", liet de Oosteu-
ropeaan koeltjes weten. Stoitsjkov
veroverde met Barcelona de Europa
Cup voor landskampioen en hield
met de club van CruijffReal Madrid
op de laatste speeldag van de natio-
nale titel af. Van Basten liet de kri-
tiek van de Bulgaar niet onopge-
merkt aan zich voorbijgaan.
„Stoitsjkov is een grote voetballer,
ik bewonder hem. Zijn gedrag is

echter niet altijd een voorbeeldvoor
anderen. Misschien heeft dat bij de
verkiezing wel een rol gespeeld."
De temperamentvolle Bulgaar ver-
liest geregeld zijn hoofd in een wed-
strijd, met rode kaarten als gevolg.
„Ik draag mijn eerste prijs op aan
het hele elftal, maar speciaal aan
Silvio Berlusconi. Die heeft altijd
dicht bij de spelers gestaan", ver-
klaarde de Nederlander gisteren in
Parijs. De vroegere Ajacied werd in
navolging van zijn voorbeeld Johan
Cruijff en de Fransman Platini voor
de derde keer als Europa's beste ge-
kroond. Hij kreeg van zijn werkge-
ver onmiddellijk het aanbod de
jaarwisselingdoor te brengen in een
van diens buitengewoon comforta-
bele buitenhuizen in Zwitserland.
Die behandeling is slechts voor een
enkeling weggelegd.

Uitslag: 1. Marco van Basten (Ne-
derland, AC Milan) 98; 2. Hristo
Stoichkov (Bulgarije, Barcelona) 80;
3. Dennis Bergkamp (Nederland,
Ajax) 53; 4. Thomas Hassler (Duits-
land, AS Roma) 42; 5. Peter Schmei-
chel (Denemarken, Man. United) 41;
6. Brian Laudrup (Denemarken,
Fiorentina) 32; 7. Michael Laudrup
(Denemarken, Barcelona) 22; 8. Ro-
nald Koeman (Nederland, Barcelo-
na) 14; 9. Stéphane Chapuisat (Zwit-
serland, Bor. Dortmund) 10; 10.
Frank Rijkaard (Nederland, AC Mi-
lan) en Enzo Scifo (België, Torino) 8

" Marco van Basten goedgemutst door alle successen van de
voorbije weken. Foto: ANP

Eykelkamp
te koop
MECHELEN - John Cordier, de
ex-voorzitter van KV Mechelen,
heeft zijn voltallige 'spelersstal'
in de aanbieding gedaan. Ook
René Eykelkamp, de vroegere
speler van FC Groninger is te
koop. Het wachten is op de
hoogste bieder. Wellicht wordt
dat KV Mechelen, waarvoor Ey-
kelkamp zich de lange benen al
sinds medio 1990 uit het lijf
loopt. „Ik denk niet dat Meche-
len mij kan betalen," aldus Ey-
kelkamp.

Comfortabele voorsprong Anderlecht Liverpool afgeschoten

Real Madrid ziet rood
WILLA - In een wedstrijd,
-iarin de emoties hoog oplie-
j^, heeft Sevilla zaterdag-
j^°nd op eigen veld van Real
adrid gewonnen. Onder de, °oral in de eerste helft bezie-

lde leiding van Maradona
<jerd het 2-0 door treffers van
y- Kroaat Suker in de 32ste en
karcos in de laatste minuut.
j.®t was de vierde nederlaag
lt seizoen van Real Madrid.

ij e tweede helft werden niet min-
g. dan vier spelers uit het veld
jStUurd. In de 64ste minuut kon de*-*drileense Braziliaan Rocha na

zijn tweede gele kaart vertrekken.
Dertien minuten later kregen Mi-
chel van Real en Prieto van Sevilla
na een kopstootduel rood voorge-
houden en vier minuten voor tijd
overkwam dat Prosinecki van de
'Koninklijke' ook nadat hij protes-
teerde tegen zijn eerste gele kaart.

De Anderlecht-selectie kan met een
gelukzalig gevoel aanschuiven aan
het kerstdiner, omdat daar onge-
twijfeld de dikste kalkoen wordt
opgedist en omdat nu al eën nieuwe
landstitel - elk jaar de dwingende
opdracht - gloort. De club uit Brus-
sel zag op de laatste speeldag voor
de winterpauze de voorsprong op
Standard Luik groeien tot vier pun-
ten. Zelf won Anderlecht vrijdag al
moeiteloos van Charleroi (2-0), zon-
dag liet de enig overgebleven con-
current een punt achter in Ekeren
bij Germinal. Standard-trainer Arie
Haan treurde niet alleen daarom,
maar zag ook nog eens geen doel-
punt.

Club Brugge deed in de grote mid-
denmoot het best zaken. De zege in
en op Gent (3-2) was verdiend, al-
leen al door de energiekere en
speelsere aanpak. Brugge, met Foe-
ke Booy in de basis, zocht zijn kans
in de diepte, Gent noodgedwongen
in de breedte. Booy had al binnen
een kwartier succes. Staelens, een
van de Brugse uitblinkers, benutte
in de 70ste minuut een strafschop
na te zijn neergelegd door Herbots.
Vandenbergh gaf Gent even later
nog wel weer hoop. Die hield tien
minuten aan en werd toen door
Gert Verheyen aan flarden gescho-
ten. De nieuwe aansluitingstreffer
van Van derLinden kwam te laat.

" Het weekeinde van de rode kaarten. Michael Laudrups actie is symbolisch voor de wijze
waarop deSpaanse profs met elkaar omgingen. Foto: REUTER

Koeman uit
veld gestuurd

- FC Barcelona heeft
JJnWedstrijd bij Rayo Vallecano
f!et slechts negen spelers beëin-
£ Sd. Ronald Koeman en Hristo
toitsjkov werden voortijdigaar de kleedkamer gestuurd.

_.ett kwartier na Stoitsjkovs uit-
ging, al in de tiende minuut,
'°nd Barcelona op 0-2, de Oos-

k dijker Polster scoorde twee_^er- Nadat Koeman nog voor
vUst uit een strafschop had ver-
7-ein.' kon ook de Groninger na

" minuten vertrekken toen hij
-£ een duel met Miguel in hetrafschopgebied hands had ge-
bakt. Dat betekende zijn twee-
Ve h

ele kaart- Barcelona moest, rder met negen spelers en Val-ecano kwam op 3-1 omdat Pol-
'f de strafschop benutte. Hetas;knap dat Barcelona, waarbij

gehard Witschge na een halfur goed inviel voor Beguiris-
p ,*?.' m de laatste tien minuten
p«jk kwam door Bakero en Sa-

Coventry
Liverpool heeft zaterdag zijn zwaar-
ste nederlaag in ruim twintig jaar
leaguevoetbal geleden. Coventry Ci-
ty vernederde de vermaarde bezoe-
kers met een zege van 5-1. De in
Liverpool geboren verdedigerBrian

Borrows maakte de eerste twee
doelpunten voor Coventry, dat de
laatste elf wedstrijden zonder winst
was gebleven.

Liverpool werd voor de achtste keer
deze competitie met een nederlaag
geconfronteerd. Oud-Evertonspeler
Borrows scoorde in de 37ste minuut
voor Coventry uit een strafschop en
voegde daar negen minuten na rust
nog een treffer aan toe. Nadat Gal-
lagher er 3-0 van had gemaakt
scoorde Redknapp tegen. Vier mi-
nuten later werd Redknapp na zijn
tweede gele kaart uit het veld ge-
stuurd.
Mick Quinn mikte daarna nog twee
keer raak voor de thuisclub en
bracht zijn totaal in de vijfwedstrij-
den, die hy voor Coventry heeft
gespeeld, op acht doelpunten.
Quinn tekende eerder in de week
een contract nadat hij een maand
door Newcastle United was uitge-
leend.

Auxerre
PARUS - In de Franse eerste divi-
sie is de spanning ten top gestegen.
Door de verrassende nederlaag van
Nantes bij Toulouse (0-2) en het ge-
lijkspel van Monaco in Lyon (0-0)
slaagde Auxerre er in op gelijke
hoogte te komen met deze twee
clubs. De tegenstander van Ajax in
dekwartfinales van het toernooi om
de UEFA-beker won op eigen veld
met 4-1 van Le Havre.

Tot acht minuten na rust zag het er
niet naar uit datAuxerre een ruime
overwinning zou behalen. Toen
stond het nog 1-1. Moreau had de
bezoekers in de 18e minuut de lei-
ding gegeven en vijf minuten voor
rust zorgde Prunier voor de gelijk-
maker. In de 53ste minuut verbrak
Laslandes de ban en bracht Auxer-
re op 2-1. Daarna volgden treffers
van Guerreiro (62ste minuut) en
twee minuten later opnieuwLaslan-
des uit een strafschop. Er waren
6.000 toeschouwers.

sport

Liesdek voetbalt
met gebroken been

Van onze sportredactie

UTRECHT - FC Utrecht zal het
Voorlopig zonder Marcel Liesdek
"loeten stellen. De 33-jarige ver-
dediger liep een kwartier voor
het einde van de thuiswedstrijd
tegen Cambuur een gebroken
''uitbeen op na een trap van de
riese verdediger Winnie Haa-

«"echt. Ondanks de fractuur
sPeeldeLiesdek de wedstrijd uit.
«Na afloop werd de pijn steeds
erger en voelde ik dat het niet
goed zat. Daarom ben ik met on-

ze clubarts naar het ziekenhuis
gegaan. De foto maakte duidelijk
dat mijn kuitbeen was gebroken.
M'n been werd meteen in het
gips gezet."
„Eigenlijk wist ik tijdens de
wedstrijd al dat er iets gebroken

was, de botten schoven over el-
kaar heen. Haatrecht trapte op
m'n achillespees toen ik een
blok wilde zetten voor Johan de
Koek, die in kansrijke positie
stond. Omdat we al twee spelers
hadden gewisseld, wilde ik het

elftal niet in de steek laten.
Marcel Liesdek neemt het zijn
opponent Haatrecht kwalijk dat
de beenbreuk op deze manier is
veroorzaakt. „Tijdens een scrim-
mage kan er van alles gebeuren,
iedereen deelt weleens een por
uit. Maar op zon trap was ik he-
lemaal niet bedacht. Ik stond
met m'n rug naar hem toe. Op
deze manier word je carrière de
vernieling ingetrapt. Dat mag
niet gebeuren. Ik wilde hem
eerst nog een knal verkopen,
maar gelukkig heb ik me kun-
nen beheersen."

Eredivisie kreunt onder hegemonie uit Eindhoven

PSV winterkoning
HEERLEN - Zelfs als destroom op
is bij PSV, zoals zaterdag tegen Vi-
tesse, blijft het licht branden in
Eindhoven. De kampioen is bij het
begin van de winterstop een zekere
lijstaanvoerder met vier verliespun-
ten minder dan de naaste concur-
rent. De vaderlandsevoetbalcompe-
titie kan zich niet ontworstelen uitt
de greep van de ploeg van Hans
Westerhof. PSV namelijk blijft, hoe
dan ook, de punten binnenhalen,
waar anderen de pijnvan het verlies
of een deelscore voelen. Mede daar-
door kent de eredivisie voor het

eerst sinds jaren een kopgroep van
zes, want Utrecht, MW en Twente
hebben zich tussen de traditionele
drie gedrongen.

PSV, zeven afwezigen uit de selec-
tie, heeft in de strijd tegen Vitesse
twee flonkerende acties getoond.
De eerste, van Romario, werd door
Linskens gebruikt om het enige
doelpunt te maken. De tweede van
Ellerman werd door Thorninger,
bijna in het lege doel staand, mis-
bruikt. Na rust beheerste Vitesse
het duel. Herbert Neumann, de
coach van het elftal dat dit seizoen
al vier keer eerder met 0-1 verloor,
constateerde dat zijn ploeg te wei-
nig aanvalskracht bezit. Zaterdag-
avond was dateen groter gemis dan
Van den Brom, Eijer en Sturing.

" Edward Linskens kopt raak, nadat hij de schoen van doelman Raymond van der Gouw in
zijn gezicht heeft gekregen. Foto: ANP

Romario even
heen en weer

EINDHOVEN - Romario de Souza
Faria is voor de wedstrijd tegen Vi-
tesse even heen en weer uitBrazilië
gevlogen. Vrijdag meldde de Brazi-
liaan zich terug in Eindhoven na
een korte invalbeurt bij Brazilië -Duitsland, gistern vloog hij weer
weg om in eigen land de jaarwisse-
ling te vieren. „Op 4 januari moet
bij weer hier zijn", vertelde Kees
Ploegsma. De manager van PSV
trekt zich weinig aan van opmerkin-
gen dié Romario na de landenwed-
strijd tegen Duitsland in Brazilië
gedaan heeft. Hij zou niet meervoor
het nationale elftal willen spelen en
na nog twee jaar PSV zijn voetbal-
loopbaan afsluiten. Ploegsma: „Ro-
mario zegt wel eens meer iets. Wat
die twee jaar bij ons betreft, hij
heeft een contract tot 1996. Dat is
dus iets langer en wij hebben vaak
genoeg gezegd hem daaraan te zul-
len houden."

Aflossing
Feyenoord heeft twee spitsen, Ki-
prich en Obiku, dieop hun best zijn
als zij de ander mogen aflossen. De
Hongaar deed zijn slagvaardige in-
valbeurten in het begin van het sei-
zoen, de Nigeriaan bewees in Til-
burg opnieuw zijn doelmatigheid
als wisselspeler. Hij had een voetje
in de openingstreffer van Fraser en
had alle aanleiding opnieuw zijn
shirt uit te trekken na zijn eigen
doelpunt enkele minuten later.
Feyenoord vond de openingen in de
Tilburgse achterhoede pas nadat
centrale verdediger Verhagen zeven
minuten voor tijd met een liesbles-
sure was uitgevallen.

FC Utrecht is op zijn best tegen
sterker geachte ploegen en op zijn
minst tegen de kleintjes. Go Ahead
Eagles en Den Bosch behaalden
drie van de vier punten. Cambuur,

de derde nieuweling, kwam zondag
met een gelijkspel uit Utrecht weg.
De Friezen hadden voor rust (Kei-
zer) een voorsprong genomen en
verdedigden daarna stug tegen het
elftal dat moest aanvallen, de tegen-
stander zijn wil oplegde, maar ten-
slotte de zeventien-jarige debutant
Graanoogst nodig had voor de ge-
lijkmaker.
De Korbach-express is ook de halte
Spangen voorbijgeraasd. Twee
doelpunten van Smeets zorgden
voor de overwinning van 2-0 tegen
Sparta en voor de opmerkelijke sco-
re van elf punten uit zeven wedstrij-
den. Volendam begint de winter-
rust als een degelijke middenmoter.

Italië Spaans
benauwd op Malta
VALETTA - Italië heeft de eer-
ste overwinning in de WK-kwali-
ficatiegroep 1 binnen, maar lang
zal er niet over worden gespro-
ken. Het was geen verdienste.
De dure sterren uit de serie A
versloegen zwakke broeder Mal-
ta op het Middellandse Zee-
eiland met 2-1.

Na de gelijke spelen tegen Zwit-
serland (2-2) en Schotland (0-0)
kan de prestatie op Malta bonds-
coach Arrigo Sacchi ook geen

geluk op het gelaat toveren.
Daarvoor weet hij te goed dat het
huidige spel de echte internatio-
nale concurrentie slechts in de
lach doet schieten. Tot overmaat
van ramp werd aanvoerder Fran-
co Baresi na 67 minuten uit het
veld gestuurd wegens opzettelijk
hands toen Malta gehaaid de bui-
tenspelval dreigde te omzeilen.
Tot dan toe viel er voor de 15.000
toeschouwers in het stadion van
Valetta weinig te genieten, al-
thans voor wat betreft de het Ita-

liaanse aandeel. Het Maltezer
elftal, gerecruteerd uit slechts
350.000 inwoners, hield tot groot
genoegen van de aanhang bijna
een uur lang stand. Net toen een
onverwacht puntje begon te glo-
ren, viel de dreumes alsnog om.
De aanvallers Gianluca Vialli,
die in de negende minuut een
fraaie omhaal van de doellijn zag
gehaald, en Giuseppe Signori,
met een schitterende lob, deden
toen wel waarvoor ze waren op-
gesteld.
De wedstrijd kreeg ondanks de
Italiaanse voorsprong van 2-0
toch nog een wending. Sampdo-
ria-doelman Gianluca Pagliuca
redde eerst een penalty, maar
moest later capituleren voor Mi-
chael Gregory die gemakkelijk
de eerste treffer in de kwalifica-
tiereeks kon binnenschuiven.

PSV wil
naar Rome
EINDHOVEN - PSV voelt er
niets voor de op Sinterklaas-
avond afgelaste competitiewed-
strijd tegen Sparta op 9 januari
in te halen. De landskampioen
werd in de voorbije weken van-
uit Italië, Frankrijk (Montpellier,
Auxerre, Bordeaux) en Turkije
(Izmir) benaderd voor het spelen
van vriendschappelijke wedstrij-
den.
De voorkeur van PSV gaat daar-
bij uit naar een toernooi van La-
zio Roma waaraan ook Club
Brugge zal deelnemen. Als de
KNVB bereid is mee te werken
('dat hoor ik vandaag', aldus
Ploegsma) gaat PSV een week
naarRome en hervat het de com-
petitie op 17 januari in Volen-
dam.

Feyenoord oefent
tegen Auxerre
ROTTERDAM - Feyenoord zal
als oefenpartner optreden voor
Ajax' komende tegenstander uit
het UEFA-bekertoernooi Auxer-
re. De Nederlandse bekerhouder
speelt op 3 januari in Frankrijk.
„Ik denk", zei coach Willem van
Hanegem, „dat die Fransen eens
willen voetballen tegen een elftal
met drie aanvallers. Wij zullen
geen trainingskamp koppelen
aan die wedstrijd, want drie da-
gen later spelen wij in De Kuip
vriendschappelijk tegen Hol-
land, koploper in de hoofdklasse
A van de amateurs."

Nigeriaanse
streng gestraft

LAGOS - De internationale voet-
balbond (FIFA) heeft de 21-jarige
vrouwlijke Nigeriaanse internatio-
nal Chioma Ajunwa voor vier jaar
geschorst wegens het gebruik van
verboden spierversterkende midde-
len. Afgezien van de strafmaat -
voor een zijlijn cocaïne staat een
maand of vijftien - lijkt dat niets bij-
zonders. Maar..., Ajunwa werd ook
al door de internationale atletiekfe-
deratie (lAAF) wegens hetzelfde
vergrijp en voor dezelfde periode
uitgesloten van deelneming aan
wedstrijden.

Ze is namelijk met een tijd van
10,84 seconden ook één van de snel-
ste vrouwen ter wereld op de 100
meter en bovendien een zeer ver-
dienstelijk verspringster. De voor-
malig Afrikaans recordhoudster op
de sprint werd bij de Nigeriaanse
kwalificatiewedstrijden voor de
Olympische Spelen in junimet nog
vijf collegaatjes bij de dopingcon-
trole betrapt.
Dat was reden voor de lAAF harde
sancties te treffen. De FIFA voelde
zich echter geroepen dat voorbeeld
te volgen en zette de Nigeriaanse
„voetlete" zaterdag op haar beurt
buitenspel. De voetbalfederatie be-
riep zich bij dat besluit vreemd ge-
noeg op het lidmaatschap van het
IOC: tégen doping dus; maar ook
niet echt vóór vrouwenvoetbal.
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Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen uw woonhuis direkt zelf

aan 100% zekerheid + geen makelaarskosten.
Denis Vastgoed ® 040-518428

Over te nemen
Hasselt

Handelsfonds
winkel-wandelstraat,

lage huur,
opp. ca. 150 m2.

Tel. 09-32.11591649
(na 19.00 uur).

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.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, Schelsberg 149,
Heerlen. Tel. 045-728671.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevraagd,
opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.
Gevraagd met spoed,
WOONHUIS liefst met grote
tuin tot ca. ’150.000,-
-opknappen geen bezwaar.
Tel. 040-520558.

_■_■"""" i i___^„__________________i

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder,
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
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.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 046-
-745230, service 24 uur.
TV/VIDEO defect, vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum.
TV DEFECT? Binnen 4 uur
klaar. 24 uur service. Tel.
04750-11667. Geen voorrij
kosten. Knip uit en bewaar!.

Kamers
Zit-slaapkamer te huur in
HEERLEN voor juffrouw met
cv. en badkamer, tel. 045-
-725872.
Bouwmat. machines

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Opruiming VLOERTEGELS
van ’34,50 voor ’24,50 p.m2. De Hut 7, Ingber. Tel.
04450-1970. Geopend van
13-18 uur.
Te koop ROLSTEIGER en
koperen afzuigkap. Tel.
04405-1424.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop goed WEIDE-HOOI.
Te bevr. tel. 045-271441.

Ben jij
een gezonde

zieken-
broeder?

Tèncef____ "uitzendbureau

Transacties
Te huur aangeb. DAMES-
KAPSALON, eenmanszaak
met 4 plaatsen. Br.o.nr. B-
-3385, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen. Waarna uitvoerige
inlichtingen.

Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
Wist U dat wij een speciale afdeling gebruikte kantoormeu-

belen hebben (Ahrend Facet en Ahrend Mehes) 0.a.:
buro's, kasten, dossiersladenkasten, tafels en stoelen etc.

EMLY KANTOORMEUBELEN
Industriestraat 37, 6135 KG Sittard. 046-523738.

Te koop uit faillissement
NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen. Alle
soorten directie-buro's, conferentiestoelen, brandkasten,
dossierkasten, tekentafels, tekeningladenkasten, laden-
kasten, archiefstellingen, magazijnstellingen, nieuwe pal-
letwagens v.a. ’750,-, flip-overs en whiteborden.
NERGENS GOEDKOPER!!!

INRUIL INVENTARIS: palletstelling, magazijnstelling,
archiefstelling, burokasten, buro's, ladenkasten, burostoe-
len, enz. enz. teveel om op te noemen. Alles tegen kost-
prijs. Verder nog 1001 artikelen, teveel om op te noemen.
1000 m2showroom en 12.00 m2magazijn. Alles uit voor-
raad leverbaar, tevens verhuur van complete kantoor-
meubel-inrichting. De goedkoopste met de meeste service.

Rockmart Kantoormeubelen
Kissel 46a, Heerlen. Tel. 045-723142. Geopend van ma.
t/m vrij. 9.30-18.30 uur en zat. 10.00-16.00 uur.

Aanbieding
Directiestoelen

Burostoelen

Rock Za ’ 195,-
Armleggers ’ 50,-

-25 verschillende soorten en
kleuren burostoelen,

Conferentie-, directie- en
kantinestoelen tegen

fabrieksprijzen. Steeds 500
stuks op voorraad. Nergens
goedkoperen 1 jr. garantie

op alle modellen.
Rockmart

Kissel 46a, Heerlen.

Hobby/D.h.z.
OPGELET! Maand. 28 dcc.
a.s. grote opruimactie
kunstmatig gedroogd eiken-
hout, ideaal voor parket,
hobby, dhz enz. Prijzen v.a.
’l5,- p.m2. (27 mm dik).
Houthandel Zagerij Land-
graaf, Buizerdweg 8, indus-
trieterrein Abdissenbosch/
Übach o. Worms, Landgraaf.

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. 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.

Auto's

Gebruikte auto kopen?
kijk bij

Auto Geusselt Maastricht
Alle merken alle prijsklassen. Luxe auto's - klein - groot.

Stationcars - jeeps - busjes en bestellers.
Reeds méér dan 18 jaar uw occassiondealer.

Inclusief ANWB keuring - APK - nationale autopas en
gemakkelijke financiering.

Viaductweg 27-29 naast Mobil.
Bij autobaankruising. Tel. 043-621861.

mazoa J[J]E|2aUmazoa
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Kruisweide 3, Nieuwstadt. Tel. 04498-53055.

Amazing Mazda
■ Mazda 626 2.0 12VGLX HB PS automaat 1988

Mazda 626 2.0 GLX Coupé zwart 1989
Mazda 626 2.0iGLX Coupé rood veel extra's 1990
Mazda 626 2.0iGT 150 PK alle extra's 1989
Mazda 626 2.0 GLX Coupé blauw 1985
Mazda 626 2.0 HB 12VGLX antraciet 1989- Mazda 626 1.6 HBLX goud 1985

' Mazda 6262.2iGLX Sedan aut. PS LPG 1990
Mazda 626 1.6 LX Sedan aut. ABS nw. okt 1986

' Mazda 6261.8 Exceed Sedan electr. dak 1990
Mazda 323 1.6M6V GLX F rood nw.st. okt 1991
Mazda 323 1.3 16V LX HB blauw 1990
Mazda 323 1.5 HB ensign veel extra's 1990
VW Golf 1.3HB 5-deurs wit 1.6 1984/1985
Nissan Sunny 1700 Diesel i.z.g.st 1984
Opel Kadett 1.2 NHB 3-drs z.g.a.nw. ’4.950,- 1983
Honda Jazz 1.2GL5-bak 1984
BMW 320i6V z.g.a.nw 1983
MitsubishiLancer 1.5GL4-drs 1988
Ford Escort Bravo i.z.g.st. ’6.750,-
Skoda Rols 120LS 4-drs. ’2.750,-

Auto Leymborgh bv
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 046-515838.

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

Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-272019.

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 Scorpio 2.8i GL rood-
met. veel access. '87 van
’16.800,- voor ’14.500,-;
Ford Escort 1.3 CL Bravo
rood 39.000 km. '89 van
’15.900,- voor ’ 14.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser rood-
met. '87 van ’11.900,- voor
’9.500,-; 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 528iautomaat 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.'B9 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,-; Lancia Delta 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,-; Seat Ibiza
luxe wit '86 van ’8.500,-
-voor ’ 6.500,-. Exclusief:
BMW 524 TD d-blauw nwe.
st. '89 ’34.800,-; Ford
Siërra Cosworth 16 V Turbo
alle ace. wit 51.000 km. '88

’ 36.800,-. Stations/bestell-
ers: Renault 21 Nevada
GTS blauwm. '88 van
’17.500,- voor ’15.900,-;
Lada 2104 stationcar wit
24.000 km. '91 van
’11.900,- voor ’9.900,-;
Lada 2104 stationcar rood
45.000 km. '89 van ’ 8.900,-
-voor ’6.900,-; Opel Corsa
1.2 Van wit '87 van ’ 8.500,-
-voor ’ 7.500,-; Renault
Express Van '87 van

’ 7.950,- voor ’ 6.950,-;
Mitsubishi L3OO diesel
camper beige '84 van

’ 9.800,- voor ’ 7.900,-.
Tevens div. inruilauto's tot
’2.000,-. * 12 maanden
volledige garantie (niet
ouder dan 5 jaar). * 100%
financiering mog. * Inruil
auto/motor mogelijk. Auto-
bedrijf John Koullen. Het
adres voor de betere ge-
bruikte auto. Tel. verkoop
045-426995. Tel. werk-
plaats 045-424268. Locht
17, Kerkrade.

Ford Escort RS pakket bwj. '89
rood, schuif/kanteldak, 1e eigenaar, schadevrij.

Ford Escort 1600, 5-drs, Amerikaanse uitvoering, bwj. '83.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507

Toyota Corolla 1300 12V, 12-'B9
3-drs, kleur rood, 1e eigenaar, schadevrij

Toyota Corolla 1800GL diesel, bwj. '87, 1e eig., schadevrij
Toyota Corolla, stationcar, bwj. '85

Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Passat Variant 1.6 CL
1e eig., bwj. '89, schadevrij, getint glas, radio/cassette.

VW Golf 1100, bwj. '83,1eeigenaar, schadevrij.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Automaat Opel Kadett 1.3 S
wit, bwj. '86, 3-drs.

Opel Ascona, bwj. '82, licht groen, 1e eigenaar.
Autosport, Schelsberg 175, Heerlen. Tel. 045-725507.

Ben jij een
typiste
die elke

toets kan
doorstaan ?

Tencef
____$ _$

uitzendbureau

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Seat Ibiza 1.5 GL
'88; Peugeot 205 XS 1e eig.
'87; Opel Rekord 20 S
autom. m. '84; Ford Escort
16 Ghia '82; Citroen 2 CV 6
special '84; BMW 323i5-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; Opel Ka-
dett coupé 12S 78; Peugeot
104 '83; Opel Kadett 13N
'80; Opel Kadett 16D '83;
Mitsubishi Tredia 14 GLX
'83; Fiat Panda '84; Volvo
340 L '82; Alfa Sud 1.5 1e
eig. '82; Ford Fiësta 11 Bra-
vo '81; Opel Manta GTJ 20S
'80; BMW 2002 toering tax.
rap. aanw. 74; Citroen Visa
11 L '82; VW-transporter

Piek Up '80; Opel Kadett Ci-
ty ’950,-. Inkoop verkoop
financiering Diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Geop.
10-18 uur, zat. 10-17 uur.'

Te koop CITROEN GSA Xl,
bwj. 5-'B3, APK 6-93, i.z.g.

i st., t.e.a.b. 045-327354.
[ wsoverzicht Ford ESCORT
! 1.3 Laser, m.

ar(userf-n)art:log'Bs, radio,j5-bak, zeer mooi,
fzerror/4.750,-. Tel.| 045-454087

i FIËSTA I.IL, '85, rood, div.
i acces. bijz. mooi, ’5.750,-.
Tel. 045-424128.

1ESCORT 1.6 GL, 5-bak, bwj.
1 '85, div. extra's, ’6.750,-.
1Tel. 045-424128.

'■AUTOMAAT Escort 1.6 GL,
'84, bijz. mooi, div. acces.

I’5.500,-. 045-424128.
iTe k. Ford FIËSTA, nw.
model, Laser '86, z. mooi,

’ 5.750,-. Tel. 045-454087.
Te koop Opel CORSA 1.3
Swing 5-drs, '89. Autobedrijf
Klankstad. Tel. 045-413916.
Automaat KADETT 1300 S
HB, '82, APK, als nw.

’ 2.450,-. Sleinadastr. 52,
Landgraaf/Schaesberg.
Te koop Suzuki SWIFT 1.3
GLX, 5-drs, automaat, '87.
Autobedrijf Klankstad. Tel.
045-413916.
VW GOLF 1.6 Pasadena, s-
drs. kl. rood, km.st. 24.000,
bwj. '92, vr.pr. ’22.950,-.
045-225453 na 18 u.

■Te k. VOLVO 360 GLE, bwj.
'86, div. acces, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 046-371319.
Te koop gevr. loop- sloop en
SCHADEAUTO'S. Ook na

' 18.00 uur. 045-423199.
INKOOP auto's. Bet. hoog-
ste prijs. Open tot 21.00 uur.
045-416239.
Auto KALDEBORN: Wij bc-. talen de hoogste prijs voor
Uw auto!!! 045-411572.
AUTO'S, U belt, wij kopen!!!
Ook zondags met vrijwa-
ringsbewijs. 045-427671.- INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
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.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, bwj. '82 t/m '88 (ook
schade). Direct contant
geld! 046-518401 of 337742
Autocentrum P. VEENSTRA:
Mazda 626 1.8 GLX 5-drs
'89 ’ 19.500,-; Ford Fiësta
CLi '90 ’14.900,-; Toyota
Corolla 1.3 '88 GTS

’ 12.750,-; Volvo 340 GL 4-
drs. '85 ’5.900,-; Nissan
Sunny coupé 1.6 SXL '88
’15.900,-; Fiat Panda 1000
XLi '90 ’10.900,-; Fiat Uno
60 S '87 ’8.750,-; Peugeot■ 309 KR '86 ’10.500,-; Peu-

| geot 205 XS GTi uitv. '90
’16.900,-; Opel Kadett 1.3
S 5-drs. '86 ’9.400,-; VW
Polo coupé sportvlgn. '88
’9.750,-; Suzuki Alto GL
autom. '90 ’ 12.600,-; Su-
zuki Alto GL '89 ’9.600,-;
jOpel Veetra 1.6 i GL '92
’28.500,-; Nissan Micra '88
’10.250,-; Renault Expres
1.4 '89 ’10.900,-; Opel
Omega 20i stationcar t. '89
’20.500,-; Opel Kadett 14i
Edition '90 ’17.750,-; VW
Golf 1.6 Millionaire t. '89
’16.500,-; Toyota Celica
1.6 ST sportvlgn. '87
’20.900,-; Suzuki Swift 1.3
GL '89 ’14.900,-; Honda
Prelude 1.8 EX '86
’14.900,-; Honda 1.8 EX
Aerodeck t. '87 ’12.900,-;
Bovaggarantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
-752999.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw. 045-727742 / 724000

, Autobedrijf P. van DIJK & Zn.Ford Escort 1.4iCL luxe uitv.
13.000 km '92 ’23.750,-;: Opel Astra 1.4i GL roodme-
tal. 4-92 ’25.750,-; Opel

' Omega 1.8 GL div. ace. '89

' ’17.750,-; Opel Veetra 1.6i
'GL '91 ’25.750,-; Opel

Veetra 1.8 GL div. ace. '89- ’22.500,-; Peugeot 605 SU
div. ace. als nw. 28.000 km
'92 ’38.750,-; Ford Siërra
2.0iCL Sedan rood als nw.
'92 ’29.500,-; Citroen BK
1.4 1e eig. '91 ’18.500,-;
Renault 25 TX '90- ’23.750,-; Renault 21 TL-

-1 '88 ’10.750,-; Renault 21
TL'B9 ’12.750,- Ford Scor-. pio 2.0 i CL §edan '90
’26.750,- Ford Scorpio 2.0i
CL aut. '88 ’20.500,-; Ford
Siërra 2.0 special '88

i ’14.750,-; Ford Siërra 1.6
fCL 5-drs '88 ’ 13.750,-;

Ford Siërra 2.0 CL 5-drs '87

" ’11.750,-; Ford Siërra 2.0
1 laser 5-drs '86 ’7.250,-;

Volvo 340 1.7 DL '86
’9.500,-; VW Passat 1.8

.CL '90 ’24.750,-; Passat
l 1.6 CL '88 ’18.750,-; Peu-

geot 405 GLi '90 ’ 20.500,-;. Peugeot 309 KR 1.4 plus
20.000 km '91 ’20.500,-;

" Peugeot 305 GL combi '88
’9.750,-; Mazda 626 coupé

' 2.2iGLX div. ace. 25.000km
10-91 ’28.500,-; Mazda- 626 1.8 LX Sedan '89
’17.750,-; Nissan Bluebird

■ 2.0 LX 5-drs '88 ’12.750,-;
Opel Kadett 1.6 diesel combi

i '86 ’7.250,-; Opel Rekord
i 2.0 S '86 ’7.250,-; Ford

Siërra 2.0 GL combi '83

" ’7.250,-; Inruil, financ. en
Bovag-gar. bewijs Auto-

' bedrijf en APK keuringssta-
tion P. van Dijk & Zn Hom-■ pertsweg 33, Landgraaf. Tel.
r 045-311729.- Autohandel MARIËTTE
! heeft verschillende leuke- goedkope en duurdere

auto's voor u. Vele verschil-

' lende merken. Tev. het
jadres voor gebruikte meu-
belen. Heerlerbaan 76,- Heerlen.Tel. 045-416388.

" Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.

1 Johan SCHMIDT autohan-. del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot- ’ 6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert

j 24, Vaesrade.
Te koop GEVRAAGD per-■ sonenauto's en alle types: bedrijfsauto's. Steeds voor-

-1 radig plusm. 100 occasions
tegen superlage prijzen.
Autobedrijf Loek Schaep-

-1 kens, Klimmen. 04405-2896.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LUCAR! koopt ook uw auto
voor een serieuze prijs.
Schade of defect geen be-
zwaar. Tel. 045-456963.
Te k. MERCEDES 350 SL
automaat. Perfecte staat.
Tel. 046-757676.
Te koop Ford FIËSTA 1100,
bwj. eind '85, parlemour wit,

I 60.000 km, i.z.g.st. Pr.n.o.t.k.
Tel. 04406-16772.
BMW 318, aut., t. '81, sportv.
i.z.g.st., APK 12-93,

’ 1.750,-. Tel. 045-217202.
Motoren

Sla nu uw slag !
Bij Motor Centrum Vos. Wij
gaan binnenkort verhuizen.
Totale opruiming t/m 16 jan.
1993. Hoge kortingen op alle
in voorraad staande moto-
ren. 10 t/m 50% korting op
kleding, helmen, laarzen en

accessoires enz. enz...
PROFITEER NU !

Bij Motor Centrum Vos,
Edisonweg 7, Echt.
Tel. 04754-85300.

Vrijdag koopavond. Maan-
dag gesloten.

Makita electrisch
vakgereedschap

* Slagboormachine HP 1300 S 430 Watt
* Traploos regelbaar toerental
* L/R draairichting 2-snelheden

* Normaal voor ’ 325,-
-* Nu voor 227,- mcl. BTW

|<^RP B.V.

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

Ink. verk. gebr winter-zomei
BANDEN, 10-17". Passart-
weg 39, Hrl. 045-222675.

Sport & Spel

'pi JBt".

Handhalters
10 kg stang 2 schijf 2.5 kg, 2

schijf 1.25 g, sleutel, sluit-
stukken, ’ 50,55

Kerstprijs ’ 39,95

Halterriem
leer met rugpolster, diverse

maten.
Kerstprijs ’ 39,95

fra
Emmastraattl 6411KB Heerlen

Telefoon 045-713495V i

Dam/
schaakbord

50x50 genummerd met
ingelegde velden ’ 62,50

Kerstprijs ’ 49,-

Emmastraat 11 6411KB Heerlen[ Tètefoono4s-713495

Bokken
houten oefenzwaard
vechtsport ’ 28,50.
Kerstprijs ’ 22,50

mm
Emmastraat 11 6411KB Heerlen

Telefoon 045-713495

Auto onderdelenen accessoires

Bedrijfswagens
Te k. MERCEDES 307,
dubb. cabine, met kiep, bwj.
'81, i.z.g.st. Tel. 045-750633.

(Huls)dieren
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.
BOEMERS, tekkels, Mal-
thesers wit, Schotse Terriërs,
Yorks Ter. Walem 11a,
Schin op Geul. 04459-1237.
Te koop PUPS Yorkshire-
terriers. Telefoon 043-
-473551.
Te k. spierwitte Ameri-
kaanse-Canadeese HER-
DERPUPS, ouders HD-vrij,
ingeënt plus ontwormd, zr.
lief v. kind. 05750-40623.
Wegens tijdgebrek Duitse
HERDERS met stamboom,
geröntgend. Tel. 045-
-321988 of 425634.
DOBERMANNPUPS, werk-
hond en kamp. afst.; Hon-
denaanhanger, 3-drs.

’ 850,-. 04492-2871.
Te koop jonge HENNEN te-
gende leg. 04499-1341.
Te koop nest Chinese
SCHAR-PEI'S, iets aparts,
tevens zeer kleine yorkshire-
terriers. Te reserveren voor
kerstmis. Tel. 046-757430.
POINTERPUPS te koop met
stamboom etc. Pointers zijn
middelgroot, kortharig en
vooral lief voor kinderen. Inl.
H.J.G. Hoenen, lid N.P.C.,
Stationsstraat 32, Hoéns-
broek. Tel. 045-214998

Opleidingen
ANWB & Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& ZN, Europaweg Zuid 340,
Landgraaf. Tel. 045-321721
fax 324744 voor alle rijbe-
wijzen en chauffeursdiplo-
ma's; theoriecertificaat voor
AB in 4 weken op examen.
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.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken. Gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Telefoon 010-4363500.
Gebruikte SAXOFOONS en
andere blaasinstrumenten.
Goede merken met garantie.
Oss, tel. 04120-25265.

Vakantie en Rekreatie

Vandaag koopavond
bij Beckers Sittard. Vandaag 20% KORTING op onze

TENTENKOLLEKTIE en op vrijwel alle artikelen in on»
CAMPINGSHOP. Bijvoorbeeld: Porta Potti 145 beige»?

’ 119,- nu ’ 95.20 grijze uitv. van ’ 125,- nu voor ’J^.'DAE caravan-antenne Beckers prijs normaal’ 59,951
slechts’ 47,95. Overzet spiegels nu geen ’ 9,95 rn*w

slechts ’ 7,95 p.st. Walker voortenten, omloopmaat b**-

-940 nu voor de weggeefprijs van ’ 300,-. Ook op <We
caravanluifels 20% extra korting! Kom vandaag nog

profiteren van dieextra korting, wij zijn open tot 21 .OU
Rekreatiespecialisten Beckers-Sittard, Handelsstr. 22**

handelscentrum Bergerweg, Sittard.
Caravans/Kamperen

■______— ■_________-________■ I " I I I _-_---------.______________^--M-----*-----**--'*'ll^'^

Caravans Henk Cortie B.V.
Burstner en Hobby

Koop nu voordelig! Speciale aanbiedingen wegens plaa..
gebrek door de bouw van nieuwe showroom! De nieuw

1993 modellen en nog enkele 1992 modellen.
Tevens uitstekende gebruikte caravans.

Pannenweg 8, Nederweert. Tel. 04951-31914_^>
Wonen Totaal j

Nu bij Meubelhuis Kleba
te Hoensbroek .

Wij gaan verbouwen met een grootse opruiming in aller
meubels met kortingen van 15 tot 25%.

Kom wees er bij en sla uw slag. a
Nu blank eiken salonkasten v.a J' ■<$Grote keuze in blank eiken bankstellen nu v.a ’ ysj
Radio-TV kastjes met video schuif nu v.a Ju
Grote keuze in allerlei 2-zits bankjes nu v.a J
Tientallen masieve leder bankstellen gaan eruit <g
voor sportprijzen ook in blankeiken nu v.a ’2'

Midden eiken bankstellen in 3-1-1 in diverse
stofsoorten nu met kortingen van 25-35%

De hele moderne collectie meubelen in zwart en witte
salonkasten nu met grote korting, 3-2 moderne bankste"

in diverse kleuren m
1e keus lederlook nu *~$
verder kleinmeub., mimisets, salontafels nu /

In onze pas vernieuwde slaapkamerafd. zeer grote kef
in alerlei bedden 24i1-en 2-persoonsv.a 'U

complete slaapkamersnu J \U
Losse bedden nu v.a >

Kom kijken en profiteer van onze extra lage prijzen-
Vandaag gekocht, morgen al in huis.

Meubelhuis Kleba te Hoensbroek
Akerstraat 230-232.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Gebruikte MEUBELS, antiek,
barok, eiken meubels, kas-
ten, sip.kamers, eethoeken,
enz. Goedkoop. Kouvender-
str. 208, Hoensbroek.

JV/VSdeo
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-
kerweg 25, Heerlen. Te1.04-
5-724760.
Wegens aanschaf HI-8, te k.
Sony-video-8 HANDYCAM
met toebehoren. Type CCD-
F3SOE, 6x zoom. Vr.pr.
’850,-. Tel. 045-410696.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

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.
Diverse aanbiedingen. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Zonnebank/-hem^,
KOOP of huur nu een <fy
we of gebruikte proff". ">tunnelhemel of combi, in j
prijsklasse. Wordt eig- j
f7- p.wk., gespreidde
ling, huur nu een 12- o' ,
lamps tunnelhemel *®L
gunstige prijzen. Z°nfcentrum Thewissen, bei
045-729130 tot 21.00 uu^/

Diversen
Mensen GEVRAAGD v"s24 jr. Voor verdere info s'■
naam en tel.nr. op n i"
Postbus 654, 6400 ■",
Heerlen. __^A
Autoservice GOOl^wenst U stemmige feesL
gen. APK, alle repara' |
garage, carwash, cleane!.;
banden en uitlaten. Apf~«i
laan 154, Heerlen. Tel- *H
740041. _>
GEBIT gebroken? T*»*
techn. praktijk Hoonhout 'nieuwe gebitsprothese j

reparaties. Akerstr. Nrd. "
Hoensbroek. 045-22821jy
Te koop luxe AQUARIUjJ
iets moois. De nieuwste "
dellen. Tel. 045-726184.^y

NOVEEN St. Clara. Befl
rijk. Vraag alleen posW
dingen. Bid 9 dagen .
Wees Gegroet bij een b-j
dende kaars, ook als -1
geen zin in heeft. Vrawg
dingen die vast onmoSr
lijken om verhoord te w*
en en iets wat u ter harte *Laat de negende dag (kaars geheel opbranden,,
publiceer dit bericht. U k"
wat u vroeg. J.B.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18
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PDM VHS 260 HCL High Grade videocassette BASFVHS 240 SHG. SuperHigh Grade video- MAXELL XUI9O. Uitstekende chroom-cassette, TDK D6O. fenocassette. Per Sstuks, speel-
Nu 2 stuks me i ilhgé spéeÖUi: U&tetendebeeld-en getuidskwali- ideaal voor alle digital© opnames : duur 3xl uur 7.95 *_)W_2x4 uuren 20 min ;. Nu 2stuks meteen speelduur van 2x4 uur. Nu S stuks met een speelduur van 5xl 1- uur. Per 10 stuks, speelduur 10x1uur 4LJT

TDK D9O. (niet afgebeeld)
*%tk *fQ <_y% CA Per2stuks, speelduur 2x1.2 uur 6.952STUKS_CUr 2 STUKS _LÖr 5 PAK __&._&.. _HJ ;■ Per 10 stuks, speelduur 10x1.2 uur 30.-

V&D UW WARENHUISAanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt » V_Xl__/j V_/ ¥ W VWfllxL-l _ll IV^I-/ I»._*r n27$2

i - _^

1 045-719966 VOOR TELEFONISCHE OPGAVE VAN UW PICCOLO 045-7199661



Ineer gekrenkt
- In de topper tus-

dJ1 Amicitas en Willem I weiger-
jjj.. thuisclubgrensrechter Ger
j sten te vlaggen, toen Willem

Fabian Cramer na 57 mi-:
Et vri Je doorgang kreeg en
k letlne Damen de gelegenheid
Put het vierde Willem I-doel-
ba u te scoren- De Amicitas-
een Was het niet met NiJstenfts en maakte hem dat op een

.ik x 1
*e verstane wijze duide-

dü h
sten voelc'e zich hierdoor

s^.nig in zijn eer gekrenkt,
j,
l hij de vlag neerlegde, waarna

de h°y *-*-eulen de resterende tijd
honneurs,waarnam.

Vader en zoon
2 E-^LEN - Samen, als vader en
jj °n- °P de bank. Die eer viel
senM sP°rt-spelerFalco Jans-
sch ten dccl' want in ëezel-ir_Jv?£ met vader Theo Janssen,
Val. dels -*1 42 ->aar' bekeek hÜ"»nuit de dug-out de verrichtin-sen van hun ploeggenoten in het«uei tegen Heksenberg. De pres-
rn!! es ïan die Ploeggenoten wa-en echter van dien aard, dat zij"Un trainingspakken niet hoef-den mt te trekken.

RKVCL slechts gelijk
HAPERT-RKVCL 1-1 (1-1). 35. Willems
0-1; 41. Van der Heijde 1-1. Toeschou-
wers 200. Scheidsrechter Vermeer.
RKVCL: Smit 8, Brüll 7, Theunissen 6,
Thoma 7, Louhennapessy 6, Miesen 6,
Van Ginniken 7 (75. Alischerif), Meijers
5, Alink 7 (32. Willems 6), P. van Helvert
6, R. van Helvert 6. Totaal: 77/12.

HAPERT - In een niet bijster goe-
de wedstrijd heeft RKVCL een
puntje behaald in Hapert: 1-1. Aan-
vankelijk hadden de mensen uit

Limmel een licht overwicht. De
combinaties werden gemakkelijk
aangegaan, iets waar de spelers van
het op de laatste plaats staande Ha-
pert aanvankelijk weinig grip op
hadden.

Na ruim een half uur mocht
RKVCL een hoekschop nemen. Pe-
ter van Helvert plaatste de bal zui-
ver op het hoofd van Frank Brüll,

die op zijn beurt het hoofd van
Frans Willems zocht. Zijn korte dro-
geknik was raak: 0-1.
RKVCL kon slechts kort van deze
voorsprong genieten, want enkele
minuten later kwam Hapert weer
op gelijke hoogte. De RKVCL-ver-
dediging had te veel problemen om
de bal weg te werken, waarna Van
der Heijde van buiten het straf-
schopgebied keihard raak schoot:
1-1. Vlak voor tijd redde de goed
keepende Frans Smit het gelijke
spel voor RKVCL, door een keihard
schot knap tot hoekschop te wer-
ken.

vierde klassers

SCHIMMERT - RKASV 2-0. In een
goede wedstrijd was Schimmert
technisch debetere ploeg. Het over-
wicht ten spijt, maar de ploeg liet
erg veel kansen onbenut. RKASV
daarentegen wist niet verder dan
het zestienmetergebied te komen.
Bemelmans 1-0, Hautvast 2-0. Rust-
en eindstand. Scheidsrechter Meer-
tens.

SIMPELVELD - FC GULPEN 1-0.
Koploper Simpelveld ondervond
felle tegenstand van een moedig
strijdend Gulpen. Pas in de laatste
minuut kon Simpelveld de volle
winst behalen, toen Wino Houben
een toegekende strafschop benutte
1-0. Scheidsrechter Parren.

WAUBACHSE BOYS - SVK 3-4. In
dit spannende duel was de thuis-
club zeker niet de mindere van de
Kerkraadse gasten. De conditie van
SVK gaf echter na rust de doorslag.
Kersten 0-1, P. Huth 1-1, Kersten
1-2, Kölker 2-2. Rust. Kersten 2-3,
Klein 2-4, P. Huth 3-4. Scheidsrech-
ter Cortenbach.

NEC '92 - SUSTERSE BOYS 5-0. In
de eerste helft waren de ploegen
aan elkaar gewaagd. Na rust domi-
neerde de thuisclub op alle fronten
en won meer dan verdiend. M. Vro-
lings 1-0. Rust. W. Vrolings (straf-
schop), De Groot 3-0, W. Vrolings
4-0, Peters 5-0. Scheidsrechter Lam-
by.

derdeklassers
BUCHTEN - PASSART 5-0. Buch-
ten ondervond in de eerste helft nog
enige tegenstand van Passart. Na
rust overklaste Buchten de gasten
en de thuisclub behaalde eenroyale
overwinning. Wagemans 1-0. Rust.
Reijnders 2-0, Halmans 3-0, Van
Lieshout 4-0, Extra 5-0. Scheids-
rechter Rietjens.

BREVENDIA - DESM 1-1. Sportie-
ve derby met twee aanvallendeploegen die elkaar terecht in even-
wicht hielden. Snijders 1-0. Rust.
Donkers (strafschop) 1-1. Scheids-rechter Heynen.

Gebroken neus
HEERLEN - Tijdens de topper tus-
sen SV Heerlen en Minor moest
Heerlen-aanvaller Humphrey van
den Broek na een ongelukkige ma-
■noeuvre met zijn tegenstander
vroegtijdig het veld verlaten. In het
ziekenhuis werd bij de onfortuinlij-
ke Van den Broek een gebroken
neus geconstateerd.

Heerlen Sport drukt Heksenberg verder in deproblemen

Verjaardagscadeau
voor John Meuser

Van onze correspondent
TON REIJNAERTS

Heksenberg-Heerlen Sp. 2-4
25. R. Meuser 0-1; 35. A. Brocklebank
1-1; 45. L. Boerema 1-2; 56. R. Meuser
1-3; 65. M. Willems 1-4; 80. W. Dragstra
2-4. Toeschouwers 150. Scheidsrechter
Smeets. Gele kaart: F. Wingenfeld en L.
Franssen (beiden Heksenberg) en M.
Huijs en M. Klinkers (beiden Heerlen
Sport). Rode kaart: P. Snijders (Heerlen
Sport).
Heksenberg: Farrinacio, Wingenfeld,
Janssen, Ter Huurne, Lisci, Konings,
Rothkrantz, Brocklebank, Heutz, Frans-
sen, Hanno (68. Dragstra).
Heerlen Sport: Crombach, Schröder,
Klinkers, Huijs, Snijders, Könters, Wil-
lems, Starmans, Janssen, Meuser, Boe-
rema (65. Kölker).

HEERLEN - Het vierpuntenduel
tussen de twee staartploegen in de

tweede klasse A eindigde in een on-
verwacht grote zege voor Heerlen
Sport (2-4). In het Heerlen Sport-
kamp heerste uiteraard een uitgela-
ten stemming rondom de jarigetrai-
ner John Meuser: „De groep was
vandaag zo gemotiveerd, dat ik er
zeker van was, dat we zouden gaan
winnen." Zijn broer Rob zorgde
door twee doelpunten en een prima
voorzet vervolgens samen met de
de ploeg voor een aardig verjaar-
dagscadeau.

Tot gisteren was Heerlen Sport, met

twaalf doelpunten in elf duels, de
minst scorende ploeg in de tweede
klasse A. De Heerlen Sport-frontli-
nie, bestaande uit de weer van stal
gehaalde technicus Lex Boerema,
Marcel Janssen, die zijn laatste duel
voor Heerlen Sport speelde en de
absolute uitblinker Rob Meuser,
bracht daar echter verandering in.
Toch was de eerste grote kans voor
Heksenberg. Ron Heutz bracht met
een perfecte steekpass Roy Hanno
in droompositie, maar de Heksen-
berg-spits mikte de bal, oog-in-oog
met doelman Jos Crombach, naast
het doel. Vijf minuten later was het
aan de andere kant wel raak, toen
Lex Boerema Rob Meuser lanceer-
de, die in buitenspelpositie van de
slecht geposteerde Smeets mocht
doorgaan: 0-1.
Heerlen Sport leek de wedstrijd on-

tweedeklassers J
der controle te hebben, maar Hek-
senberg scoorde vrij onverwacht de
gelijkmaker, toen een voorzet van
HubRothkrantz het hoofd van Ron
Heutz bereikte. De op het verkeerde
been staande Jos Crombach wist
het leer nog nipt buiten de palen te
werken, maar was kansloos tegen
de rebound van Allan Brocklebank.
Heerlen Sport antwoordde nog in
dezelfde minuut, maar de pegel van
Rob Meuser suisde centimeters
naast de paal, net als een knal van
Frans Starmans, waardoor de ploe-
gen met een 1-1 stand leken te gaan

rusten. Leken, want op slag van
rust bediende Marcel Janssen Lex
Boerema op maat, die vervolgens
met een snoekduik raak kopte: 1-2.

In de tweede helft verhoogde Hek-
senberg de druk, maar Heerlen
Sport besliste via snelle counters de
wedstrijd. Tien minuten na de pau-
ze knalde Rob Meuser vanaf twintig
meter hard raak (1-3) en weer tien

minuten later reageerde Meuser at-
tent, toen Frank Wingenfeld de bal
half miste. Na een snelle rush volg-
de de voorzet-op-maat voor Mark
Willems: 1-4. Heksenberg probeer-
de het nog één keer via Leon Frans-
sen, maar Crombach tilde het leer
fraai over de deklat. Nadat Heerlen
Sport verzuimde de score naar gro-
te hoogte op te voeren, bepaalde in-
valler Wim Dragstra in de slotfase,

na een vrije trap van Brocklebank,
de eindstand op 2-4.

" Heerlen Sport-doelman Jos Crombach ziet met lede ogen toe, hoe de rebound van de juichende
Allan Brocklebank ondanks een reddingspoging van Maurice Klinkers in het doel verdwijnt.

Foto: FRANS RADE

sport

trainerscarrousel

Piet Hermans
naar Kolonia

- Piet Hermans
»aat komend seizoen als trainer
J*r> de slag bij tweedeklasser
p°lonia. Hermans trainde de
patste jaren hoofdklasser EHC.
P'j Kolonia volgt hij Pierre Win-dmolen op.

Piet van Dijk verlaat na éénJ.aar eersteklassser Waubach.
*an Dijk: „Tot nu toe is het alle-
maal een beetje tegengevallen.
* denk dat het voor beide par-

Qjen beter is afscheid te nemen."
*an Dijk wordt bij Waubach op-
gevolgd door Rob Hutting die

derdeklasser Bunde°nder zijn hoede heeft.

'Theo Caenen blijft volgend
bij Chevremont. Hetjj'ordt Caenens tweede seizoenDU de Kerkraadse hoofdklasser.

P Na afloop van het oefenduel
*gen Fortuna Sittard (2-4) maak-
p Lindenheuvel-trainer John
'eiffer bekend, dat hij ook vol-

send seizoen bij Lindenheuvelaan het roer zal staan.

* Trainer Ger Theunissen van
lerdeklasser Amicitas zal deze

.^eniging aan het eind van het
r^zoen noodgedwongen verla-
*n- Theunissen krijgt andere
Werktijden, waardoor hij het oe-
.^meesterschap nog onmoge-1Jk kan vervullen.

" Fred Vernhout (34) volgt Adan Lierop (naar VKC) op als oe-Jenmeester bij Helios'23. Vern-
ist, oud-speler van onder meerj^huttersveld, trainde de afgelo-
Per» drie seizoenen St. Odiliën-t>erg.

" Na dit seizoen wordt Wiel van
de opvolger van Rick

j^roucken bij derdeklasserSV'35. Van Ophoven was de af-
gelopen drie jaar werkzaam bijsportclub Irene.

7 Heerlen Sport-trainer John**euser verlengde afgelopen vrij-
pg zijn contract met de Heer-!ense tweedeklasser voor éénJaar.

* Bart Vreuls heeft zijn contract2^ Schuttersveld eveneens met
6n jaarverlengd.

* RKWL en Henk Lacroix vor-
ken ook volgend seizoen een
r^eeëenheid, want Lacroix te-

et*de voor één seizoen bij.

~ Dick Zuidema en vierdeklas-ser Armada zijn overeengeko-men ook volgend seizoen met el-kaar in zee te gaan.

" NEC'92 en trainer Nico Peres
2yn overeengekomen om het sa-
menwerkingsverband nog een
Jaar voort te zetten. Het wordtdan Peres' tweede seizoen bij
NEC'92.

" John Timmermans heeft zijn
C(>ntract met vierdeklasser Reu-
Ver opnieuw met één jaar ver-engd. Timmermans begint aan
2tin derde seizoen.

* Ook vierdeklasser Swalmen
Vetfengde het contract met de
~ainer. Lambert Seegers uit
**out Blerick is dan voor het der-ae seizoen werkzaam bij Swal-men.

* Theo Pansters blijft zijn ver-
niging trouw. Hij zal volgend
eizoen aan zijn vijfde jaar bij
lerdeklasser Haelen beginnen.

" Jan Heyckers, bezig aan zijn
erste seizoen bij vierdeklasser**KSVN, zal ook volgend jaarbije °lub in Neer werkzaam zijn.

£ Achmed Sevdican, trainer van
A-jeugd, houdt het op het. nd van dit seizoen voor gezien

JJ de Kerkraadse vereniging..evdican, in het bezit van het di-
£ioma oefenmeester II, heeft nog«een andere club gevonden.

jeugdvoetbal

Eindsprint Roda
komt te laat

KERKRADE - In een doelpuntrijk
duel leed de A-jeugd van Roda JC
tegen Dordrecht '90, tot zaterdag
met Vitesse en Fortuna samen op
kop in de eerste divisie B van de
landelijke jeugd, een nipte 4-5 ne-
derlaag. Roda's defensie ging echter
keer op keer in de fout en daar pro-

fiteerde de gastenploeg optimaal
van. Alleen Kökk scoorde voor rust
tegen: 1-3. Ook na de pauze bleef
Roda JCvolharden in de speelwijze
van voor de thee. Fouten zorgden er
voor dat Dordrecht '90 naar 1-5 kon
uitlopen. Pas op dat moment scha-
kelde de thuisclub over op een aan-
vallender concept en Angelo Ka-
plar, Kevin Bruininks en nogmaals
Angelo Kaplar scoorden prompt:
4-5. In de spannende slotfase liet
Kevin Bruininks vlak voor tijd zelfs
dé kans op de gelijkmaker onbenut,
door voor open doel naast te mik-
ken.

EtienneDamen en Fabian Cramer plaag voor Amicitas-defensie

Willem I kent geen pardon
Van onze correspondent

HENKSPORKEN

AMICITAS - WILLEM I 4-6 (0-2). 32. E. Damen 0-1; 44. Cramer 0-2; 47. Franssen 1-2;
48. Franssen 2-2; 53. Cramer 2-3; 57. E. Damen 2-4; 68. E. Damen 2-5; 70. Cramer 2-6;
80. P. Sour 3-6; 87. Hazen (eigen doel) 4-6. Toeschouwers 150.Scheidsrechter Keulen.
Gele kaart: Leclaire (Willem I), Remmers en M. Sour (beiden Amicitas). Rode kaart:
Leenders (Amicitas) en Frijns (Willem I) na tweekeer geel.
Amicitas: Leenders, Smeets, De Bruin, Remmers, Geurts (46. Stefanelli), Muytjens (6.
Van de Boogaart), P. Sour, E. Sour, M. Sour, Franssen, Dassen.
Willem I: Godding, Hazen, D. Damen, Van de Boogaert, Goyen (26. Daems), Leclaire,
Colombain, Nuyten, E. Damen, Meers, Cramer.

MEERSSEN - Een spekglad veld, dat door de langdurige re-
genval vrijwel onbespeelbaar was geworden; legio defensie-
fouten, waardoor liefst tien doelpunten vielen, en twee veld-
verwijzingen, vormden de belangrijkste ingrediënten van de
topper in de vierde klasse A tussen Amicitas en Willem I: 4-6.
Een geflatteerde zege, die echter
niet onverdiend mag worden ge-
noemd, omdat Willem I in Etienne
Damen enFabian Cramer twee spit-
sen van kaliber bezat, die van de ze-
ven kansen er zes wisten te benut-
ten. Beide speerpunten waren met
ieder drie treffers dan ook een ware
plaag voor de thuisclubachterhoe-
de.

naren constant een optisch over-
wicht en kregen gedurende het eer-
ste half uur de meeste kansen. Das-
sen teisterde echter de paal, terwijl
Puck Sour uit een riante positie
over schoot. Bij de eerste echte ge-
vaarlijke tegenstoot sloeg Willem I
meteen toe via Etienne Damen, die
gebruik maakte van een fout van
Jurgen Geurts: 0-1. Op slag van rustblunderde Geurts opnieuw, waar-
door Cramer simpel kon scoren: 0-2.Ondanks het feit, dat Amicitas het

grootste deel van de strijd met tien
man moest spelen (doelman Jeu
Leenders werd al na zes minuten
weggestuurd, nadat hij Cramer had
getorpedeerd), hadden de Meersse-

Na rust verscheen een herboren
thuisclub binnen de lijnen. Binnen
drie minuten scoorde Jules Frans-
sen twee maal, waardoor de stand
gelijk werd: 2-2. Willem I leek rijp
voor de sloop. Het duo Damen/Cra-
mer dacht hier blijkbaar anders
over, want halverwege de tweede
helft stond door hun toedoen 2-6 op
het scorebord. Vanaf dat moment
was het een gelopen zaak en had-
den de treffers van Puck Sour en
Hazen (eigen doelpunt) alleen nog
statistische waarde.

" Amicitas-speler Juul Franssen loopt juichend weg, nadat hij zijn ploeg in de topper tegen
Willem I weer op gelijke hoogte (2-2) heeft gebracht. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Minor is bijzonder gul voor de tegenstander

Heerlen sluipt naar top
Van onze correspondent

FRANK VAARTJES

SV HEERLEN - MINOR 2-1 (0-0). 55.
Reijnders 1-0(strafschop); 71. Pinckaers
(eigen doel) 2-0; 72. Kameri 2-1. Toe-
schouwers 250. Scheidsrechter Geilen-
kirchen.
SV Heerlen: Jacobs, Hameleers, Stof-
berg, Van Ratingen, Hoogeveen, Hil-
gers, Reijnders, Geraedts, De Groot,
Van de Broek (46. Van Hoof), Küpper
(74. Mommerts).
Minor: Schoffelen, Possen (71. Heuts),
Kramer, Pelz, Houben, Pinckaers,
Crijns, Diederen, Kameri, Palmen,
Geurts(46. Timmermans).

HEERLEN - De topper in de derde
klasse B tussen Heerlen en Minor
was een wedstrijd met een grote in-
zet aan beide kanten, maar met
slechts weinig doelkansen. Dat
Heerlen uiteindelijk de volle buit
wist binnen te halen (2-1), had de
ploeg dan ook te danken aan twee
weggevertjes van de gasten, want
een strafschop en een eigen doel-

punt vonnisten de ploeg uit Nuth.
Een puntendeling had de verhou-
dingen op het veld dan ook beter
weergegeven.

Voor Heerlen-trainer Joop Dacier
was dit een alles-of-niets wedstrijd.
„Als we dit duel hadden verloren,
konden we het dit seizoen verder
wel vergeten," legde hij uit. De
thuisclub begon dan ook uiterst ge-
motiveerd aan dit beladen duel. On-
danks de slechte weersomstandig-
heden lieten beide teams goed voet-
bal zien en er werd vooral door de
gastheren op het scherp van de sne-
de gestreden. Slechts doelkansen
ontbraken, waardoor beide doel-
mannen dan ook nauwelijks in actie
hoefden te komen.

Halverwege de tweede helft werd
het echter druk voor het doel van
de gasten. De doorgebroken Jack
Geraedts werd door Minor-verdedi-
ger Erik Houben in het strafschop-

gebied onderuit gehaald. John
Reijnders verzilverde de door
scheidsrechter Geilenkirchen toe-
gekende strafschop: 1-0. Niet veel
later liep Pinckaers na een voorzet
van Heerlen-aanvaller De Groot de
bal op ongelukkige wijze in eigen
doel: 2-0.

Nauwelijks één minuut later bracht
Kameri de spanning terug. Zijn
schuiver van afstand was een te
moeilijke prooi voor Heerlen-sluit-
post Ron Jacobs: 2-1. Het slotoffen-
sief van de gasten uit Nuth mocht
echter niet meer baten. „Wij hebben
laten zien dat we net als Minor kun-
nen knokken. De ploeg die dat het
meest consequent doet, dwingt de
overwinning af en dat waren wij in
dit geval," aldus Dacier. Zijn colle-
ga, Bert Isenborghs, was het daar
deels mee eens: „Heerlen was voor
rust gretiger. Na de thee waren wij
agressiever. De toegekende straf-
schop deed ons helaas de das om."

en voorts

FCV - BELFELDIA 4-1. Verheyen
1-0. Rust. Driessen 2-0, Giesen 3-0,
De Recht 4-0, Engelen 4-1. Scheids-
rechter Thomassen.

Eerste klasse F
Hapert-RKVCL 1- 1

Deurne * 12 8 4 0 20 26- 5
Limburgia 13 8 4 1 20 24-10
Roermond 12 6 3 3 15 17-18
Lindenheuvs 13 5 4 414 20-20
Eijsden 12 5 4 3 14 18-18
Heer 13 5 2 6 12 23-23
RKVCL 13 2 7 4 11 13-14
Waubach 12 2 5 5 9 18-19
RKONS 10 3 3 4 9 11-15
Hapert 13 2 4 7 8 13-20
Blerick 13 2 4 7 8 11-18
Miranda 12 3 2 7 8 13-27

Tweede klasse A
Heksenberg -Heerlen Sport 2- 4

Schuttersveld 13 8 3 219 23-12
Kolonia 13 7 3 3 17 21-14
SCG 13 6 4 316 27-18
Almania* 12 5 5 215 21-12
RKVVL 13 6 3 415 14-13
Polaris 13 5 4 414 27-23
Standaard 12 5 2 512 20-18
Quick'oB 13 3 5 511 19-32
LHBMC 13 3 4 6 10 20-25
Heerlen Sport 12 3 3 6 9 16-20
Bom 12 2 5 5 9 15-21
Heksenberg 13 1 3 9 517-32

Tweede klasse B
FCV-Belieldia 4- 1

FCV* 12 8 3 1 19 35-11
Veritas 13 8 3 219 18-10'
Volharding 12 8 2 2 18 29-15
RKMSV 12 6 3 3 15 17-15
Belfeldia 12 4 6 2 14 20-22
Haslou 12 4 5 3 13 25-15
VW'O3 12 2 6 4 10 15-19
Sittard 12 4 2 6 10 16-22
Tiglieja 10 2 4 4 8 11-14
EW 10 1 4 5 6 7-16
De Ster 11 2 2 7 6 18-30
SVEB 12 0 210 2 10-32

Derde klasse B
Buchten-Passart 5- 0
SV Heerlen-Minor 2- 1

RKBSV 12 7 4 1 18 27-13
Minor* 12 8 1 317 23-12
SVHeerlen 13 7 2 416 26-17
Vaesrade 12 5 4 3 14 18-12
Groene Ster 13 6 2 5 14 23-19
Obbicht 12 5 3 413 22-19
Bekkerveld 12 6 1 513 18-18
VKC 12 4 4 4 12 16-17
Buchten 13 3 5 5 11 15-18
Coriovallum 13 3 3 7 9 15-24
Passart 13 2 2 9 611-30
Heilust 1113 7 5 12-27

Derde klasse C
Brevendia -DESM 1_ i
Susteren 13 9 1 319 25-11
Brevendia 13 7 3 3 17 18-13RIOS '31 * 10 7 2 1 16 23- 5FCOda 12 6 3 3 15 20-12
RKSVO 13 5 3 5 1321-20
Merefeldia 12 5 2 5 12 16-15
Roosteren 11 4 2 510 18-13
DESM 12 3 4 5 10 17-24
Swift'36 12 1 6 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

Vierde klasse A
Amicitas-WillemI 4-6
Schimmert-RKASV 2- 0

Amicitas* 13 7 4 218 31-13
Willem I 13 6 6 1 18 36-22
RKASV 13 6 5 217 18-15
Schimmert 13 6 4 3 16 19-11
RKHSV 13 4 7 215 15-14
Maastr.B. 13 6 3 415 22-27
Rapid 13 6 2 5 14 29-18
Oranje B. 13 4 4 5 12 25-26
Walram 13 4 3 6 11 18-21
Leonidas W. 13 1 5 7 7 11-21
St. Pieter 13 1 5 7 7 11-27'
RKBFC 13 2 2 9 611-31

Vierde klasse B
Simpelveld -Gulpen 1- 0

Simpelveld * 13 10 2 12230- 8
Lemirsia 13 6 5 217 23-16
SVSlenaken 12 7 2 3 16 26-21
Wit Groen VC 13 5 3 513 21-20
ZwartWit'l9 13 4 4 5 1221-19'
Banholtia 13 4 4 5 12 12-12
Vijlen- 13 4 4 5 12 16-19
RKWM 12 4 3 511 15-16
Keer 12 4 2 6 10 11-16
Gulpen 12 4 1 7 9 17-21
RKMVC 12 4 1 7 9 15-24
Klimmania 12 1 5 6 7 10-25

Vierde klasse C
Waubachse 8.-SVK 3- 4

A'bosch* 12 9 1 219 28-12
SVK 12 8 1 317 33-19
FC Hoensbroek 11 6 3 215 22-10
KEV 12 5 5 215 20-14
FC Gracht 11 6 2 314 22-18
KVC Oranje 13 5 2 612 26-27
RKTSV 11 3 4 410 21-22
Centrum B.** 12 3 6 3 10 18-20
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. 11 2 1 8 5 18-28

"Twee punten in mindering

Vierde klasse D
NEC '92 -Susterse B. 5- 0

Voerendaal* 13 8 3 219 31-16
Heidebloem 12 8 1 317 32-18
Mariarade 10 7 0 3 14 30-16
Helios'23 11 6 2 3 14 22-16
NEC '92 12 5 3 413 19-11
Kluis 13 6 1 613 32-30
Susterse B. 12 6 1 513 15-21
Amstenrade 11 5 1 5 1119-27
Schinveld 12 4 1 7 918-26
RKDFC 10 3 1 6 7 17-23
Langeberg 1112 8 4 10-23
BVC'2B 11 0 4 7 4 7-25

Vierde klasse H
Stormv. '28 -Swolgense B. 3- 1
Montagnards * 13 8 4 12034-17
IVO 13 7 4 2 18 25-14
Wanssum 13 7 2 416 32-20
Leunen 13 7 2 4 1631-20
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. '28 13 6 1 613 23-28
Swolgense B. 13 346 10 12-29
EWC 13 3 3 7 9 14-24
Melderslo 13 1 4 8 6 13-29
SVLottum 13 1 111 3 16-38
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Computers
____Éi____

z _"* .
computer tafels
vanaf ’ 265,- excl. BTW

Leufkens-Dubois
kwaliteit en prijs

Sittarderweg 58A, Heerlen. Tel. 045-726444/722315.

*-"-- " L_____
11 "\

Leufkens-Dubois
Kwaliteit én Prijs

Sittarderweg 58a, 6412 CH Heerlen.
Tel. 045-726444/722315

COMPUTER 803865X/33 MHZ
* Processor 803865X/33 MHZ
* Intern geheugen 1 MB RAM

* Behuizing Minitower met LED display
* Voeding 200 Watt power supply

* VGA-kaart Trident 16 bits, 512 kb.
Resolutie; 16 kleuren bij 1024x768

* Multi l/O IDEE/AT 2x serieel, 1x parallel, 1x game aanslui-
ting voor 2x harddisk, 2x diskdrive.

* Harddisk 40 mb. / 28 msec.
* Diskdrive 3 1/2" diskdrive (1,44 MB.)

EPSON of PANASONIC
* Toetsenbord AT-101 keys

* Monitor VGA paperwhite, resolutie 800x600
SPECIALE AANBIEDING

’ 1.250,-excl. BTW
Garantie: 12 maanden volledig.

* Elke andere configuratie kunnen wij U leveren.

_______ ______________■_-*_

Hfe J m ii^Fi.;;i:-
HP DESKJET INKTSPUITPRINTER

Geruisloos, 3 jaar garantie. Ned. handl. en printerkabel.
* HP DESKJET 500 ’ 799,-

-* HP DESKJET 500C’ 999,-
-* HP DESKJET 550C’ 1.299,-

-* HP LASERPRINTER 4 ’ 3.499,-
-(1 jaargarantie). Prijzen excl. BTW.

Leufkens-Dubois
SITTARDERWEG 58A, HEERLEN. 045-726444/722315.

Op zoek naar goede, goed-
kope PC? Bel C.P.C. Kerk-
rade. Tel. 045-351588. Nu
5% extra kerstkorting op alle
verkoopprijzen.

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

Bel 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.
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.

Het juiste adres voor een
komplete afbouw o.a. schei-
dingswanden en systeem-
plafonds- speciale syste-
men voor de WONING-
BOUW: Kompleet gemon-
teerd met verlichting. Snelle'
en correcte montage. Vraag
vrijblijvend een offerte. Tel.
045-456515.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Gedipl. SCHILDER, kan nog
schilder- en behangwerk
aannemen. Tel. 04450-1970

Huish. artikelen
50 stuks KOELKASTEN,
diepvriezers, wasautomaten,
gasfornuizen. Uitzoeken
vanaf ’95,- per stuk. Kissel
5, Heerlen.

Kunst en Antiek
Te koop Engelse LAN-
TAARNKLOK, in perfecte
staat. Tel. 043-477453.i

06-lijnen

Welke man
wil gratis naar bed met

eenzaam meisje 25 jaar.
06-320.324.94 (100 cpm).

sex voor 2
(1 ,-p.m.)Hete jongensen
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

Lesb. SM Party
Aan de balk gebonden

genietAlma haar naakte...
06-320.340.45 50 cphm

Op de trap
kleedt Robby van de buren

haar uit....
06-320.340.33 50 cphm

Ze maakt een liftende knul
gek met haar

mooie dijen
en dan....

06-320.340.01 50 cphm

2 douchende
knullen pakken een
getrouwde vrouw.

06-320.329.25 50 cphm
Rob kijkt toe.

Anky geniet van
Grieks

" met een vreemde knul.
06-320.329.24 50 cphm

Bi-Sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (37,5cphm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid,
vraag haar telnr (37,5 cphm)

Homo-Jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.

06-320.330.88 (75c/m)

Privé-Kontakt
Je krijgt direkt 'n meisje

aan de lijn 06-9570 (50cphm)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil
06-320.330.91 (37,5cphm)

**06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. (75c/m)
Zoek jeeen lekkere knul?

Gay-Dating
06-320.330.95 (37,5cphm)

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)
Wim in de war. Na werktijd

zit zij plots

naakt
op zijn schoot.

06-320.323.85 50 cphm.

Privé-adresjes
voor echte hete meiden?
06-350-222-23 (75 cpm)

De Wipkrant
06*95*59

Alle stijlen alle adressen ook- voor jouw"wippertje"
50 cphm

De Wiplijn
06*9555*

Snelste versierlijn van
Nederland: voor 'n discr.
afspraakje of 'n heet sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 50 cphm.

Wip-Dating
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor 50

cphm.

Hoge Nood
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 cphm.

Telekrant
06-320.320.00
Het allereerste en makke-

lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-

zoek. Succes is op deze lijn
verzekerd. 50 cphm.

De 30+ box
Wie volop meeswingt, vindt

hier het contact of de vriend-
schap met fijne leeftijdgeno-
ten. 06-320.321.31 50 cphm

Lekkere
vrouwtjes

geven zichzelf hun adres en
tel.nr. bloot. 100 cpm.

06-96.80

Adressen
Ze vertellen wat over

■ zichzelf geven hun adres en
tel.nr. wachten dat jij ze belt.

100cpm.069-789.
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 jongevrouw 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.

Griekse Sex
Lisa draait z. om. 50 cpm.
06-320.325.55
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

Iris wordt geschoren, en dan.
Grieks

met een vreemdeling.
06-320.340.55 50 cphm

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.

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.

Sado/Meesteres
Absoluut Live! Onmiddellijk
apart met een sado/mees-
teres? Ik eis dat jijme 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
Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

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

***sex***
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 jongensbellen

met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 (37,5cphm)
"Straat-meiden*

Handwerk en Frans. 75 cpm.
06-320.320.77

Met zijn grote handen pakte
hij me beet

EROSLIJN
06-320.321.22-75 cpm.

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 (37,5 cphm)

Leuke meiden
zoeken z.s.m. een vriend.

06-320.330.77 (75c/m)
Hete meisjes willen snel

een sexafspraak!
Direkt

06-320.326.66 (50cphm)
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de Sea Travel Show.

4-DAAGSEREIS VOOR lEDERE U^ I
MIPI IWF DPMAI lI TRF7ITTPR MÜOFDPRIJo: lö-DAAÜbfc M IA 1r-ICUWC Ktl-AULI-DLZ.I I I CM. y.p ppio MAAR QPAKiniNAX/IF M **r\t ik zet graag koers naar Zweden ü

Renault Viert de feestdagen met een »ir nuoi*l««nöV-_1.U11.-_ïlC U metRenault. Deze bonruil ik daarom in voor £1
royale aktie: de Renault Sea Travel Show. Elke bez°eker maakt in deze aktieperiode M een Koerskaart in deRenauit-snowroom. n
Met diverse aktiemodellen, allemaal uit- kans op een exclusieve 18-daagse VIP-reis M NaamDhr/Mevr.- 1gerust met vele aantrekkelijke extra's. of °P een van de 10 4-daagse reizen naar

Maar we gaan verder. Want iedereen Zweden. U hoeft alleen maar met de bon uit f v°°rletters: |
die tijdens deRenault Sea Travel Show van de advertentie de show- x> scandinavian U straat: Huisnr.: $
10 december t/m 2 januari een nieuwe room binnen te lopen i Postkode: Plaats: 8
Renault koopt, krijgt een 4-daagse bootreis ' ' jN n
naarZweden kado**. LEUKE VERRASSING VOOR | Telefoonnr" |

Voor u, uwpartner en twee kinderen ELKE BEZOEKER h Huidige merk auto: : j
(niet ouder dan 16 jaar) met op de heen- ledereen die de Renault.dealer bèzoekt ont. | Type: - /A |
en terugreis de beschikking over een vangt in ieder gevaleen leukepluche fLouw/aar V' |
4-persoons hut met douche/toilet en een PJf eland***. Dus kom met debon naar de i «SP^t g
hotelovernachting in Göteborg. Ontbijt en %ftjk Renault-dealer tussen 10 december ff Km'stand: —■ ;— L"ENKIEUB |
1 x lunch inbegrepen. Natuurlijk inklusief en 2 januariaanstaande en wie weet M Deelnamestaatvrij voorpersonen vanw/aar en ouder. A
vervoer van uw auto. ■'.'!"*"" zet u strakskoers naar Zweden. $z%3e^MZ3ËZ£^g^&&%%&&g&zê

KOM NAAR DE RENAULT SEA TRAVEL SHOW EN ZETKOERS NAAR ZWEDEN.
Van 10 december t/m 2 januari bij de Renault-dealer.

'Inkt btwen excl. kosten rijk/aarmaken. Prijzen geldig t/m 31/12/92. Wi/zigingen voorbehouden. "Bij afsluitenkoopovereenkomst panikulieren van W/12/92 t/m 02/01/V3. Lease en tleetuitgestoten. '"Zolang devoorraad strekt. Renault adviseert ELFOfién.

Heerlen; AutobedrijfKerres HeerlenB.V, Breukerweg 196A(hoek Beersdalweg), Tel. 045 - 230999. Kerkrade;
Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. Maastricht; Renault deJonghe,Molensingel 3
(AutoparcRandwijck), Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto Bex B.V, Tunnelstraat 2a, Tel. 046- 519664/525794.

Valkenburg(L); Renault deJonghe CV, Wilhelminalaan 19- 21, Tel. 04406-12514.
15-LD

homo-direkt
apart

Op zoek naar 'n opwindend
afspraakje met een lekkere

knul? Je hebt direkt kontakt!
06-320.322.75 (37,5 cphm)

meisjes 18 jr.
zoeken een ervaren vriend
06-320.330.43 (37,5cphm)

De leukste meiden bellen de
Flirtbox

Bel 06-9501 (37,5 cphm)
Meisjes willen bijverdienen

sexadressen
06-320.330.60 (37,5cphm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. 06-9502 (37,5 cphm)
Direkt een leuke meisje aan
de lijn. Vraag haar telnr voor
een avondje uit. (37,5 cphm)

**06-9510**

Kontakten Klubs
i

PARADISO
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf. Te1.045-317032 v.a. 14 u.

Sacha's escort
Wilt u in deze dagen lief en warm gezelschap?

wij zijn vanaf 19.00-05.00 uur voor u bereikbaar.
@ 045-463386

nu ook privé Holzstraat 103, kerkrade.
Keuze uit 7 leuke, jonge meisjes.

!!! Hot Girls !!!
"Escort Limburg" 7 dagen per week. Tel. 06529-80304.

Sex-O-Theek Liberta
Veel jonge sexy meisjes voor al Uw erotische wensen
naakt-dansen, vrijen en knuffelen. Open sex of privé. Voo
1 all-in prijs kunt U 3 keer onbeperkt relaxen, mcl. alles
Privé-parking. Credit-cards accepted. Ma. di. en do. var
12.00-02.00 uur en wo. en vr. van 12.00-18.00 uur.

Maaseikerweg 24, Susteren. Tel. 04499-4346.

Porky's Pretpark
MET VERSCHILLENDE NIEUWE MEISJES!!!

S 045-228481

[ Love Escort 045-320905.
Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!
Open van 22.00 tot pim. 06.00 uur.

Escort 045-427120 / 463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323

Club Eden
diverse dames"staan" voor u klaar in onze sfeervolle club

vindt u o.a. video + bubbelbad, waterbed, diverse drankjes
en een intieme sfeer. Dagelijks geopendvanaf 19.00 tot

05 00 uur. Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade.
S 045-462084.

't Nog plaats voor 2 spontane meisjes.

LYD IA verwacht UÜ
Kom en laat u Kerst verrassen. 11-23 uur, 046-749662.
24 en 31 Dec. tot 5 uur. 25-26 Dec. en 2 jan. gesloten.

TOT ZIENS!!! VRAAG NAAR HET KADOOTJEü!
PRETTIGE FEESTDAGEN!!!

Regina privé
045-723583 ✓

Volslank sexy
vrouwtje ontvangt thuis-

Tel. 043-473309 s

Privé Candy
Intieme sfeer, charm. meis*

jes. 045-212616/211391>x
Club Anita

voor al uw SM of privé
wensen. Dringend dames

gevr., goede garanties,
intern mog. Tel. 045-4627g>

Privé
J.vrouw ontvangt thuis-

Maand, t/m vrijd. 12.00-
-22.00 uur, 045-708124^

Petit Fleur
met nieuwe meisjes, dez®
maand iedere dag trio-da^itwee meisjes voor ’ 125,-
-uur all-in. Tel. 045-2290j_3'-'

Voor Piccolo's
zie verder pagina 22



Telefoonmaniak
intimideerthandbalsters

jAALTE - De handbalsters van
-f'I*-**1*-** uit Raalte verkeren in

'e te beroering door aanhouden-L telefonische bedreigingen.
sje . speelsters van eerste-divi-
If ***°eg zeggen het slachtoffer
n 2ijn van seksuele intimidatie.
\ü emoties liepen daarbij zo
li °S op dat Kwiek de competi-
Jfedstrijd tegen E en O liever
I^,' wilde spelen. Gedurende cn-
v e maanden worden speelstersJl de ploeg dagelijks bedreigd;
/rimigen tot vijf keer toe. Om-
J de bedreigingen de laatste
J®k steeds ernstiger vormen,
j^amen, diende coach Moniekjj^rtjes bij het Nederlands
n^dbal Verbond een verzoek in
C de wedstrijd uit het program-
£. te schrappen. Het NHV
|Jdde begrip voor de situatie te
C ' maar wenste niet te wij-
r* voor de aanhoudende tele-
l^terreur. Met tegenzin trad

zondag in Emmen toch
Ijl en verloor kansloos met,
Q
""-3- Volgens de coach was dat

v e°r een groot deel toe te schrij-
ti " aan de opwinding binnen
(L team. Inmiddels heeft de lei-
K

[p van de Sallandse ploeg de
erche van de PTT ingescha-

ald om de telefoonmaniak te
maskeren.

Versterking voor lason
iALKENBURG - Bij Delmach/
'-..ol\ debuteerde gisteren de
jarige Zsusanna Stipic. Deze
Jgdhandbalster is afkomstig

*~ het verscheurde Joegoslavië
ij|j sPeelde bij Mostar, in derepu-
"_h

Bosnië-Hercegovina. In de
(j -* minuten speeltijd die coach
itf j£d Huijnen haar tijdens het
"■Jfen met koploper Westlandia
s- '-de, scoorde de opbouwspeel-
igj" Prompt tweemaal. Stipic lo-
C? biJ kennissen in Heerlen en
v 0 't een verblijfsvergunning

0r een halfjaar.

Skah in zijn element
- De Marokkaan Khalid

V was in de tweede veldloop
|*ij nr het lAAF-klassement in,
!bi 0 element. De wereldkam-
ijo-11 in deze specialiteit van
sftf

u en 1991 legde in de eind-
de **t na ruim negen kilometer
ta est van het veld zijn wil op.
-%r5. °n 'n '■'*-' minuten en 1 se-f^'de en bleef de Keniaan Is-
L lKirui één tel voor.

Snelheid
VGZ/Sittardia, nog steeds spelend
zonder de geblesseerde Benda en
Janssen, had in Arnhem voor het
wapen snelheid gekozen en leek de
wedstrijd tegen Swift al in een
vroeg stadium te beslissen. Maar bij
derust bedroeg deLimburgse voor-
sprong nog slechts een doelpunt
(9-10) en lagen Velraeds' verwijten
voor de hand. Het begin van de
tweede helft was aanvankelijk een
secure copie van de de eerste dertig
minuten. Sittardia schakelde snel
van verdediging op aanval en ver-
raste zijn tegenstander keer op keer.
Maar ditmaal kreeg Swift geen kan-
sen zich te herstellen: Sittardia
bleef ook tijdens de korte adempau-
zes geconcentreerd verdedigen en
won, in alle opzichten verdiend,

met 16-25. Consten, Tummers (bei-
den 5), Van Olphen, Kresse en
Schuurs (ieder 4) en Vijgeboom (3)
tekenden voor de Sittardia-produc-
tie.

Herstel
Blauw Wit weet weer wat winnen is.
Na twee maanden vol kommer en
kwel was het zwakke Hellas de uit-
gezochte tegenstander om te den-
ken aan herstel. In een partij die
nooit de kwalificatie wedstrijd ver-
diende wonnen deLimburgers met
32-22. Achteraf moet het aantal
Blauw Wit-doelpunten als te gering
worden omschreven. Vooral toen,
kort na de rust, de score in rap tem-
po van 18-10 naar 22-10 werd opge-
voerd leek een echte monsterscore
in de maak. Maar Verjans' wisselbe-
leid en het feit dat Veerman extra
werd bewaakt voorkwamen erger
voor de Haagse gasten. Lichtpunt-
jes bij Blauw Wit waren de vorm-
verbetering die viel te bespeuren bij
Claus Veerman (7 doelpunten), het
gemakwaarmee Remco Jongen zijn
zeven treffers vanaf de cirkel produ-
ceerde en de vaak spectaculaire
doelpunten (vijf in totaal) van Mar-
cel Eurelings.

WIELRENNEN
sport in cijfersve]ri'ocross Overijse. Superprestige

lti-Tr't' zevende wedstrijd: 1. Pontoni
s'"t>ol, 2. Frischknecht 0.22, 3. Van
d^tvliet 2.18, 4. Pospisil 2.24, 5. Hen-
-3 *s, 6. Van den Abeele 2.32, 7. De VosV"4' 8. Richard Groenendaal 3.20, 9.

3.32, 10. Fort, 14. Van Bakel
o '_ 15. Kuyper 5.20, 28. Boezewinkel
\r 6én ronde, 29. Van der Kinderen, 30.
t Q'f? Korven, 31. Leyten. Stand: 1. Pon-
K* 11 67 punten, 2. Baars 62 p, 3. Frisch-
k|cht 57 p, 4. De Bic 44 p, 5. Elsnic 43
3}b' Van derPoel, Hendriks 38 p, 8. Fort
34 f' 9. Pavel Camrda, Van den Abeele
ö P. 12. Van Bakel 29 p, 13. Simunek 28
V' i(>. Richard Groenendaal 22 p, 27. Deb°s 9 p, 34. Kools 6 p, 46. Kuyper 1 p.
h*r<»e. l. Bijnen 1.06.47, 2. Frank Groe-
Undaal 0.40, 3. Broeren 1.01,4. Martens

**"" 5. Aries 1.55.
i. Nieuwenhuis 57.10.00, 2.

0.30, 3. Freijters 0.35, 4.
J^l-khorst0.55, 5. Sestig 1.01.
tj Jverdal. 1. Boezewinkel 55.59.00, 2.
ftoen 0.10, 3. Martens 0.15, 4. Nieuwen-
Vait0-30' 5-Gerritsen 0.55.
(r*j.*t*'nburg. Cyclocross Gerrit Scholte-
Lotee. Profs/A-Amateurs: 1. Danny Ne-
s*sen (Sittard) 50.15; 2. M. Kohl op 5L53-F. Ackermans op 1.20;4. M. Meu-
i nberg 0p 1 ronde; 5. J. Slaats; 6. M. deV-.^aye; 7. R. Schreurs. B-Amateurs/
So^anen: 1. Jos Pennartz (Kerkrade)
{j";f3; 2. P. Beenkens op 57 sec; 3. H.

op 1.31; 4. H. Meijers op 1 ron-
S"; 5- W. DegueÜe; 6. J. Meijers; 7. J.
1(.olJ*vens; 8. R. Debie; 9. M. Brookhuis;
i^ H. Courage; 11. 1. Vinken; 12. R. Cle-
(r> Junioren: 1. Roger van de Wall
L* e'een) 37.12; 2. S. Lotz op 2.28; 3. J.

'riders; 4. P. Groneschild. Nieuwelin-2**: 1. Jos Lucassen (Margraten) 36.24;
4' £ Trommelen op 1.16; 3. R. Godding;
A __;Pustjens; 5. O. Hoeben; 6. B. Raas.
Ï5l°: 1. Roger Smeets (Elsloo) 55.05; 2.
*t_ _narren OP 35 sec; 3. T. Cuypers op 1
Ode; 4. P. Janssen; 5. G. Mestrom; 6.

D. Gilissen; 7. A. Vos.
Wegnez, amateurs: 1. Pascal Alleleyn,
2. D. van den Bossche op 45 sec, 3. St.
Blomme op 1.00.
Kalmthout, profs/amateurs: 1. Herij-
gers 1.01.00, 2. De Bic op 25 sec, 3. Geert
de Vlaeminck 0.50, 4. Van Bouwel 1.00,
5. F. van den Abeele 130, 13. Huub
Kools 2.00.

SKIËN
Kranjska Gora. Wereldbeker mannen.
Slalom: 1. Fogdoe 1.43,20 (52,25-50,95),
2. Tomba 1.43,48 (52,56-50,92), 3. Roth
1.43,91 (52,44-51,47), 4. Ericsson 1.44,09,
5. Staub 1.44,13, 6. Tritscher 1.44,53, 7.
Wallner 1.44,77, 8. Kosir 1.44,91, 9.
Marksten 1.44,94, 10. Gerosa 1.44,98.
Stand WB slalom: 1. Fogdoe 240 pun-
ten, 2. Tomba 196, 3. Sykora 169, 4.
Bianchi 140, 5. Tritscher en Strolz 120.
Reuzeslalom: 1. Girardelli 1.57,48
(59,19-58,29), 2. Kjus 1.57,64(59,55-58,09),
3. Nyberg 1.58,04 (59,54-58,50), 4. Aa-
modt 1.58,13, 5. Bergamelli 1.58,21, 6.
Piccard 1.58,27, 7. Tomba 1.58,35, 8.
Kunc 1.58,41, 9. Spampatti 1.58,94, 10.
Van Grüningen en Senigagliesei 1.58,94.
Stand WB reuzeslalom: 1.Girardelli 212,
2. Tomba 176, 3. Aamodt 170, 4. Kjus
129, 5. Nyberg 122. Stand WB algemeen
na 10 wedstrijden: 1. Tomba 372, 2. Gi-
rardelli 367, 3. Fogdoe 240, 4. Aamodt
198, 5. Thorsen 197, 6. Besse 180.
Lake Louise. Wereldbeker vrouwen. Af-
daling: 1. Bournissen 1.35,88, 2. Seizin-
ger 1.35,93, 3. Gerg-Leitner 1.36,58, 4Gutensohn 1.36,63, 5. Pace 1.36,78, 6.Zurbriggen 1.36,88, 7. Stangassinger
1.36,94, 8. Lindh 1.37,28, 9. Ruthven
1.37,33, 10. Ginther 1.37,56. Stand WBafdaling: 1. Gutensohn, Seizinger 130, 3.
Bournissen 118, 4. Vogt 115, 5. Lee-Gart-ner 78, 6. Lindh 72.
Super G: 1. Seizinger 1.10,93, 2. Lebede-va 1.11,01, 3. Hüsl 1.11,20, 4. Eder1.11,27, 5. Gerety 1.11,29, 6. Lee-Gartner

1.11,38, 7. Gerg-Leitner 1.11,49, 8. Wach-
ter 1.11,56, 9. Merle 1.11,69, 10. Ertl
1.11,80. Stand WB Super G na twee
wedstrijden: 1. Seizinger 126 punten, 2.
Maier 111, 3. Eder 100, 4. Lödemel , 5.
Wachter 92. Stand WB algemeen na acht
wedstrijden: 1. Wachter 311 punten, 2.
Wiberg 279, 3. Seizinger 263, 4. Maier
247, 5. Vogt 184, 6. Merle 173.

GOLF
Montego Bay. Johnny Walker wereld-
kampioenschap profs, eindstand: 1.Fal-
do 274 (71 60 65 68) wint op eerste extra
hole van Norman 274 (71 71 69 63), 3.
Kite 283 (73 69 71 70), Love 283 (72 75 70
66), 5. Woosnam 284, 6. Roe 287, 7. Cou-
ples 287, 8. Edwards, Floyd, Johnstone
288.

IJSHOCKEY
Zoetermeer. Vierlandentoernooi. Fin-
land-Denemarken 7-0 (2-0 2-0 3-0), Ne-derland-Slovenië 3-3 (1-1 2-1 0-1), Dene-
marken-Slovenië 6-3. (1-2 2-1 3-0), Ne-
derland-Finland 1-4 (0-0 1-1 0-3).
Eindstand: Ï.Finland 3-5 (12-2), 2. Dene-
marken 3-4(12-14), 3. Slovenië 3-2 (7-10),
4. Nederland 3-1 (8-13).
Moskou/St Petersburg. Izvestija Cup.
Groep A (Moskou): Tsjechoslowakije-
Zwitserland 7-2 (2-0 2-0 3-2), Rusland
A-Canada 4-3 (2-0 1-1 1-2). Eindstand:
Tsjechoslowakije 3-5, Rusland A 3-4,
Zwitserland 3-2, Canada 3-1. Groep B
(St. Petersburg): Zweden-Duitsland 4-1
(1-0 2-1 1-0), Rusland B-Finland 2-1 (1-0
1-0 0-1). Eindstand: Rusland B 3-6, Zwe-
den 3-4, Finland 3-2, Duitsland 3-0. Tsje-
choslowakije en Rusland B geplaatst
voor de finale, Zweden en Rusland A
spelen om de derde plaats.

TENNIS
Hulsberg, Volkl Rackets wintercompe-
titie: 2e klasse A; SLTC 4- Voerendaal
2,5-5,5; stand: 1 Brunssum 3 2-13,5; 2
Übach 2-12; 3 Voerendaal 3- 10;4 SLTC
4 3-4,5; 4e klasse: Kruiswedstrijden: le
t/m 4e plaats: Oirsbeek 2-SLTC 5 4-4
(48-47); Blerick 4-Voerendaal 3 2-6; 5e
t/m8e plaats: Nieuwenhagen 3- Urmond
2 3,5-4,5; Rapid 2-ATIVU 2 4-4 (62-57);
Programma finale 27-2: Oirsbeek
2-Voerndaal 3; SLTC 5- Blerick 4; Ur-
mond 2-Rapid 2; Nieuwenhagen 3-ATI-
VU2.
Weert, Limburgse jeugdkampioen-
schappen: finales: J18: Merry- Boesten
3-6, 6-2, 6-0; M18: Mostard- Wouters 7-6,
7-5; Jl6: Drentje-Ricker 6-0, 6-0; Ml6:
Smeets-Bodeutsch 6-1, 6-1; Jl4: Neu-
haus- Liem 6-4, 5-7, 6-1; Ml4: Damen-
Carels 6-2, 6-3; Jl2: Koomen-Paas 6-2,
1-0 (opgave Paas); Ml2: Hendriks-
Schols 6-1, 6-2; J10: Setadi-Boumans
6-3, 6-3; M10: Wingenfeld- Vreuls 6-0,
6-1.

ATLETIEK
Eijsden, 13,6 km.: 1. Korevaar 42.53, 2.
Pepels 43.37, 3. Kurvers 43.50, 4. Dalziel
44.02, 5. Van Nunen 44.32, 6. De Veen
44.49. Vrouwen: 1. Van de Ven 53.03, 2.
Kuipers 57.24, 3. Borghouts 57.37.
PAARDESPORT
Londen. CSI. Wereldbeker, negende
kwalificatiewedstrijd Europees circuit,
na barrage: 1. Ludger Beerbaum Ratina
Z 0-32,78, 2. Charles Royal Chocolate
0-36,13, 3. Frühmann Genius 0-36,78, 4.
Melliger Concorde C 0-43.67, 5. Bost
Norton de Rhuys 4-31,75, 6. Sloothaak
Gina Ginelli 4-33,18, 7. John Whitaker
Milton 4-35,08, 8. Skelton Limited Edi-

tion 4-38,40, 9. Martinez de Irujo Elegast
4-39,78, 10. Eriksson Moritz 4-40,20, 11.
Michaels Quick Star 7-44,34, 12. Tops
Abbeville la Silla 8-40,33. Zonder barra-
ge: 13.o.a. Lansink Easy Jumper. Stand
na acht wedstrijden: 1. Ludger Beer-
baum 58 punten, 2. Luther 56, 3. Marti-
nez de Irujo 53, 4. Charles 52, 5. Tops 51,
6. Sloothaak 50, 7. Lansink 43, 8. Ray-
makers 42, 9. Markus Beerbaum 39, 10.
Hetzel en Melliger 38, 19,Van de Pol 23,
36. Van der Vleuten 13, 44. Romp 11.
Weert,dressuur, Grand Prix Special: 1.
S. Rothenberger met Attention, 2. S.
Rothenberger met 80, 3. H. Bernoski
met Olympic Corrado. Grand Prix: 1. S.
Rothenberger met Attention, 2. S. Ro-
thenberger met 80, 3. S. Cuyk met Mr.
Jackson. DS- 2: 1. L. Strijk met Bol-
vorms Ceylon, 2. J. Rockx met Dakota,
3. H. Wientjes met Wout. ZZ- Licht Nr.
3: 1. J. Slothouwer met Jester, 2. N. Ou-
de Brunink met Danique, 3. E. de
Leeuw met Zigane. ZZ- zwaar Nr. 5: 1.
P. Thijssen met Bellisimo. 2. J. Windt
met Don Bijou, 3. D. Wigmans met De-
siree. Kur: 1. K. Nijvelt, 2. L. Strijk, 3.
H. Wientjes. ZZ- zwaar Nr. 8: 1. J. de
Windt met Bijou, 2. e.a. V. v. Tiel met
Bossonova Boy en R. Laarakkers met
Cigrant. ZZ- licht Nr. 4: 1. S. Marijnisse
met Ewout, 2. B. Westerhof met Zantos,
3. E. de Leeuw met Zigane. Intermediai-
re I: 1. L. Strijk met Bolvorms Ceylon,
2. B. Koot met Controversy, 3. J.Haazen
met Barichta.
VOETBAL
WK Kwalificatie, Afrikaanse zone
Groep A. Accra: Ghana-Algerije 2-0
(1-0). 24. Prince Polley 1-0, 80. Kwame
Ayew 2-0. Toeschouwers: 40.000. Stand:
1. Ghana 2-2 (2-1), 2. Algerije 2-2 (3-3), 3.

Sittardia steviger op kop Blauw Wit haalt fors uit

V&L te zwak voor E en O
■J--LEEN - Door een knappe 16-25 overwinning op het Arn-
ira)!*lB^ Swift heeft Sittardia zijn positie aan de kop van de
e 'Öijst verstevigd en leidt nu met drie punten voorsprong op
b^ 1 driemanschap bestaande uit kampioen E&O, Tachos en

._ es* Blauw Wit, ondanks de forse overwinning op Hellas,. V&L (nederlaag tegen kampioen E&O) staan de komende
de n voor de taak zich los te maken uit de groep die in de

§radatiegroep zal spelen.

Hoewel Hirschmann/V&L niet
slecht speelde tegen E&O (20-23)
was de Geleense ploeg in feite kans-
loos tegen de kampioen dievoor het
eerst dit jaar als team fungeerde,
nadat eerder deze week trainer
John Ettekoven was afgeknapt op
de sterallures van een aantal van
zijn spelers. Zijn taak werd op pa-
pier waargenomen door fysiothera-
peut Osing die amper aanwijzingen
hoefde te geven en ook dit deel van
het spel overliet aan de 'regelaars'
in het veld.

Terwijl V&L-coach Pim Rietbroek
de verrichtingen van zijn ploeg
volgde vanaf een aangesleepte tri-
bune (dat is voor drie maanden zijn
plek, na een uitspraak van de straf-
commissie) werd zijn functie door
ex-doelman 'Gum' Geuskens waar-
genomen.

Met een geweldig surplus aan
kracht kogelden Hagreize en Ro-
bert Fiege hun ploeg weliswaar op
voorsprong, maar V&L kon met
speelse middelen redelijk in het
spoor van de gasten blijven. Na 7-7,
er waren toen zeventien minuten
gespeeld, sloeg E&O een gat van
vier doelpunten (7-11) dat V&L nog
maar een enkele keer kleiner kon
maken.

Na de rust (9-13) tekende zich zelfs
even een ramp afvoor V&L dat met
speelse middelen niet meer door de
fanatiek spelende E&O-defensie
kwam en opgelucht reageerde toen
bleek dat de afstandsschoten van de
jongeRutger Sanders ook voldoen-
de waren om een afgang af te we-
ren. Het laatste kwartier was zelfs
voor V&L, dat ook na de 14-21 ach-
terstand bleef vechten voor een be-
ter resultaat. Zonder uitzichten op
meer dan een eervolle nederlaag
sloot V&L dat laatste kwartier af
met een voordelige 6-2 score, daar-
mee de uitslag op 20-23 fixerend.
Sanders (7), Smits (6), Kikken, Ja-
cobs, Goffin (allen 2) en Cremers
zorgden voor de Geleense doelpun-
ten.

" V&L-cirkeüoper Aschwin Versteegden wordt door Job Hagreize onreglementairafgestopt.
Foto: PETER ROOZEN

sport

Swift niet bij de lesDEN HAAG - De handbaldames van
«■vic/Swift hebben in de wedstrijd tegennun aloude rivaal Hellas geen beste in-
druk achtergelaten. Coach Gabrie Riet-
broek was naafloop (23-19 zege) dan ookteleurgesteld in het - vooral defensieve -°Ptreden van zijn ploeg.

-swift - met Petra Jordëns opnieuw in deP'oeg - begon matig aan dit duel en had
verdedigend de grootste moeite om Hel-
'as van scoren af te houden. Met een uiter-
ste krachtsinspanning konden de vele ge-
4|ke tussenstanden vlak voor de rust in|1-13 worden omgezet. In detweede helftleek het voor korte tijd de goede kant op

te gaan met de landskampioen: 11-16.
„Maar als jebedenkt dat we in aanvallend
opzicht zeker twintig technische fouten
produceren en verdedigend grandioze
missers maken, dan is onze zwakke pres-
tatie verklaard", aldus trainer Rietbroek.

Binnen enkele minuten strafte Hellas de
slordigheden aan Swift-zyde optimaal af
(16-16) en dreigde de Roermondse ploeg
op een nederlaag te trakteren. Bij 18-18,

op acht minuten van het einde, werd Hel-
las-schutter Petra van Vliet van een per-
soonlijke bewaking voorzien. Hellas raak-
te haar angel kwijt, Swift kreeg op dat
moment weer vat op het spel- en scorever-
loop en liep in de slotminuten toch nog
verrassend uit naar 19-23. Katalin Szilagyi
(10) en Diana Mouton (4) namen de mees-
te treffers voor hun rekening.

ADB/V&L kwam, voor het eerst sinds

twee jaar, met volle winst terug van het
bezoek aan UVG. De ploeg werkte gemo-
tiveerd en werkt nadrukkelijk aan het be-
reiken van de zo belangrijke vierde plaats.
V&L opende fors en bouwde de vlotte 0-3
voorsprong binnen twintig minuten uit
naar 1-9. Maar de persoonlijke bewaking
voor Karin Pistefs ontregelde de Geleen-
se opbouw behoorlijk, waardoor UVG bij
rust tot 8-13 kon terugkomen. ToenADB/
V&L na derust vlot op 8-15 kwam was de
wedstrijd in feite gelopen. Geconcen-
treerd speelde de ploeg de wedstrijd uit,
resulterend in 14-22 winst. Hillen (6), Jan-
sen (5) en Kleintjens (5) waren de trefze-
kerste Geleense speelsters.

Gerrits op herhaling
SIBBE - Glunderend als een echte
veldheer stond Piet Gerrits na af-
loop van het tiende Kerst-biljart-
toernooi in café Romantica in Sibbe
het 'slagveld' te bekijken. Met
speels gemak had hij al zijn tegen-
standers, zowel in de poule als na-
dien in de finalepartij, aan zijn keu
geregen. Op de Hoensbroekenaar,
hij won het toernooi voor de tweede
keer in successie, stond ook nu
weer geen maat. Hij legde steeds in
zijn favoriete spelsoort, het 57/2, de
basis voor zijn latere succes. Maar
ook in de beide andere disciplines,
het ankerkader 38/2 en het bandsto-
ten stond hij met verve zijn manne-
tje.

„Maar neem van mij aan dathet niet
zo gemakkelijk ging als het leek,"
zei Piet Gerrits kort na afloop. „Het
was een sterke bezetting en, daarin
moet ik eerlijk zijn, ik ben ten op-
zichte van die anderen niet meer de
jongste."

Het was heerlijk om te zien met

welke flair Piet Gerrits in de fïnale-
partij de vloer aanveegde met zijn
tegenstander Jurgen Keul. De Duit-
ser was winnaar van de andere pou-
le geworden en vond zich redelijk
kansrijk tegen Piet Gerrits. Keul
opende in het 38/2 met een serie van
50 caramboles. Het antwoord van
Gerrits was duidelijk: een ope-
ningsserie van 120, waarna hij in de
tweede beurt de overige vijf caram-
boles vlot maakte. Ook in het 57/2
ging Gerrits opnieuw tekeer door
de partij in twee beurten, hij scoor-
de de hoogste serie van 92 carambo-
les, uit te maken. In het bandstoten
had hij zes beurten nodig, maar na-
dat hij in de derde beurt een gat met
een serie van 33 caramboles sloeg,
lietKeul het hoofd hangen.

Maastrichtenaar Peter Haanen kon
met zijn derde plaats, nadat hij in
de kleine finale van André Peere-
boom had gewonnen, dik tevreden
zijn. Haanen, die momenteel de
overstap van het 38/2 naar het 57/2
aan het maken is, heeft hiermede
nog wat problemen. Toch verraste
hij juist Piet Gerrits door de partij
in het 38/2 tegen hem, in een beurt
uit te maken. 'Thuisspeler' en plaat-
selijk favoriet Jacques Hendriks
bleef enigszins onder zijn niveau
met een vijfde plek. Vooral tijdens
de twee eerste dagen kwam Hen-
driks niet echt los. Het bezig zijn
met de organisatie van het toernooi
en het biljarten op dit niveau, was
voor hem een te grote handicap.

Korevaar snelste in Bergloop
Van onze medewerker

PIERRE FRAMBACH

EIJSDEN - De achtste Mescher
Bergloop, georganiseerd door de at-
letiekverenigingDe Maasrunners, is
gewonnen door Jan Korevaar, ter-
wijl bij de dames Monique van der
Ven bij de dames egevierde. Ruim
driehonderd lopers verschenen aan
de start voor de zware bergloop
over een afstand van 13,5kilometer.

Ondanks de slechte weersomstan-
digheden, het parcours was op.som-
mige plaatsen glad waardoor de lo-
pers last van uitglijden hadden, wist
Jan Korevaar het parcoursrecord
met ruim tien seconden te verbete-
ren. Dat was gedeeltelijk ook de
verdienste van Wil Pepels uit Els-
loo, de winnaar van verleden jaar.
Pepels zette al kort na de start de
eerste aanval in en probeerde op die
manier de gedoodverfde favoriet
Jan Korevaar te verrassen. Kore-

vaar: „Ik had het gevaar direct on-
derkend. Ik heb Pepels onlangs
zien lopen tijdens de halve mara-
thon van Eindhoven en daarin
maakte hij een sterke indruk op
mij. Daarom ben ik direct met hem
meegegaan. Tijdens de eerste berg
merkte ik echter dat hij met klim-
men meer moeite had dan met da-
len. Ik ben sterk blijven doorgaan
want ik vreesde Pepels toch voort-
durenden dan vooral naar het einde
toe."
Pepels gaf zijn nederlaag ruiterlijk
toe: „Ik had al snel in de gaten dat
ik, en dan vooral bergop, me niet
met hem kon meten. Daarom ben ik
mijn eigen tempo blijven lopen. Ik
heb hem laten gaan want anders
liep ik mezelf helemaal stuk. De
tweede plaats was voor mij het bes-
te resultaat wat ik kon halen, maar
daar heb ik toch nog stevig met
mijn club- en trainingsgenoot Hub
Kurvers moeten knokken. Hij liep
zeer sterk vanmiddag, maar het
laatste gedeelte bergaf was in mijn
voordeel. De vorm is momenteel

prima en ik piek nu verder op de
Silvesterloop in Stem waar ik toch
een beetje als de plaatselijke favo-
riet start."
Na afloop van de wedstrijd had de
bondscoach van de berglopers,
George Jeremic, nog een bijeen-
komst met de aanwezige atleten.
Hierbij zette hij zijn plannen voor
het komend seizoen uiteen zonder
echter de selecties bekend te ma-
ken.

Orhan Delibas
op dreef

LEVERKUSEN - Orhan Delibas
heeft weer een overwinning op k.o.
op zijn prestatielijst bijgeschreven.
Zaterdagvond kreeg de voor Lever-
kusen in de Bundesliga uitkomen-
de zwaarwelter in een competitie-
duel de Duitser Andreas Mehnert
van SV Halle in de derde ronde
neer.

Zwaar bevochten
zege Selex

MEPPEL - De uitwinst in de 'Hel
van Meppel' tegen het team van
Red Giants was voor het Weerter
Selex BSW een prima afsluiting van
1992. De ónderbreking komt voor
de Weertenaren eigenlijk een beetje
ongelukkig aangezien momenteel
het beste basketbal van de laatste
weken wordt gespeeld. Van Poel-
geest schreef in Meppel historie
door maar liefst zes vrije worpen te
verzilveren. Een onderdeel van het
spelletje dat hij eigenlijk niet zo
bijster goed beheerst. De lange
Oranje-center was in de spannende
slotfase vanaf de vrije-worp-lijn van
onschatbare waarde.

Anjo Wetzelaer en
en Paul Rosenboom
kegelkampioenen

KERKRADE - Paul Rosenboom
en Anjo Wetzelaer zijn de glorieuze
winnaars geworden van het NK-
schaarbaankegelen in Kerkrade.
Vooral de damesfinale was span-
nend. De 20-jarige Anjo Wetzelaer
uitKerkrade zegevierde met slechts
een hout verschil (693-694) over Mir-
jam Serree. Landgravenaar Paul
Rosenboom maakte in de eindstrijd
met 791 tegen 717 met opvallend
gemak korte metten met Ben Hae-
nen.

sportkort

" BOKSEN - De Europese bok-
stitel in het zwaargewicht blijft
vacant. Het titelgevecht tussen
de Duitser Axel Schultz (24) en
de Brit Henry Akinwande (27)
eindigde in Berlijn na twaalfron-
den onbeslist. Binnen drie maan-
den treedt het tweetal voor een
nieuw duel aan.

" BASKETBAL - De eerste
overschrijving uit de opheffing
van het eerste team van Kimbria
heeft zijn beslag gekregen. Jean
van Kleef zal op 18 januari de
Weertse gelederen van Selex 2
gaan versterken. Dat betekent
dat hij na een periode van
slechts een half seizoen in Maas-
tricht weer terug op het Noord-
limburgse nest is. Het enige
verschil is dat hij nu niet in het
eerste team zal gaan spelen maar
een niveau lager.

Burundi 2-2 (2-3).
Groep C. Harare: Zimbabwe-Egypte 2-1
(1-0). 45. Ndlovu 1-0, 49. Sawau 2-0, 64.
Ahmed 2-1. Toeschouwers: 55.000.
Stand: 1. Zimbabwe 2-4 (3-1), 2. Egypte
3-4 (6-3), 3. Angola 1-0 (0-1), 4. Togo 2-0
(1-5).
Groep D. Brazzaville: Congo-Nigeria
0-1 (0-1). 22. Yeniki 0-1. Stand: 1. Nigeria
2-4 (5-0), 2. Zuid-Afrika 2-2 (1-4), 3. Con-
go 2-0 (0-2).
Groep F. Addis Abeba: Etiopië-Benin
3-1 (2-1). 7. Hussein 1-0, 21. Sasso 1-1, 38.
Begashaw 2-1, 50. Tenker 3-1.
Tunis: Tunesië-Marokko 1-1 (1-0). 45.
Rouissi 1-0, 84. Bouiboul 1-1. Toeschou-
wers: 50.000. Stand: 1.Marokko 3-5 (7-1),
2. Tunesië 3-4 (6-2), 3. Etiopië 3-3 (3-6),
4. Benin 3-0 (2-9).
Groep G.Libreville: Gabon-Senegal 3-2
(1-1). 34. Lette 0-1, 37. Amegasse 1-1, 62.
Nzamba 2-1, 80. Sane Wall 2-2, 87. Ma-
kaya 3-2. Toeschouwers: 40.000. Stand:
1. Gabon 2-4 (6-3), 2. Senegal 2-2 (3-3), 3.
Mocambique 2-0 (1-4).
Groep H. Mwanza: Tanzania-Namibia
2-0 (0-0). 47. Lunyamila 1-0, 62. Felisiani
2-0. Stand: 1. Zambia 2-4 (6-0), 2. Mada-
gascar 2-3 (3-0), 3. Tanzania 3-3 (2-2), 4.
Namibia 3-0 (0-9).

HANDBAL
Zoetermeer. Handbalgala, mannen,
groep A: Tisza Volan-Aarhus 15-15.
groep B: Vestmannaeyja-Aalsmeer
19-18, Granitas Kaunas-Aalsmeer 21-13.
kruiswedstrijden: Tisza Volan-Vest-
mannaeyja 27-26, Aarhus-Granitas Kau-
nas 15-20. om de vijfde plaats: Hermes-
Aalsmeer 18-20, om de derde plaats:
Vestmannaeyja -Aarhus 18-21*, finale:
Tisza Volan-Granitas Kaunas 17-22
(10-10). Eindstand: 1. Granitas, 2. Tisza
Volan, 3. Aarhus, 4. Vestmannaeyja, 5.
Aalsmeer, 6. Hermes.

SCHAATSEN
Inzell. Mannen 500 m: 1. Orie 39,95, 2.

Borst 40,64. 1500 m: 1. Orie 2.00,00, 2.
Ten Kortenaar 2.00,13. 3000 m: 1. Kuce-
ra 4.32,57, 2. Kyncl 4.39,52. 5000 m: 1.
Ten Kortenaar 7.15,07, 2. Kyncl 7.25,27.
Vrouwen 1500 m: 1. Van der Voort
2.13,65,2. Muller 2.18,24.
Berlijn. Duitse allround kampioen-
schappen: Mannen, 1500 m: 1. P. Ade-
berg 1.58,05, 2. Tröger 1.59.45, 3. Kumm
2.00,02,4. Tonat 2.00,49, 5. Jeklic 2.01,14,
6. Spielmann 2.01,36. 7. Dietrich 2.01.62.
Stand na 3 onderdelen: 1. Kumm
123,454, 2. Tröger 123,464, 3. Tonat
123,940.
Vrouwen, 1500 m: 1. Warnicke 2.09.09,
2. U. Adeberg 2.10.89, 3. Pechstein
2.13,25, 4. Mischke 2.14,23. 5. Teuween
2.15,68. Niemann en Bomer opgegeven
wegens blessure. 5000 m: 1. Warnicke
4.28,47, 2. Pechstein 4.33,50, 3. Mischke
4.38,34, 4. Adeberg 4.39,35, 5. Teuween
4.47,80. Stand na 3 onderdelen: 1. War-
nicke 131,105, 2. Adeberg 132,958, 3.
Pechstein 133,740.
Hamar, Noorwegen-Nederland (man-
nen), sprinters, 500 m: 1. Ström 37,53, 2.
Njös 38,20, 3. Loef 38,28, 4. Janssen
39,04, 5. Van der Poel 39,06, 6. Bredeli
39,19, 7. Overdevest 39,22, 8. Gjevik
39,23. allrounders, 1500 m: 1. Koss
1.54,31, 2. Zandstra 1.54,92, 3. Ritsma
1.55,47,4.Schreuder 1.56,32, 5. Straathof
1.57,63,6. Söndraal 1.57,76,7. Falk-Lars-
sen 1.58,30, 8. Veldkamp 1.58,56, 9. Jo-
hansen 1.58,73, 10. Bos 1.58,77, 11. Tve-
ter 2.00,44, 12. Spidsberg 2.01,04. sprin-
ters, 1000 m: 1. Ström 1.17,20, 2. Njös
1.17,72,3. Van derPoel 1.17,89,4. Gjevik
1.18,29, 5. Bredeli 1.18,61, 6. Janssen
1.18,88, 7. Overdevest 1.18,93, 8. Loef
1.47,58 (gevallen), allrounders. 5000 m:
I. Koss 6.44,20, 2. Veldkamp 6.54,91, 3.
Storelid 6.55,82, 4. Ritsma 6.57,53, 5.
Zandstra 6.57,62. 6. Bos 7.03,78, 7.
Schreuder 7.04,49, 8. Johansen 7.04,69,
9. Varvik 7.09,14, 10. Straathof 7.13,74,
11. Söndraal 7.14,24, 12. Tveter 7.22,66.
Eindstand: Noorwegen-Nederland
113-119.
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HKf^>% EURO WENST U
J3R_r o °£^~SMAKELIJKE EN

„GEZELLIGE KERSTDAGEN.

SOEPKIP O 981 JONGE fi?B±1300 GRAM KILO ■*>■ KALKOEN KILO "*KALKOEN- 1A 98 EENDEBORST <_M 98
FILET KILO ' H' FILET kilo *■*+■

__^^I^__l
___T -r*!']!

HELE KILO HELE KILO

VARKENSHAAS 26?" VARKENSFILET 13."
RUNDERROSBIEF 16?* GEZ. BOEREN HAM 19."
KALKOENROLLADE 8?» LAMSBOUT 11."
RUNDERGEHAKT 7.M aardappelkroket_skgs_ 8

-VOLOP KALFSVLEES VOORRADIG "

BRUNSSUM JUUANASTRAAT 11 " HEERLEN HEERLERBAAN 108 3
SITTARD VEESTRAAT 42 " MAASTRICHT (AMBY) LINDEPLEIN 1

OPENINGSTIJDEN: maandag vanaf 12.00 uur
dinsdag-woensdag koopavond
donderdag tot 15.00 uur

Ogemeente geleen
De burgemeester van Geleen
maakt - ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke
Ordening- bekend, dat de
gemeenteraad in zijn ver-
gadering van 10 december
1992 heeft besloten te
verklaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid
voor:
" Het perceel

Groenstraat 131-133;
een en ander zoals nader in
grijze kleur is aangeduid op de
bij dit besluit behorende
situatietekening. Voorts heeft
de gemeenteraad besloten, dat
voornoemd besluit in werking
treedt op dinsdag 22 december
1992.
Met ingang van eveneens
dinsdag 2(2 december 1992 ligt
voornoemde besluit voor
eenieder ter inzage ter
gemeentesecretarie, kamer
233.

Geleen, 21 december 1992.

De burgemeestervan Geleen,
namens deze,

het hoofd van de afdeling
Stadsontwikkeling,
J.H.M.G. Beckers.

_*___££^ wêêêÊÊÊM' |ff "nnjH

Bevalt uw oude keuken u niet
meer? Alvorens aan een nieu-
we te denken, neem eerst con-
tact metons op.Wij laten u zien,
hoeu snel en voordelig aan uw
droomkeukenkomt.Kwaliteit en
design onk voor hoge eisenl
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6241 NG Bunde kxiu*

_? O 43/64 78 33 J
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KADO'S
WAAR JE lEDEREEN
BLIJ MEE MAAKT

CD:NOWTHIS |v TSS- j I |—1 ltl,nn DUID.V PÖ^l
IS CHRISTMAS iÜS % ,r.

0»..„,rn Mw^ 1De mooiste Kerstsongs ffOJf "-"■-*'EP! SKYDISC SAMPLER l^imwi
verzamelt: Queen-Thank Een uniek opbergsysteem _«S!_ IP*
God it's Christmas; 'Mmm^éh voor uw"CD's.U heeft SAMPLER m
JohnLennon- IF^PfF !§-"''" plaats voor 50 CD's, waarvan 2 waanzinnige fKVRM
Happy X-mas; Band Aid ". _______*'"'i„ 6 dubbel CD's. Met de samenvattingen S«J^|-1
■Dotheyknow;Mud- U ,J5^:.H lakdeur een waardig Hft^lLonely this Christmas; meubelstuk voor uw interieur 4L. LAUREL& HARDY laat ISBHfcJïll
in_* f. liniann r _r^_>sn____i stukjes uit diverse films van dit kolderieke duo 20;SNaïidaS eva. PS^ÏX I supERSTUNTS9). LACHENDEFW.JSneemt^^KERSTPRIJS OQ95l n^Ü_^GPRUS| cabaret: Wim Kan, n^iu^m^i
NU GEEN 44,95 MAAR o*7__J ___l A95 I 'H5 AQBW ' OokvoorSOo. Z|sf JSJ ' 995
CD: HET BESTE UIT mmmr^m—m 120CD's verkrijgbaar. __Z__L___S______-__l r'*-HÖHP,ü L______l______*^
DETOP4OVANI992: ËM&ÊmMë'/i rnwii. 1Dr. Alban" It's my life WALL ,^H_
VayaconDois:Heading Biili. ff Het unieke CD-rek, bekend van de TV maakt van uw -. liql
forafall JonSecada- >JST ___*SSSiK CD's een echt schilderij om aan de muur te hangen.
Justanóther day, ''" iÏTTrt In 1 "CD wall" is plaats voor ■ SILENCE OF THE LAMBS 'm M
Doublé-Please don't WÈm^^SiÈW^ 16 CDs'U kunt uw scni|-pVOGiLZANGPRUS |Om de denkwijze van een %|#j|
go en verder Prince, PWIf 'S derij natuurlijk zo groot 4%_f%95 I crimineel te leren kennen, Jl
Brian May, Genesis, --/Alff' £«.R maken als u zelf wilt. ■C____l 1 moet zi J doordringentot de '|p__l
Mr. Big, Queen, Roxette, An.nr. 13527 L2!______________l wereld van een psycho-
eva. Een formidabel r-T^r^ïï-pmjTk *-,^_^t-__

paat. JodieFoster in de
jaaroverzicht met 11 |vogelzangprus ■ SONY schitterende, metsOscarsbe-
nummer 1 hits nu in onze M Cfc9s I IP^iikSiSßl kroonde thriller. n^ÉÏjM<GPmJ>-l

rIBASF basfeiBoshgvideoband L S-*— ' "■^ISL ffiSi^M^ SONY PS.9OHGBVIDEO-8 CASSETTE ASSEPOETSTER 44'1 M iïffiSïïtaS'^r So^^euwdeMey HG is met Wo verbeterd LAUREUHARDY per stuk 29*M^^^^M -.CTIIbTC 90min. SpeeldUUr. Art.nr.7634 _____$
Inklusief 2STUKS - RAMBO--2en3p.stuk 29

etjketteerset V^^^^^t jlSgbjamgprïjs I STARWARS 39^
18 J I 35 J rob" %%wmmMmwr | =—^^j I NOT WITHOUT MV DAUGHTER 3"

__-»-_ _»*__9--
SPEURNEUZEN 351

OPENINGSTIJDEN: Il \J§ Ifl |EIZHlMa. 21 dcc. 930-21.00 uut di. 22 dcc. S__k J-^M W Wmf*mWWm _____■__■■ __«_i
930-21.00 uur, wo. 23 dcc. 9.30-21.00 uur, W\_m_mm ■*■■■" IA _-__■_(___* _#%___________e____c__.M EINDHOVEN:HERMANUSBOEXSTRAAT
do. 24 dcc. Eindhoven/Maastricht 9.30-16.00 ■*#<■«■■ EWÏÏW JC fIICE «MnvlC-f.fl MAASTRICHT: HET BAT 2,
uur, Heerlen 9.30-1700 uur. HEERLEN: akerstraat 19
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& leKlasse
j-^ay 2-Panningen 2 O- 4

2 -Volharding 2 3- 3
Jfiania 2-EHC 2 3- 0and:
vKania2 14-22p^2 14-21
Vangen 2 14-20
vWharding2 14-18>ay2 14-16

SKMSV2 13-12&*">*"2 14-10fe 12- 95?.2 14-9fe 2 14- 7
ÏSWL2 13- 6
?!?" 2e Klasse ASI

V
ICL2-Seham2 3- 0

j,-"2-Leonidas 2 2- 0

(.'"kenslag 2 14-24gou 2 13-19
St_ 2 14-18
u-u-daard2 14-18

m?o en 213~13
U 2 12-H&rn214-H

£°mdas2 12-10£Sar214- 9feafenS 11- 8
j__l*nmert2 13- 6
§*" 2e Klasse B

-J^rem. 2-VKC 2 2- 1

h,akubach 2 12-21C>°ek2 11-16(t^vrem.2 11-15
V&nia2 13-15$£ 2 12-14«KBSV2 12-13Sinter 2 12-11
b!*l-erv.2 13- 8£' le«2 9- 7fe 2 11" 7
£ONS211- 6--isenbj* 11- 5

p'f-te Klasse A
0- 0

teweeg 10-16
SJteStar 11-16Biilr810-15yfeland 10-12Civ I°-12
Walhof 10-n
Hk?,.s 9-11_i.VC 10-Hfcfüe 11_11
j^eml2 10- 3
Sri, 10- 2j^SV2 11- 2
("l^te Klasse C
B *;V2-KVCOrarye2 1- 2SSl**NBS 10-18SUra 9-15»el io_ 15
K^andia 10-10i£V211-10
D^ertseß. 9- 9
Cb"rg 8- 8fc 10- 8fës 92 2 11- 8gTSV2 11- 8
":Vco 2 ■ _ 9" 6
Sli_Oranje2 10- 3
Ste Klasse G
«,'Selsom -Bevo 2 1- 1

SV2 H-20ty,a|hoek 11-18Vofteyl 11-16
Éi. H-14
JT?8- n-io
08^3 2 10- 9
fifSV 2 11- 8
«*Uver 210- 8fe-Som 11- 7& 11- 1

To„. 10- 6
10- 5

S'fsteKlasse I
«.^r 2 -Buchten 2 4- 1
gftd:
?.-"ck2 11-19
Ï£-ania3 ' 10-15SKC2 " 10-14«eer 2 10-11
Sv? 2 11-11SVME2 11-10Su,<-hten2 11-10
b""m310- 9fee 2 11- 9
h,, 2 10- 8,--"sberg2 10- 7s_-_ada_2 11- 3

C^te Klasse J
jjura 2 -Waub. B. 2 11- 0

Ck32 10-14
s mburgia2 10-14S^nveld2 10-13
Cf132 10-13S^ovall.2 9-11S^nel2 11-11

8-10
10-10XS?-Sp.2 9- 8&°£ 9- 8B^b-8.2 9- 2S5--_l3_ 11- 2

f.ï?*,e K,asse K
2 -Egchel2 1- 4

sCioy2-pSV2 1- 1

S^2 H-15

fe2 "=l3ï»2 H_l3
VB' 10-13Cdfl,en 3 io-nAc

V
B 42feLoy2 1 - 8&f" 2 9- 7

Êelf!u dla3 11- 6
ï^£Üa2 10- 6

V*6^Klasse A«,3-Heer 3 o- 7Stai,^.02"Standaard 3 l~ 2

Sv n-21
tlVü? io-17

fed-8. 2 ü: ?
Ï_~-522^3

~____ 11" 4

f2
2 -«tPid3 3- 1stana- RKUVC3 3- 1

_?-BFC 2ïfVv-O? H-19

5_5.t B 3Sn2; -l-15
Ceiio/ 11-12

Sas- *J
«T3

3 ïoi l
i_r-~-i-^___--_ 11- 4

S4^4-GSV2 2- 1

feltl2 £S

!^n 3 ir»
§HVcL 4

9_ 6

SVledeKÏ^i^Ë.^.en-Klimmania 2 0- 0

feL 10-15"Epen 9_ 14

RKMVC 2 9-13
W. Groen 2 9-12
Strucht. B. 2 10-11
Voerend. 2 10-11
Noorb. B. 8- 9
Vijlen 3 9- 8
Klimmania2 9- 7
Gulpen 2 10- 6
SCKR2 10- 5
Huls 9- 1

Tweede Klasse F
RKSVB 2-Simpelv. 2 3- 3
RKTSV 4-Weltania 2 2- 1
WDZ 2-Heilust 3 3- 0
Stand:
Simpelv. 2 11-17
WDZ 2 11-16
Zwart W. 2 11-15
Troja 11-15
RKTSV 4 11-13
RKHBS 2 10-12
Weltania 2 11-11
RKSVB 2 10-10
Haanrade 2 9- 7
Hopel2 11- 6
NEC 3 10- 3
Heilust 3 10- 1
Tweede Klasse G
Voerend. 3-Wijnandia 2 2- 2
Vijlen 2-Heerlen 4 1- 3
Stand:
SVN 4 9-13
FC Gracht 2 7-11
Vaesrade 2 8-11
Kolonia 5 9-10
Haanrade 8- 9
Wijnandia 2 10- 9
Heerlen4 8- 9
Vijlen 2 10- 8
KVC Oranje 3 9- 6
Voerend. 3 8- 5
RKTSV 3 10- 5

Vierde klasse O
Langeberg 3 -Adveo 3 3-4
Stand:
Adveo 3 10-16
Neerbeek2 9-16
Langeberg 3 11-14
Havantia3 10-14
Schinnen 3 10-14
Urmondia 5 7-7
BVC 3 9- 7
WPuth 2 10- 7
Amicitas 3 11-6
Amstenr. 3 . 8-5
Spaubeek4 10- 5
L'heuvel 5 9- 3
Tweede Klasse H
A'bosch 2-KEV 3 5- 1
SVN 3-Kolonia 3 . 1- 1
Stand:
SVN 3 11-16
A'bosch 2 10-16
NEC 4 10-14
Eik'veld 9-13
Helios 2 10-11
KEV 3 11-11
Gr. Ster 3 10- 9
Kolonia 3 10- 8
Kakertseß. 2 8- 8
Vaesrade 3 9- 7
VKC 3 9- 2
Sportcl. 3 9- 1
Tweede Klasse I
Schuttersv. 3-H'broek 3 8- 3
Stand:
Mariarade 2 9-18
Passart 2 11-16
Langeberg 2 10-15
Schuttersv. 3 9-11
Kolonia 4 8-10
De Leeuw 2 9- 9
CSVT 9- 9
Treebeek 2 10- 8
Gr. Ster 4 9- 7
H'broek 3 10- 5
VKC 4 9- 3
RKHBS 3 9- 1
TweedeKlasse J
Spaubeek 2-Mariar. 3 3- 0
Centrum B. 2 -Treebeek 4- 0
3
Stand:
Centrum B. 2 10-17
RKDFC2 9-14
Amstenr. 2 9-13
EHC 3 10-12
Jabeek 10-11
Mariar. 3 9-11
Sweikh. B. 2 10-10
Egge 2 9- 9
Spaubeek2 10- 8
De Leeuw 3 9-6
Doenrade2 10- 3
Treebeek 3 9- 0
Tweede Klasse K
Sanderb. 2-Havantia2 5- 0
Stand:
Quick 3 10-15
LHBMC2 10-14
COV 10-13
DVO 2 11-12
Sanderb. 2 10-11
Spaubeek 8-11
SVM3 9-11
Havantia 2 11- 9
De Ster4 11- 9
GVCG3 9- 6
Caesar 3 10- 4
Stadbroek 2 9- 3
Derde Klasse A
Leonidas 4 -Heer 5 1-4
DBSV 5-Biesland 2 3- 1
Stand:
Cabergö 12-23
Leonidas 4 12-19
Heer5 11-15
Polaris 4 12-15
DBSV 5 12-13
MKCS 12-12
RHC 2 12-12
St. Pieter 2 12-10
VNB2 12- 9
Geulseß. 2 12- 6
MVV'O2 12- 6
Biesland 2 11- 2

Derde Klasse B
MKC6-RKBFC4 4- 6
Scharn 5-RKVCL 5 6- 4
Leonidas 6-RKWL 5 3- 0
Stand:
Daalhof3 11-19
Vinkensl.4 12-16
RKWL 5 12-14
MKC6 11-13
DBSV 4 H-12
RKBFC4 11-11
Scharn 5 10-10
Leonidas 6 11-10
RKVCL 5 11- 7
Heer 4 U- 7
White Star 2 11- 3

Derde Klasse C
Maastr. B. 2-WW 3 1- 2
Stand:
Caberg4 28--2
Bunde 3 19-10
Maastr.B. 2 16-17
SVME4 28-20
WW 3 16-20
DBSV 3 26-22
Standaard 5 22-29
Leonidas 5 30-29
SCG4 17-31
MW '02 3 28-50
Derde Klasse E
WDZ 4-RKMVC 3 1- 1
Stand:
Lemirsia2 11-18
RKIW H-14
Simpelv. 3 8-12
Nijswüler2 10-12
RKMVC 3 9-11
Sibbe 3 H-H
Zwart W. 3 10-10
W. Groen 3 10- 9
WDZ 4 10- 9
Gerendal 12-8
Epen 2 10- 6
Sportcl. 4 12- 4

Derde Klasse F
Laura 4-FC Gracht 3 4- 3
Chevremont 4-NEC'92 0- 2
5
A'bosch 3-RKONS 4 1- 4
Stand:
FCGracht 3 10-16
Haanrade 3 12-16
Weltania 3 10-14
Chevremont 4 12-12
Rimburg 2 9-11
RKONS 4 9-11
NEC'92 5 9-10
Miranda 3 9- 9
Kakertseß. 4 10- 8

Laura 4 10- 8
RKMVC 4 8- 2
A'bosch 3 10- 1
Derde Klasse G
WDZ 3-Miranda 4 3- 3
Weltania 5-Chevrem. 3 3- 2
Stand:
SVNS 10-14
SVK 2 9-12
Waubach 4 10-11
Simpelv.4 9-11
Weltania 5 8-11
Hrln.Sp.4 9-11
Chevrem. 3 9-10
Miranda 4 8- 9
Hopel3 11- 7
WDZ 3 9- 3
Kak. B. 3 8- 1

Derde Klasse H
Waubach 3-Heksenb. 3 2- 1
Stand:
Schinveld 3 11-19
Weltania 4 10-18
RKBSV3 11-16
Limburgia 3 9-13
Laura 3 11-11
NEC 6 9- 9
Chevrem. 5 8-8
Eik'veld 2 10- 8
Waubach 3 9- 6
Heksenb. 3 8- 5
Schuttersv. 4 10- 2
FC Gracht 4 10- 1
DerdeKlasse I
Heksenb. 4 -RKHBS4 0- 2
Stand:
Schinveld 4 10-19
Bekkerv. 4 12-19
RKHBS 4 12-14
Hrln. Sp. 3 10-13
Heksenb. 4 11-13
SVN 6 10-12
RKBSV4 10-10
Passart 3 10- 9
RKDFC3 8- 8
COV2 11- 4
Gr. Ster 5 10- 3
Egge 3 10- 0

Derde Klasse J
EHC 4-Minor3 3- 3
Mariar. 4-BVC 2 1- 2
Stand:
Minor 3 10-16
Schinnen 2 9-16
EHC 4 10-15
Wijnandia3 8-12
BVC 2 10-12
Mariar. 4 9- 7
Doenrade3 10- 7
Limburgia 4 8- 6
Heidebl.3 10- 5
Quick 5 9- 4
Caesar 4 9- 2
Vierde klasse A
Heer6-Daalhofs 1- 4
Rapid 6-RKHSV5 0- 4
Stand:
RKHSV 5 11-21
Amelie2 11-17
De Heeg 2 11-14
Willem 16 11-14
Maastr. 8.4 10-10
Rapid 6 11- 9
Daalhofs 11- 8
Polaris6 11- 7
Biesland 3 11- 7
Heer 6 10- 6
RKASV 5 10- 5
Vierde klasse B
St. Pieter4-Scharn 7 1- 1
Stand:
De Heeg 3 11-21
Scharn 7 11-19
Keer 3 11-16
RKHSV 4 10-11
Heer 8 9-10
MKCB 9- 9
RKVCL 6 10- 7
Rapid 7 9- 6
St. Pieter4 10- 6
Maastr. B. 5 9- 5
Amelie 3 11- 0
Vierde klasse C
St. Pieter 3 -Bemelen 2 11- 2
Keer 5-Berg 3 3- 3
Stand:
St. Pieter 3 11-19
Daalhof4 10-18
RKBFCS 11-15
Heer7 11-15
Willem 14 11-12
Keer 5 11-11
Berg 3 10- 8
RVU 5 10- 7
VNB3 11- 6
RHC3 11- 4
Bemelen 2 11- 3
Vierde klasse D
Willem I 5 -Keer 4 2-1
Stand:
Willem 15 12-23
RKBFC6 11-19
Scharn 6 11-14
Polarisö 11-13
RKUVCS 11-13
White Star 3 10-12
Celios2 10-10
Keer 4 12- 9
Berg 5 10- 5
lason4 9-0
Leonidas 7 11- 0
Vierde klasse E
Leonidas 8 -Bunde 4 1-1
Walram 4-Berg 4 6- 3
Stand:
RVU 6 11-19
Willem 18 11-17
RKWM4 11-17
Celios3 12-17
RKUVC4 12-16
Schimmert4 12-14
ScharnB 12- 8
Strucht. B. 3 13- 7
Bunde 4 11-6
Berg 4 10- 6
Walram 4 10- 5
Leonidas 8 11-4
Vierdeklasse F
Walram 3-DBSV 6 4- 0
Stand:
Eijsden 4 11-20
Walram 3 10-18
SCGS 11-17
Oranje B. 3 12-17
RVU 4 13-12
Geertr. B. 3 11- 9
DBSV 6 12- 9
MKC9 11- 8
Meerssen 6 11-8
Geulscheß. 3 9- 6
Schimmert 5 12- 6
Slenaken 3 9- 2
Vierde klasse J
Waubach 5 -Helios 3 2-2
Stand:
Hulsberg 5 9-17
Kolonia 6 9-17
Helios 3 11-14
Miranda 6 9-11
Rimburg 3 9-11
RKONS 5 8- 9
Waubach 5 10- 8
SVK 5 10- 7
Sylvia 3 6- 4
WDZ 6 5- 2
Heilust 5 9- 2
Wijlre 5 9- 2
Vierde klasse K
WDZ 5-Miranda 5 1- 7
Laura 5 -Waub. B. 3 18- 3
Eik'veld 4 -Chevremont 1- 26
Stand:
Laura 5 11-15
Miranda5 g_ 14Haanrade 4 10-14
Kolonia 7 10-13
Chevremont 6 10-12
RKONS 6 7_n
Bekkerv. 8 10-11
Waubach 6 8-10
KVC Oranje 4 n_ 5
Eik'veld 4 g_ 4WDZ 5 9- 2
Waub. B. 3 9_ 1
Vierde klasse L
KEV 5-Heerlen 5 5- 3
Stand:
Klimmania 3 9-14
Hrln. Sp. 5 9-12
Langeberg 5 7-12
SVK 4 8-11
KEV 5 9-10
RKBSV6 8-10
Heerlen 5 7-6
Weltania 7 9- 5
RKHBS 5 8- 2

Eik'veld 3 8- O
Vierde klasse M
Langeberg 4 -Adveo 4 9-2
RKTSV 5-H'broek 4 4- 1
Stand:
Bekkerv. 6 10-17
Langeberg 4 10-17
RKTSV 5 9-H
De Leeuw 4 8-11
Coriovall.4 10- 9
KEV 4 8- 8
H'broek 4 10- 7
Schinnen 5 8- 4
Heksenb. 5 B—3
Adveo 4 9- 3

Vierde klasse N
Bekkerv. 5-Schinveld 5 5- 1
Coriovall. 3 -Adveo 5 2-1
Stand:
Adveo 5 8-11
Mariarade 5 8-10
WPuth 5- 8
Coriovall. 3 8- 8
Bekkerv. 5 7- 8
Jabeek2 6- 7
RKBSVS 8- 4
Schinveld 5 8- 2

DAMES INTERREGIONAAL
Venray -Leveroy 1- 2
Herpinia-WW'2B 2- 0
Wilhelmina-NOAD 3- 1
VOW-SSS'IB 2- 1
Stand:
Leveroy 14-21
Herptseß 13-18
WW'2B 14-18
BSC 13-17
Wilhelmina 13-16
Herpinia 11-16
Woensel 12-13
Pr. Irene 12-13
Hulsel 13-12
NOAD 14-10
VOW 14- 9
SSS'IB 12- 4
Venray 13- 1

Dames 2e Klasse Zuid
Weltania-Leonidas 4- 0
Stand:
Kolonia 8-16
RKVCL 8-16
Egge 10-15
Vaesrade 10-15
Weltania 10-10
Geulscheß. 9- 9
DBSV 10- 7
Mariarade 10- 6
Coriovall. 10- 5
Klimmania 9- 3
Leonidas 10- 2
Dames 3e Klasse B
Heksenb. 2 -Rimburg 1- 1
Sportcl.'2s 2-Heerlen 5- 0
Stand:
Langeberg 9-16
Rimburg 10-15
Waubach 7-14
NEC'92 9-12
Sportcl.'2s 2 10-11
Passart 11-11
WDZ2 10-10
Heksenb. 2 9- 9
FC Gracht 8- 6
Jabeek 9- 4
Haanrade 10- 2
Heerlen 10- 2

Dames le divisie B
Vocasa-Odulphus 3-1
Sarto-Tonegido 0-3
Rentokil-Gemini 2-3
Leto-VCH 2-3
Henzo-Dos 1-3
Stand
Longa 10-28
VCH 10-27
WC 2 10-22
Tonegido 10-21
Dos 10-20
Gemini 10-12
Vocasa 10-12
HenzoO. 10-11
Leto Print 10-9
Rentokil 10-9
Odulphus 10-5
Sarto P. 10-4
Dames 2e divisie D
Facopa-Switch 3-2
Somas-Rooyse 3-0
Orion-Rapid 3-0
Peelpush-VCH 2 3-1
Henzo 0.2-Trivos 2-3
Stand
Switch 10-27
Orion 10-24
Somas 10-22
Facopa 10-18
Peelpush 10-16
Flamingo's 9-15
Trivos 10-13
Autodrop 9-12
VCH 2 10-12
Rapid 10-10
Rooyse 10-6
Henzo 0.2 10-2

Dames 3e divisie H
Nuvoc-Set Up 3-0
ADC-Were Di 1-3
Geevers-Furos 3-0
Hovoc-Sonderm. 3-1S'62-VCH 3 0-3
Velden-Bew.Civitas 3-0
Stand
Were Di 10-30
Hovoc 10-26VCH 3 10.21
ADC 10.20
Nuvoc 9_i4
Geevers 10-14Sondermeyer 10-14
Velden 9.13
Civitas 10.13
Furos 10-6S'62 10-6
Set Up 10-O

Heren le divisie B
Delta-Odulphus 3-0
EAW-Geevers 3-0Rentokil 2-Vrevok 2-3
Rijnm.-Facopa 3-0
WC-Peelpush 3-0
Stand
Rentokil 2 10-28
Woerden 9-23
EAW 10-19
Vrevok 10-I8
Geevers 10-17
WC 10-I6
Sliedr.Sp. 9.13
Rijnmond 10-13
Facopa 10-12
Delta 10-11
Peelpush 10-7
Odulphus 10-O
Heren 2e divisie D
Vocasa-Janssen 3-1
Hypotheker-Somas 3-0
Hajrta-Sarutnus 3-1
Rijnmond 3-VCH 3-1
WC 2-Polaris 2-3
Flaminj-o's-Hypoth. 2-3
Stand
Hypotheker 10-26
Vocasa io_2s
Polans 10.20Autodrop 2 9.16Rijnmond 3 10-15
Janssen 10-13
Flamingo's 9.12
Somas 10-11
VCH 10-n
Saturnus 109
WC 2 10-9
Hajraa 10-IO
Heren 3e divisie H
Nuvoc-ASC 3-0
HBC-Velden 3-1
Furos-Maasbr. 2-3
Sittardia-Rapid 3-1
Revoc-Livoc 3-0
Wevoc-Aeternitas 1-3
Stand
HBC 10-30
Sittardia 10-24
Aeternitas 10-20
Velden 10-19
Revoc 10-17
Rapid 10-16
Nuvoc 10-15

Maasbracht 10-11
Furos 10-10
Livoc 10-9
Wevoc 10-6
ASC 10-3
District Zuid Limburg
Dames Promotieklasse
Jokers 2-NAC 0-3
Muvoc-Jokers 1-3
ADC 2-VCE 3-2
Fiscus-Furos 2 3-0
Sittardia-Rapid 2 0-3
Volhard.-VCH 4 0-3

Dames le klasse A
Sjoahn-BSV 2 3-0
Muvoc 2-Jokers 4 3-0
Geevers 2-Avoc 3-0
Sittardia 2-ADC 3 3-0
Rapid 3-Spartak 3-1

Dames le klasse B
Elan-Mut.Mal. 1-3
Grovoc-Avoc 2 3-0
Help.-Jokers 3 3-2
Vluco-SEC 1-3
Geevers3-Fiscus 2 3-0
Sittardia 3-Mut.Mal. 3-0
De Heeg-Elan 2-3

Dames 2e klasse A
ADC 4-BSV 3 3-0
Sittardia 4-ADC 5 0-3
de heeg 2-Spartak 2 1-3
Dames 2e klasse B
Grovoc 3-SEC 2 3-2
Geevers4-Furos 3 0-3
de Heeg 3-Rapid 4 0-3
AMVJ-Elan 2 3-0

Heren Promotieklasse
Sjoahn-SEC 2 0-3
Muvoc-Jokers 1-3
Vluco-SEC 3-1
Helpoort-Geevers 2 3-1
Sp.&Sp.-ADC 2-3

Heren le klasse A
Spartak-Help.3 3-2
VCE 2-Voerend. 0-3
Vluco 2-Dovoc 0-3
Fiscus 2-Geevers 3 1-3
AMVJ-VCH 4 1-3

Heren le klasse B
VCE-Jokers 2 3-1
Jelp.2-SEC 3 3-0
Sittardia 2-ADC 2 1-3
AMVJ 2-Rapid 2 3-1
Heren 2e klasse A
Spartak 2-BSV 0-3
Vluco 3-Dovoc 2 3-2
Furos 2-Geevers 4 3-0
Sp.&Sp.2-PPT 3-0
Volhard.-VCH 5 3-2

Heren 2e klasse B
Nivoc-Jokers 3 3-1
Furos 3-Geevers 5 3-0
Sittardia 3-Rapid 3 2-3
Volhard.2-VCH 6 3-1

Heren 2e klasse C
Phoenix-Bastion 3-0
Mavoc-VCH 7 1-3
de Heeg-Elan 2-3
Heren 3e klasse A
Volhard.3-Geevers 6 0-3
AMVj 3-Voerendaal 0-3
Vluco 4-SEC 5 3-0
Heren 3e klasse B
NAC-Jokers 6 1-3
Help.4-Jokers 5 2-3
Phoenix 2-VCE 3 3-2
Fiscus 3-Avoc 3 3-0

Jeugdcompetitie MA
Geevers 2-Rapid 3-0
Geevers-Furos 3-0
Sp.&Sp.-Sittardia 0-3
ADc-SEC 3-0

MB
de Heeg-Jokers 3-1
Sittardia 2-Rapid 2 0-3
Vluco-Grovoc 2 3-0
JA
VCE-de heeg 3-1

JB
ADC-Rapid 0-3
Elan-Sittardia 3-0
JC
Blok-Jokers 3-0
Furos 2-Elan 3-0
Jokers-Geevers 0-3
Furos-VCV 3-0
Geevers-ADC 3-0
ADC-Jokers 3-0
Standen
Heren Promotieklas
SEC 2 10-29
Jokers 10-26
Sport en Spel 10-25
VCH 2 10-19
ADC 10-17
Vluco 10-17
Heipoort 10-15
SEC 10-11
Geevers 2 10-9
Muvoc 10-5
Sjoahn 10-4
VCH 3 10-3

Heren IA
VCV 9-27
Geevers 3 9-22
Dovoc 9-19
AMVJ 9-15
Fiscus 2 10-15
VCE 2 9-13
Vluco 2 9-12
WS 9-11
VCH 4 9-9
Spartak 9-5
Heipoort 3 9-2

Heren IB
Heipoort 2 8-24
AMVJ 2 8-18
VCE 8-14
Fiscus 8-13
Jokers 2 8-13
ADC 2 8-12
Rapid 2 8-12
Sittardia 2 7-11
Avoc 8-3
SEC 3 9-0

Heren 2A
Furos 2 9-26
Sport en Spel 2 9-22
BSV 8-21
PPT 9-15
Vluco 3 9-15
Volharding 8-11
Dovoc 2 9-10
Geevers4 9-10
VCH 5 8-8
Spartak 2 9-6
WS 2 9-0

Heren 2B
Nivoc 8-23
Jokers 3 9-23
Volharding 2 8-17
VCH 6 8-12
Geevers 5 9-11
Rapid 3 8-10
SEC 4 7-7
Sittardia 3 7-7
Furos 3 8-5
Sjoahn 2 8-5

Heren 2C
Jokers4 8-22
Phoenix 8-22
Elan 8-17
de Heeg 9-14
Rapid 4 8-11
VCH 7 8-11
ADC 3 7-8
Mavoc 8-5
Bastion X 8-4
Avoc 2 8-3
X=3 pnt.in mindering
Heren 3A
VCV 2 6-18
Geevers 6 6-15
Vluco 4 6-14
Sport en Spel 3 7-10
Volharding 3 6-7
AMVJ 3 6-5
BSV 2 6-4
SEC 5 7-2

Heren 3B
Fiscus 3 9-24
Heipoort 4 8-19
de heeg 2 7-16
Jokers 6 8-16
NAC 8-16
Avoc 3 7-8
Phoenix 2 8-8
VCE 3 8-7
Jokers 5 8-3
Sittardia 4 9-3

Jeugd
Jongens A
VCE K 9-19
de Heeg 9-15
Geevers 8-10
WS 8-7
Jongens B
Rapid K 7-21
Elan 7-16
Sittardia 7-15
VCV 7-12
Jokers 7-9
Geevers 2 7-7
ADC 7-4
deheeg 2 7-0

Jeugd C
FurosK 8-24
Geevers 8-20
Furos 2 8-19
VCV 8-15
VCH 8-11
Blok 8-10
ADC 8-6
Jokers 8-3
Elan , 8-0

Dames Promotieklas
Rapid 2 11-33
Jokers 11-28
ADC 2 11-23
BSV 11-23
VCE 10-21
Fiscus 11-16
VCH4 11-16
Furos 2 11-15
Muvoc 11-12
Volharding 9-9
Sittardia 11-6
NAC 10-5
Jokers 2 12-3
Dames IA
Geevers 2 9-24
Rapid 3 9-20
Avoc 10-20
Dovoc 7-19
ADC 3 9-13
Sjoahn 9-13
Jokers 4 9-11
Sittardia 2 8-7
Spartak 8-7
BSV 2 9-6
Muvoc 2 9-4

Dames IB
Sittardia 3 10-25
Grovoc 10-23
SEC 10-23
de Heeg 10-21
Geevers 3 10-18
Heipoort 10-17
Mut.Maluku 10-16
Vluco 10-13
Fiscus 2 10-11
Elan 10-9
Avoc 2 10-2
Jokers 3 10-2

Dames 2A
VCV 7-21
ADC 4 8-18
Grovoc 2 8-18
ADC 5 9-17
Furos 4 8-12
BSV 3 8-11
Spartak 2 7-9
Sittardia 4 8-8
de heeg 2 8-3
WS 7-0

Dames 2B
Furos3 9-25
Rapid 4 8-20
AMVJ 9-19
SEC 2 8-14
Dovoc 2 8-12
Grovoc 3 8-12
Avoc 3 8-11
Geevers 4 8-7
de heeg 3 8-3
Elan 2 8-0

Jeugd
Meisjes A
Geevers 8-22
VCH 8-20
Sittardia 8-18
Geevers 2 8-16
Rapid 8-15
Blok 8-14
ADC 8-9
SEC 8-3
Sport en Spel 8-3
Furos 8-0
Meisjes B
Rapid 2K 8-21
Sittardia 2 7-17
de heeg 7-15
Grovoc 7-12
Vluco 8-12
Jokers 7-10
Elan 6-6
WS 7-3
Grovoc 2 7-0

DAMES
eredivisie
SEW-PSV 14-12
Hellas-Swift R 19-23
UVG-V&L 14-22
Aalsmeer-Bollenstreek 21-21
Quintus-VZV 21-13
OSC-Bevo 19-14

Stand:
Swift 8-16
SEW 8-14
Aalsmeer 8-11
Quintus 8-10
Bollenstreek 8- 9
V&L 8- 9
PSV 8- 8
UVG 8- 5
Hellas 8- 5
VZV 8- 5
OSC 8- 4
Bevo 8- 0

eerste divisie
Westlandia-Hermes 20-17
SwiftA-Loreal 17-14
SVM-OBW 17-12
Westlandia-lason 22-11
SwiftA-Sittard 16-17
Hermes-Internos 14-17
Loreal-AAC 7-12
Velo-Olympia 14-23

Stand:
Internos 9-18
Westlandia 8-16
SVM 10-14
AAC 10-11
SwiftA 9-10
Sittard 10-10
lason . 10-10
Loreal 9- 7
OBW 10- 7
Olympia 10- 6
Hermes 9- 3
Velo 10- 2

tweede divisie
Zephyr-Nieuw Heeten 20-12
V&L 2-BlauwWit 9- 9
Noav-Posterholt 21-13
Heeten-Esca 10- 8
Achilles-UDSV 7-14

Stand:
Blauw Wit 8-13
UDSV 8-12
Heeten 8-12
Esca 8- 9
V&L 2 8- 9
Zephyr 8- 8
Nieuw Heeten 8- 5
Noav 8- 5
Posterholt 8- 4
Achilles 8- 3
derde divisie
Aristos-HVT Eindhoven 14-10
GHC-Leudal 15-15

Caesar-Sittard 2 11- 5
PSV 2-Margraten 20-11
Rapiditas-Swift H 11-9

Stand:
PSV 2 8-14
Rapiditas 8-13
GHC 8-11
Caesar 8-11
Leudal 8-10
HVTEindhoven 8- 6
Aristos 8- 6
Margraten 8- 4
Swift H 8- 3
Sittard 2 8- 2

HEREN
eredivisie
Olympia-Aalsmeer 21-21
Tachos-Esca 21-19
SwiftA-Sittardia 16-25
Blauw Wit-Hellas 32-22
V&L-E&Q 20-23

Stand:
Sittardia 11-18
Hermes 11-15
E&O 11-15
Tachos 11-15
Aalsmeer 10-13
Esca 11-12
Swift A 10-10
V&L 10- 8
BlauwWit 10- 8
Olympia 11- 7
Hellas 10- 5
Delta Sport 10- 0

eerste divisie
PiusX-Loreal 19-15
AAC-Saturnus 20-28
UDSV-PSV 24-18
Bevo-Noav 22-18
Aalsmeer 2-Quintus 22-17
Groene Ster-WIK 19-19

Stand:
UDSV 12-21
Aalsmeer 2 12-19
Saturnus 12-16
Bevo 12-13
Loreal 12-13
PSV 12-12
PiusX 12-12
Quintus 12-11
WIK 12- 8
Groene Ster 12- 7
Noav 12- 6
AAC 12- 6

tweede divisie
Blerick-Erica 20-13
UDI-Swiftß 16-10
SVM-Blauw Wit 2 19-20
Caesar-UGHV 20-16
Rapiditas-Sittardia 2 15-22

Stand:
Caesar 8-14
Blauw Wit 2 8-11
Rapiditas 8-10
UDI 8-10
Erica 8- 9
UGHV 8- 8
Sittardia 2 8- 8
Blerick 8- 5
SwiftR 8- 4
SVM 8- 1

derde divisie
HW-Eindh/Meteoor 14-20
V&L 2-Zwart Wit 15-19
Tremeg-Jupiter 21-20
Willem Bos-Habo 15-17
Vios-HBS 19-24

Stand:
HBS 8-15
Tremeg 8-13
Zwart Wit 8-12
Vios 8-10
Meteoor 8- 9
V&L 2 8- 8
HW 8- 4
Habo 8- 4
Jupiter 8- 3
Willem Bos 8- 2

le ronde
DJC 2-Landgraaf 4-0
Hoensbr.2-DJC 1-3
Pionneke-Kerkrade 0,5-3,5
Hoensbr.l-Horst 2,5-1,5
Gess 2-Caissa 3 3,5-0,5
VSM-Fianchetto 2,5-1,5
Gess-Brunssum 1-3
Venlo-Schaesberg 1,5-2,5
Schaesb.3-Reuver 2-2
EVDEZ-Reuver 2 1,5-2,5
Voerend.3-Fortuna 1-3
Blerickse-Heerlen 1-3
Caissa-VSM 2 1,5-2,5
Voerend.2-Tegelen 2 2,5-1,5
Voerend.-Caissa 2 3,5-0,5
Schaesb.2-Tegelen 2-2

KNSB 2e klasse C
Venlo-Baronie 2,5-5,5
Ooievaar-PION 2,5-4,5
Schaesb.-Vianen 2-6
Volmac 3-Eindhov.2 1,5-6,5
HWP2-Europ. 5-3

3e klasse F
HSC-Brunssum 6-2
HMC 2-DJC 3,5-4,5
Wolstad-Pionneke 7-1
Gess-Eindhov.3 5-3
HWP 3-Combinatie 1,5-6,5

LISB
Promotieklasse
Juiste Z.-Caissa 3-5
Schaesb.2-Venlo 2 1,5-6,5
Venray-Voerend. 2,5-5,5
VSM-Hoensbr. 4,5-3,5
2e ronde
Caissa-VSM 2,5-5,5

le klasse A
Gess 2-Brunssum 2 2,5-5,5
Schaesb.3-Kerkrade 3-5
Heerlen-Voerend.2 4-4
VSM 2-Hoensbr.2 4,5-3,5

le klasse B
Arx-Reuver 6-2
DJC 2-Tegelen 5-3
Pionneke-Blerickse 5,5-2,5
Venlo 3-EWS 5,5-2,5

2e klasse A
J'Adoube-Brunss.3 3-4
Attaque-Kerkr.2 3,5-4,5
MSV-Landgraaf 2,5-5,5
Juiste Z-Kasteel 3,5-4,5
2e klasse B
Gess 3-Brunss.4 5-3
DJC 3-Stokpaardje 5,5-2,5
Pionneke 3-Caissa 2 5-3
Leudal-Hoensbr.3 5,5-2,5

2e klasse C
Arx 2-Bergen 3,5-4,5
Pionneke 4-Tegelen 2 3-4
Venlo 5-Horst 3,5-4,5
Venlo 4-W.Dame 3,5-4,5
3c klüssp __.
MSV 2-Fianchetto 0,5-7,5
Schaesb.s-EVDEZ 3,5-4,5
Voerend.3-J.Zet 2 6,5-1,5
VSM 3-Hoensbr.4 6,5-1,5

3e klasse B
Leudal 2-Cayer 8-0
Schaesb.4-Fortuna 2 7-1
Heerlen 2-Landgr.2 6-2
VSM 4-Hoensbr.s 3-5

3e klasse C
Gess 4-Caissa 3 3,5-4,5
DJC 4-Leudal 3 3,5-4,5
Fortuna-Blerickse 2 4,5-3,5
Reuver 2-Hoensbr.6 3,5-4,5

3e klasse D
W.Dame 2-Helden 2,5-5,5
Tegelen 3-Blerickse 3 0-8
Venlo 6-EWS 2 5,5-2,5

leklas A
Dousberg 2-Company 8-7
Tunnel-Flaterke 4-2
Erka-Eüsden 9-1
Maasv.-Kilo 5-4
Pottebr.-Up QueUe 2-3

Kanaries-Delta 2-2

le klas B
Wiegert-Vaals 2 4-4
Bouwf.3-Vissers 3-0
Quelle-Kolonia 3-7
Joffer-Hadow 4-6
Soleil-Cosmos 2 2-4

le klas C
SZV 2-PSM 7-3
Born-Brunssum 2 7-2
Wagt.Weg.-Phoenix 7-2
Meetp.2-Bouwf.4 6-3
Vaals 3-Tukcon 4-6
Soleil 2-GroenW. 3-3

2e klas A
Kaanen-Eijsden 2 7-2
Voliere-H.Anders 2 7-0
Vici-Fulmcl.2 1-6
Quaedvl.3-Maasv.2 2-11
Pottebr.2-Pottemen. 2-6
Br.wapen-Sjotter 1-2

2e klas B
Yerna 2-Willem I 9-6
Erka 2-T 1874 1-6
MW-Diekske 4-2
Billy 8.-Up Quelle 2 6-3
Flaterke 2-Sjefke 4-4

2e klas C
Varenb.-Soleil 3 3-4
Rood W.-Vissers 2 4-4
Holz-Fortuna 3-2
H'heide-Hadow 3 3-2
Laumen 2-Reneman 2 3-0

2e klas D
WDZ-Puth 4-7
Rood W.2-Egor 2 2-2
Adveo-Hadow 2 4-1
Eendr.-Cosmos 3 7-4
2e klas E
Miximiliaan-B.Bie 8-2
Bom 2-Zwaluw 2-3
Geleen-Phoenix 2 1-1
Marebos 2-Bouwf.s 4-5
v.d.Venne 2-Hanckmann 4-8
Makassar-SZV3 1-10

2eklas F
Brikske 2-PSM 2 2-5
Geleen 2-Egor 3 0-12
Postw.-AEV Intern. 5-2
Lacroix A.-Zw.schaap 2-5
Makassar2-Neerb. 3-3
3e klas A
Yerna 3-Vrecan 4-14
Wiegert 2-H.Anders 3 2-5
Pottebr.3-AVS 13-2
Br.wapen 2-Delta 2 1-9

3e klas B
Yerna 4-Delta 3 4-5
Filmcl.s-Eijsden 3 13-1
Pottebr.4-Sjotter 2 3-6
Bovens-Colson 2-2

3eklas C
Dousb.4-Kaanen 2 1-14
Delta 4-H.Ansders 5 4-5
B.Stapln2-Sjotters 10-4
Filmcl.4-DBSV 8-1
Pottebr.s-Up Quelle 3 1-8
Eijsden 4-Geusselterh.2 2-1

3e klas D
Dousb.3-Boemerang 5-6
Eijsden 5-Sunshine 8-6
Willem I 2-Up Quelle 4 9-3

3e klas E
Maasb.-Vrecan 2 1-2
Erka 3-Willem I 3 3-3
Geusselterh.-Kilo 2 6-6
Sjotter 3-Sp.Maluku 1-1
Company 2-Sjefke 2 6-4

3e klas F
Maasb.2-Mattini B. 0-12
Tunnel 2-Sjotter 4 9-3
Diekske 2-Vici 2 2-7
Flaterke 3-Voliere 2 5-5
Kanaries 2-Sport 2 0-6

3e klas G
Jessica-Sportcl.3 3-1
Kolonia 3-Heerlen 1-10
Quelle 2-Kolonia 2 3-2
Joffer 2-WDZ2 gest. 7-4
I.d.Bende2-Laumen 4 5-6

3e klas H
Laumen 5-Driessen 5-8
Coriov.-Reneman 4 5-5
Kolonia 4-Kolonia 5 3-3
Fortuna 3-Fortuna 2 7-3
H'heide 2-Rood W.3 11-4
Sportcl.4-Varenb.2 1-8

3e klas I
Marathon 2-Soleil 4 3-1
Driessen 2-Paco 9-5
Holz 2-Kolonia 6 6-6
Reneman 5-Holz 3 5-9
Reneman 6-I.d.Bende 7-21
Eendr.2-Laumen 6 6-6

:3eklas J
Bouwf.7-v.d.Venne 4 2-10
Klojo's-Phoenix 3 3-2
,Bouwf.6-AEV Intern.2 2-11
Adveo 3-Aztecs 4-3
SZV 4-Gr.Wit 2 7-4

3e klas K
v.d.Venne 3-Suestra 1-1
Hanckm.2-Puth 2 6-5
Tukcon 2-GroenW.3 1 1-1
PSM 3-Postw.2 3-2

3e klas L
Beek 2-Manait 1-7
Bouwf.B-Puth 3 3-13
DWC-Egor 4 14-4
Tukcon 3-Groen W.4 1-0
Vouersv.2-Trefp. 5-2
Adveo 4-Zw.Schaap 3 5-2

3e klas M
Beek-Egor 5 6-5.
Bom 3-Puth 4 5-7
Napoleon-Meetp.3 3-9
Tukcon 4-Keigel 2 2-2
Adveo 2-Zw.Schaap 2 3-2
Vouersv.-Postw.3 8-4

Dames Zuid
Pottebr.-Filmcl. 1-1
Meetp.-PSM 12-0
Geleen 2-Pottebr.2 0-0
Midden Limburg:

Hoofdklasse N:
IVO-Nederweert 0-6
'tHuukske-Lasco 6-1
't Haofke-Spee 1-1
'tKesjotje-Neeritter 6-4
Altweerterh.-Wittenhorst 6-4
Roermond 2-Veronica 3-5

ID:
de Haantjes 2-Hercules 3-5
Brach 2-Roermond 3 5-1
Peters Gel. 2-Tornado 2-11
Haelen-DESM 5-1
Riva-Hornerhof 7-4
Gastronoom-de Boag 4-4

2G:
Lasco 2-Olympus 4-3
Fermonia 2-Willie Bar 2-4
Nederweert 2-'tKnipuigske2-7
Roermond 4-Postert 2 5-2
'tKesjotje 3-Riva 2 3-6
Altweerterheide 4-Hakkie 4-8

2H:
Neeritter 2-Roermond 5 3-7
v.Seggelen-Juliana 3-5
DESM 2-'tKesjotje 2 6-3
Willie Bar 2-Spee 2 5-6
3N:
Brevendia 3-Amicitia 5 1-4
Amicitia 2-Brevendia 3-2
Altweerterh. 5-Altweert. 6 4-1
'tKnipuigske 2-Nederw. 3 8-3
Hakkie 2-'tKnipuigske 4 10-3
3 O:
Brevendia 2-v.Seggelen 2 2-3
Nederweert 4-Amicitia 3 1-10
DESM 3-Brevendia 4 2-6
Altweerterh. 7-Altweert. 8 5-3

3P:
Homerhof3-Riva 3 6-2

Olympus 2-Berg 4-6 ;
Hercules 2-de Boag 2 5-4 ,
Tornado 2-Heiputters 2 3-6 1
3 O"
Hornerhof2-berg2 4-6
Riva4-Vesta3 6-0 I
Gastronoom 2-Rockwool 6-4 ]
Olympus 3-deBoag 3 3-5
Juliana 3-Hercules 3 3-1

3R:
Berg 3-Haelen 2 1-8
Willie Bar 3-de Boag 4 4-6
SBC-Vesta 4 3-2
ZWD-Spee 4 8-2
Roermond 6-Brach 4 5-4

Heren
Eredivisie
Hoensbroek 4579h
Pool 4394 h
Hendriks Sportp. 4360 h
Kegelvrung '69 4352 h
Socio 4263 h j
Socio 2 3951 h

Stand
Hoensbroek 34
Pool 27
Kegelvrung 25
Hendriks sporty 22
Socio 12
Socio 2 6

le divisie
Hendriks sport 2 4021 h
Kegelvrung 2 3964 h
Hoensbroek 2 3900 h
Pool 2 3893 h
OMS 3854 h
Hoensbroek 3 3739 h

Stand
Hendriks sport 2 36
Hoensbroek 2 24
Pool 2 22
Kegelvrung 2 21
Hoensbroek 3 12
OMS 11

le klasse
Kegelvrung 3 3893 h
Hendriks sp.3 3775 h
Onger Os 3549 h
OMS 2 3539 h
Hoensbroek 4 3510 h
Kegelvrung 4 3217 h
Stand
Hendriks sp.3 30
Kegelvrung 3 28
Hoensbroek 4 24
OMS 2 21
Onger Os 17
Kegelvrung 4 6

Dames
Eredivisie
Kegelvrung 4312 h
Treffers 4147 h
OMS 4103 h
Hendriks sp 4045 h
Molt 3939 h
Socio 3915 h

Stand
Kegelvrung 35
Treffers 30
OMS 22
Hendriks sport 19
Socio 12
Molt 8

le divisie
Kegelvrung 2 3259 h
1
Stand
Kegelvrung 2 6 '_______ ______P?'F""_^'*""?_*^-T'^"''__-__V-_-_________________________________l_________F
Ereklasse
Hukske-Maasvallei 3-3
BVE-Montfort 4-2
BVO-SNA 3-3
Heukske-Br.Taveerne 2-4
Maasg.-Chevrem. 6-0
Stand
Maasgolf 9-16
Chevremont 9-14
Br.Taveerne 9-12
BVO 9-11
BYE 9-10
SNA 9-10
Maasvallei 9-8
Montfor.t 9-6
Heukske 9-2
Hukske 9-1

District Urmond
Hoofdklasse
Almania-Br.Taveerne 2 4-2
Br.Tawerne 3-Krietje 2-4
Voske-Maasvallei 2 5-1

le klasse
Fortuna 2-Krietje 2 3-3

2eklasse
Fortuna 3-Krietje 3 1-5

District Echt
Hoofdklasse
B.Aolders-Zuul 6-6
Slek-Greuske 9-3
Putbr.B.-Kerkz. 8-4
Deelg.-Slek 2 9-3
Village-Centrum 3-9

leklasse
Centr.2-O.Genoegen 6-6
Donck-Deelg.2 4-8
Spee-Putbr.B.2 12-0
Montf.2-Stoba 6-6
Zuul 2-Hingen 7-5

2e klasse
Hingen 2-Village 2 4-8
Kerkz.2-Montf.3 4-8
Greuske 2-Spee 2 7-5
O.Gen.2-Donck 2 10-2
Paerdstal-ViUage 3 9-3

District Weert
Hoofdklasse
Leike-Anker 9-3
Schuttersh.-BCB 2 8-4
BCB-Royal 9-3
Stamg.-Hook 11-1

le klasse
Stamg.2-Stamg.3 9-3
BCB 3-Hoppers 6-6
Anker 3-Royal 3 4-8
Royal 2-Anker 2 6-6
Vriendenb.-Laar 4-8

2e klasse
Sw.Mill-Umbelderke 2-10
Laar 2-Hoppers 2 6-6
Hook 2-Bach.Cl. 6-6
Schuttersh.2-Luchtp. 2-10
Hoppers3-Leike 2 8-4
Hoppers3-Laar 2 6-6

District Oude Mijnstreek
Hoofdklasse
Chevrem.2-Pumpje 4-4
Molenb.2-Gr.Dal 4-4
Stern-B.Balke 3-5
OBK-Molenberg 2-6
Olympia-Eikske 6-2

le klasse
Chevrem.3-01ympia 2 6-2
Hanneman 2-OBk 2 2-6
B.Balke 2-G.Leeuw 5-3
Gr.Dal 2-Hanneman 5-3
Molenb.3-Sjork 8-0

2e klasse
Eikske 2-Bocholtz 1-7
A.G.Kirk 2-Voelender 6-2
G.Leeuw 2-Monument 5-3
Eurode-A.G.Kirk 1-7
Pumpje 2-C.Corner 2-6

3e klasse
ENBK-Stern 2 5-3
Sjutt-OBK 3 2-6
G.Leeuw -Gr.Dal 3 2-6
Pumpje 3-Jeeteberg 4-4

4e klasse
Sjork 2-Pumpje4 4-4
Gr.Dal 4-'tGaat 1-7
Monument 2-Sjutt 2 3-5
Voelend.2-Molenb.s 1-7
Dopgere-O.Schaesb. 5-3

5e klasse
Jeeteb.2-Dopgere 2 4-4
OBK 4-Hofke 8-0
Stern 3-Molenb.6 5-3
Singel-Eikske 3 4-4

District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Berg-Kwartel 6-6
Inrit-BVE 2 7-5
OBKK-BVO 2 2-10
Jagersl.-Denneno. 6-6

le klasse
Vierspr.-Jagersl.2 5-7
SNA 2-BVO 3 6-6
BYE 3-Heytse 4-8

2e klasse
BCW 3-Hukske 2 6-6
Meijel-Hook 10-2
Eikske-OBKK 2 7-5
D.Tup-Hoove 9-3
Berg 2-Kwartel 2 6-6

2de Algemene Ronde
Baekske-DAT B. 7-1
Heukske 2-Bl.Wit 2 1-7
Karrewiel-Koningsw.2 8-0
Liewke-Star cl. 8-0
Beat 8.-Scory B. 0-8
Cam.B.-CosyC. 8-0
Cramign.2-Waardh.B. 2-6
DAT 8.-v.Gogh 6-2
Hook-Pitsers 8-0
Tunnel-Beckerke 6-2
Heide 2-Cramign. 4-4
Dolomiet-Angelina B. 2-6
G.Ridders-Hoekje 1-7
Hakkers-Da Capo 8-0
Hakkers 3-Servaas 2-6
Jokers-Sjteiw. 4-4
Leeuwen_.-Karrew.2 6-2
Mariav.-Karrew.3 5-3
Millen-O.Mert 2 6-2
Miranda-Liewke 2 6-2
O.Eijsden-v.Gogh 2 2-6
O.Stein-Geusselterh. 8-0
O.Mert-Millener B. 4-4
Smidter 8.-Loontjens 8-0
Smidter 8.2-Bissjop 2 6-2
Star c1.2-Schachtw. 0-8
Suestra-Romanus 4-4
Surviv.-Keulen 1-7
Verdw.Viss.-Verdw.Viss.2 4-4
Victoria-Koningsw. 4-4
Wien 2-Boskab. 2-6
Zw.Ridders-Hakkers 6-2

lste terugvalronde Over-
gangsklasse
Bl.Wit-Heister 6-2
Heer-Hubetsy B. 2-6

lste terugvalronde le klasse
Maarl.-Heukske 2-6
Mucherv.-Singel 5-3
Bissjop-Sjork 6-2
Eagles-Smid 8-0
Smeed-Poart 6-2

lste terugvalronde 2e klasse
Gigi G.-Pr.Hendrik 8-0
Meppers-Miranda 2 ft-0
Old Inn-Tamboer 6-2
Crazy Pie-Heer 2 8-0
Keulen 2-Koom Erin 8-0
Cramign.3-Cramign.4 8-0
Meetp.-Herli 6-2
Sjteiw.2-Mijnz. 6-2
Eykenb.-Wien 4 6-2
Olympia-Wien 3 6-2
Brugske-Uiver 4-4
Sport-Spoorz. 0-8

lste terugvalronde 3e klasse
O.d.Berg-Angel.B.2 7-1
Servaas 2-Angel.B.3 8-0
Baandert-Bekker 2-6
Stadion-Smeed 2 7-1
Olympia 2-Mucherv.2 6-2
Campnt.B.2-Tunnel 2 8-0
O.Mert 3-Karrew.4 5-3
White H.-Tamboer 2 6-2
Sjnel en H.-Cam.B.3 5-3
Bl.Wit 3-Suestra 2 4-4
Duuker 2-O.Gen. 5-3

Mannen Eredivisie
Akrides-D.Bosch 77-74
Meppel-Weert 96-105
R'dam-Canadians 80-76
D.Helder-Donar 80-75

Mannen Promotiedivisie
Virtus-Akrides 89-117
Voorb.-Celeritas 83-54
Baket.-Bl.Herons 59-81
Leiden-Rac.Beverw. 84-72
Goba-Verkerk 88-87
WSC-OSG 67-64
Weert 2-PSV Alm. 66-62
Mannen Rayon Hoofdklasse
High F.-Tantalus 59-73
Ardito-Quo Vadis 74-82
Springf.-Rush 107-71
J.Crabs-Starz 92-73
Weert 3-D.Bosch 2 62-79
Braggarts-Eindh. 83-63
Mannen Overg.klasse B
Springf.2-Dunatos 85-66
Weert 4-Jasper 48-93
Hoppers-Bladel 69-75
Braggarts 2-Attacus 55-73

Mannen le klasse A
Bumpers-Aeternitas 2 82-59
Archers-J.Giants 89-72
Braggarts 3-Kimbria 3 61-75
Braggarts 4-Aeternit. 60-87

Mannen 2e klasse A
Venlo Sp.-Weert 5 101-83
Landgr.-Giants 81-73
Patrick-Olympic 62-91
Weert 5-Dunatos 2 68-62
J.Giants 2-Hoppers 107-48
Boemer.-Tirason 69-62

Mannen 3e klasse A
Archers 2-Springf.2 65-81
Alley 0.-J.Giants 3 79-60
Braggarts 5-Venlo Sp.2 39-66
Mannen 3e klasse B
Aeternit.3-Kimbria 5 39-68
Olympic 2-Alley P.2 44-62
Patrick 2-Heroes 57-46

Vrouwen Rayon Hoofdklasse
Vlissingen-ELBC 91-44
H.Five-PSV Alm.2 78-43
Braggarts-Agon 2 45-46

Vrouwen Overg.klasse B
Liesh.-Aalst 65-51
Bumpers-Tantalus 48-44
Erp 2-Erp 77-61
J.Giants-Aalsat 49-61

Vrouwen le klasse A
Archers-Braggarts 3 47-51
Landgr.-J.Giants 2 67-69
Alley 0.-Archers 2-0
Braggarts 3-Olympic 58-38
Braggarts 2-Limbria 2 35-26
Venlo-Aeternitas 35-39

Gemengde Paren
Groep A
Mevr.Habets-Janssen 59.60*.
Echtp.Geurts Geleen 58.04%
Mevr.Hanssen-Gelling 56.47%
Echtp.Haanraads 54.91%
Mevr.Schoot-Schoot jr. 54.91%

Groep B
Mevr.Beijneveld-Giezeman

61.25%
Mw.v.Eck-Knoors 53.57%
Mw.Beckers-v.d.Zwan 52.50%
Mevr.Knoups-Bakker 52.50%
Crombag-Mevr.Moonens2.l4%
Echtp.Spaay 52.14%

Stand
Mw.van Eck-Knoors 116.84%
Mevr.Habets-Janssen 113.17%
Echtpaar Wilhelm 109.60%
Mevr.Moonen-Crombag

109.28%
Echtpaar Geurts 108.55%

m
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Kontakten/Klubs

Monika's escort
M. jong meisje 045-727854

Escort All-In
045-326191

14.00 t/m 4.00 uur 's Nachts.

Club Merci
Rosi en haar meisjes

wensen iedereeen prettige
feestdagen. Rijksweg Zuid
241, Geleen. 046-745814.

Wij hebben weer plaats voor
2 meisjes.

Peggy
Privé en escort, ma.-vr.

11-22.30 uur, wo. tot 19 uur.
Tel. 046-374393

Video en totale mass. mog.
Wo. triodag ’ 125,-.

Escort Saskia
Ook in hotel

g 045-418606

[ De mooiste kadootjes pakt u
bij ons uit!!!

Nieuw Privé !
Open onder nieuwe leiding.
Meerdere dames aanwezig.

Ma. t/m vr. 11-22 uur.
g 046-758127

Privé ’ 50,--’ 50,- all-in
045-423608

Olifant Geleen.
Geopend onder nieuwe lei-
ding. Veel jonge sexy meis-

jesvoor privé, open sex,
films en massage ’ 50,-.
ledere dinsdag en donder-
dag speciale triodag, (ook
lesbisch) V.a. 14.00 uur.

Rijksweg Zuid 105 Geleen.
Tel. 046-756335.

Claudia
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Wij vragen met spoed
een spontaan leuk

meisje
van niveau (hoog garantie).
Gezellig en luxe werksfeer.

Vrouwelijke begeleiding.
Te1.04750-30746.

ATTENTIE !!
Yvonne
Nieuw: Erotische hand-

massage ’ 50,-. Vrijdag en
zondag, echt lesbisch trio.
Aanbieding: ’ 125,- Vz uur

all-in. Intiem en Franse
mass. vanaf ’ 100,-.

Geopend
maand, t/m zaterd. 11-24 u,

zondag 15-24 uur.
045-425100

Kapelweg 4,Kerkrade.'
Prettige feestdagen. Wij zijn
met de feestdagen geopend.

Buro Mieke
Discr. bem. 046-748768.

Chantal nieuw!!!
17.30-23 uur, 045-714707.

"

De H
nieuwe

kalender
■ WkmtW O^

is uit !
_-—-""", DCKRANT!

TVidbwa yiasïsA
_---**"—" buf_ls \\

De handige, vertrouwde Limburgs Dagblad-kalender is er weer.
Ook in 1993 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, terwijl de kalender bovendien de
nodige ruimte biedt voor aantekeningen.
Verkrijgbaar bij allekantoren van het Limburgs Dagblad en de
meeste zaken waar u losse nummers kunt kopen.
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Z HOTEL SUISSE *
13 Maastrichterlaan 63, Vaals, tel. 04454-62387 i
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I _;,] Kome, zoalskome moet zijn, maar dan extra voordelig.

VOOr het jBTOte /<gtLD^sv Kom proeven en overtuig uzelf.

BasisMarkt: een winkelformule voor \\ü\ £*\^*\^iLt J ./* r-*' >;
dagelijkse levensmiddelen van prima \-^^_P<_V__^,^_^v_V 'W ' #$ -^ ;..,: ;i,,_^% ____^_T __C _ __N*^ ___r ______ # "SSsk-S':'■■:■■■■ _■:■-.£:■:?/:'.■:-■■:' i&2S'5&iV--">v *: °
kwaliteit voor de laagste prijs. y^My Jjm €k¥^^^^

" Door een uitgekiende organisatie houden wij de mM 1| Wk. J|

" Wij verkopen liever geen merkartikelen. Wij nemen y^ lliitll |-jC liiÜl^H
pas een artikel in ons assortiment op, wanneer de üli^^^l^^^1$^T«illlÉ
kwaliteit aan onze hoge eisen voldoet. .%*r| \ 1 is*i|l ■***»

" Wij vermijden overbodige luxe in onze winkels, dus ||| jf »$ I lAi^'CfliHl J^!rTftill
geen hoge kosten voor de inrichting. i^^^P Jf$ f jjjy^jp

" Onze winkels zitten niet in dure centra, waardoor wij *^^^^2illl 'j-^^^^^^H
geen extra hoge huren betalen. *^Ë_MBBifcp^ -t-j röïlfój KL iSIïIiÉËH

" Wij hebben het assortiment bewust beperkt gehouden. """^^MHWSIII^^^ ||IJK| W^^^^^iLiJ^^^1^
Want waarom bijvoorbeeld 5 soorten pindakaas als ~.y , |111_mwS*
die ene soort, die u bij BasisMarkt kunt kopen van Cantos koffie
prima kwaliteit is tegen de laagSte prijs! r.„,,— - °~1 Cantos heeft een rijk en geurig aroma.

" Door samenwerking met grote nationale en '/«____? ~1 -*'"' \ De zorgvuidise melf ge en het brandenvande
° ° fï^fflßßj^^; f \ speciaal geselecteerde koffiebonen <^ «I[internationale organisaties kunnen wij bij de |

»~ J / geeft een rijke en voile smaak. C 13
fabrikanten de laagste inkoopprijzen bedingen. , x —~~ ~" "" 50° gram __ Cantos koffie cafeïnevrij o\iQDaarom kan BasisMarkt kwaliteitsartikelen tegen de De voile smaak blijft behouden. #"*'

laagste prijs aanbieden. 250 sram mml"BasisMarkt, een winkel voor prijsbewuste mensen, die
niet op kwaliteit wensen in te leveren. "ER KENNISMAKING

-_ , . — ____________—___---h" j i—" —'—■—.— '""".' —■—-— IPf_ _cK_=»l_:rilC?_- ï"I_»#»**l _=»__- Corbières Vruchtenstol _ss^^_^____ï njsDewusi neerien, Chateau poedersuiker

ubent van harte welkom. | I^XeLeFranse^i^ ïSilT' :' #ifSHwijn Ideaal bij rood vlees. «P^^^ _m ____ **»» * &&ÈmwËÈËm\

■ \L\.m\ 't \ per klant, geldig " Max. 3 artikelen per
fmm vJL)^ /\"^*^ nV^^ \ i -*'1-124*12*92 I B kbnt-eeldjgc,'m--4-1---'9-- J

"*-,*,^^ \f||p\ «-*^*^-*l^ Belgische Classic cola, up,
100 «_■"** VjVT^ llTli pralines

«^ \ s'nasvruc-lten" 1

/ / I ______ Max. 3 artikelen per klant, Max. 3 artikelen per klant, EfflÉ-i/A-/ I A I geldig t/m 24-12-92. geldigt/m 24-12-*92. iM/,o*'/ f # i -___. i : 1 i m h —ijê st^c _a. w
Apollolaan 144-152 _^^Mï,{i/J_^L

Winkelcentrum t Loon - Heerlen Boodschappenvoorbasisprijzen.

J

_ Als u ons voor 12 uur n ■-SJS LimburgsDagblad M**a[ md*\mr\|f*f*/\|/YQ 's ochtends belt, staat uw OCI
gI[JIIAA/lUO PICCOLO de volgende dag al flA^-Tl OOAA

in het Limburgs Dagblad. w^^ M I m mSIwXS
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■ Bedrag Terug te Maandelijks bedrag Effectieve rente Maandelijks bedrag Effectieve rente
"anden betalen in volgens min. op jaarbasis vlg. wet. max. op jaarbasis

'5.000,- 72 mnd. 308,84 14.9% 317,27 16.1%
,*°oo,- 60 mnd. 581,31 14.9% 600,74 16.6%
«000,- 72 mnd. 613,45 14.6% 614,77 14.7%

72 mnd. 1005,97 13.9% 1024,61 .7%

Wiet U betaalt Rente vlg. min. tarief per maand Theor. Effectieve rente op Theor.
"niet per maand effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tarief looptijd

'|000,- 220,- .1.143% 14.6% 75 mnd. 17.6% 85
??00,- 360,- 1.143% 14.6% 75 mnd. 17.3% 83|MOO,- 502,- 1.113% 14.2% 75 mnd. 16.9% 82

«X),- 700,- 1.113% 14.2% 75 mnd. 16.5% 80

[CriïTjHlr/ or _S_i H^jo'flfy n^\). ■'MVV'Wlff
l_^i„lJL__il_Ll111_5_^Ö45721781 ■ 727957 J

"« °'„ GEWEST
°»^ .a 'Sih MIDDEN-LIMBURG

STORTTARIÈVEN
PER 1-1-1993ma

MMaaaa
aaa

Vet algemeen bestuur van het Gewest Midden-Limburg heeft in zijn vergade-
van 14 december 1992 de nieuwe storttarieven voor de Gewestelijke

Afvalverwerking Montfort en de Gewestelijke Afvalverwerking Weert vastge-

per 1 januari 1993 gelden op beide stortplaatsen de volgende uniforme tarie-ven:
STANDAARDTARIEF

I f 80,- excl. BTW per ton
Dit standaardtarief geldt voor alle aan te bieden afval afkomstig uit het aanle-
vergebied van de beide stortplaatsen: de gemeenten Budel, Echt, Haelen,
Heel, Heythuysen, Hunsel, Maarheeze, Maasbracht, Nederweert, Posterholt,

1 Roerdalen, Roermond, Roggel en Neer, Stramproy, Swalmen, Thorn en
Weert.
Het minimumtarief per aanbieding bedraagt ’ 20- exclusief BTW.

Uitzonderingen op het standaardtarief
* Volumineus afval

»oor afvalsoorten met een soortelijk gewicht van minder dan 0,25 (ton per
'°sse m 3) geldt een tarief van ’ 25- exclusief BTW per losse m 3.
* Civiel-technisch bruikbaar afval

afval dat geschikt is voor civieltechnische doeleinden op de stortplaat-
Sen (met name grond met verontreinigingen tussen de A- en de B-waarde uit
de Leidraad Bodembescherming) geldt een tarief van ’ 40- exclusief BTW
Per ton.

* Grof huisvuil van particulieren

grof huisvuil van particuliere huishoudens, aangevraagd door particulie-ren zelf, geldt een speciaal tarief van ’ 6- per aanbieding.
Dit tarief geldt onder de volgende voorwaarden:
*" enkel afval uit het eigen particuliere huishouden mag aangevoerd worden.

Op verzoek van het stortplaatspersoneel moet dit aangetoond kunnen wor-
den;

" maximaal mag 1 m 3aangeboden worden;
" Per dag mag maximaal 1 aanbieding plaatsvinden.
Aangeboden afval dat niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet wordt
°P deweegbrug gewogen en afgerekend op basis van het standaardtariefvan
f 80,- exclusief BTW per ton (met een minimum van ’ 20- exclusief BTW
Per aanbieding).papier/karton, glas en metaal kan, mits goed gescheiden en bruikbaar voorherbewerking, gratis aangeleverd worden.

Recycling van bouw- en sloopafval
Pp de Gewestelijke Afvalverwerking Montfort wordt vanaf 1 januari as. recyc-
lebaar bouwpuin verwerkt door de firma Sanders & Geraedts. Betreffende fir-
hja zal voor 1 januari de verwerkingsprijzen bekendmaken.
Qp de Gewestelijke Afvalverwerking Weert wordt geen recyclebaar bouwpuin
geaccepteerd. Verwerking daarvan zal plaats dienen te vinden bij de firmaBowie te Weert.

Klein chemisch afval (kca)
Per 1 januari as. wordt de acceptatie van klein chemisch afval van bedrijven
stopgezet. Bedrijven kunnen hun klein chemisch afval, indien minder dan 50
*9 per jaar, inleveren bij de gemeentelijke KCA-depots. Bij meer dan 50 kgPer jaar dient een officiële verwerker ingeschakeld te worden.

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Radere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van de sektorbeheer stortplaatsen van het Gewest Midden-Limburg, telefoon 04750-32073.

L*e* dagelijks bestuur,
°e secretaris, mr. G.H.M.M. van Vlokhoven,

l^evoorzitter, drs. A.A.M. Jacobs.

W^M fe__ Vim%r*\ iür^ffl^y vLWZmWÈ^*Êm\ W^êXiMbP lrU^^MWWW _ ___W TmWmW/ É ________T J hR tBT -Afc. AmmT é ______9V w!^____T _f_____ tï___P^v^ HH_^__^ ___________ _______> 9mWmß^ ■& iH^S_______________r b^_» *hIRHf iW^fe ylBB; Eh _BH

pi «I Hf ÉB BK _JS

____F^ _*________ ■_B___T B-et^ _&^^ nft Ek 4_H___ ___i__ ___" Sr ________ Iffl^ ________ __aÉ_r^Il mm H§ W _~~_J Ie vl «w Ejml gijp & Éw_G KUB KVWb !_*».__. wm __H ____________ ;__■___ #___ ____!
______

Té. _*L w_Hi_ i__P_^__-i nßP^iBk __"!__. I__U v_m T___B B__r__P E-T _-_■

Peugeot bezorgt u er liever een.
Aan het eind van het jaarregent staan in de showroom. Inclusief de stuur van de Peugeot 405. Bekroond nMHMHH■■■■«■

heL wensen. Echter niet bij ons ons. 106 diesel, de 106vijfdeursende 106 als Auto èn Zakenauto van hetJaaren LöF
Dat bedoelen we niet onvriendelijk. Acemetalz'nextra's, vanaff 19995,-. onlangs vernieuwd, vanaf f31.955,-. jW^ffCTffl^fT^^Él
Maar in plaats van u een goed jaarte _)fc Ook de 205-serie hebben we _|c Overigens zal de invoering K&^mJ^^^J^ULJ^M
wensen, bezorgen we ver liever een. voor vin huis, waaronder de van de BPM per 1 januari 1993 -Hlf/T^
Daar doen we ons uiterste best voor. nieuwe 205 Accent, vanaf f22.490,-. geen invloed hebben op de prijzen. R!ïflrff_fSlïï

;-fc Neem nou het flhancierings- j|cBent u op zoek naar een Djeblijven onveranderd. ■iNH_¥PN__i
aanbod op dePeugeot 106 en 205 groter model Peugeot? Dan staat Kortom. Wij bezorgen u' graag B^^^fc^J
personenauto's. Wij lenen u 10.000 dezeercompleet uitgeruste 309 GLX een goed nieuwjaar. Dat laten we
guldentegen nul procent rente over klaar om in te stappen. Met zn ook merken als we u een inruilprijs K?T^_ef9jT_nnSirrffli
18 maanden. Of geven u uitgestelde zuinige motor één van de meest voorstellen op uw huidige auto.
betaling' tot 1september 1993. economische auto's in zijn klasse, Want uiteindelijk zien we graag
En dekeus iszeker ruim. vanaf f25.950,-. dat u met een goed gevoel 1993 JEVOELTJELEKKERDER

3|cDe nieuwste modellen 106 Ofneemeensplaats achter het binnenrijdt. INEEN PEUGEOT.
PRIJZEN INCL BTW. EXCL.KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. 'DE UITGESTELDE BETALING (MAK. 10.000,) WORDT VERSTREKT DOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND (AANGESLOTEN BIJ HET BKR| ONDER DE GEBRUIKELIJKEVOORWAARDEN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST AANBIEDINGEN GELDEN UITSLUITEND BIJ

AANSCHAF TUSSEN 1EN 31 12 '92 EN REGISTRATIE VOOR 31 1'93. INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. DEALERADRESSEN VINDT U IN DE GOUDEN GIDS

EI PEUGEOT
M DYNAMISCH OP WEG.
*

sm&febfiH _____^^____l*ï_____3__________ï_l /&&&



Gul gebaar
KRANJSKA GORA - Op de pis-
te mag het allemaal nog niet zo
vlotten met Alb^rto Tomba,
daarbuiten blijft de skiër de vro-
lijke en vriendelijke Italiaan. Na
de wereldbekerwedstrijd in
Kranjska Gora schonk hfj het
verdiende prijzengeld (achtdui-
zend gulden) aan de door de bur-
geroorlog getroffen kinderen uit
Bosnië.

Hippo Toto
DEN HAAG - De Nederlandse
paardesporttotalisator gaat voor de
derde maal in zeven jaarvan exploi-
tant veranderen. Na het Engelse
bookmakersconcern Ladbroke en
de Stichting Nederlandse Draf- en
Rensport zal nu de Nederlandse
Staatsloterij zich over de 'Hippo To-
to' ontfermen. Daarmee is meteen
een einde gekomen aan de hachelij-
ke financiële situatie van de NDR,
die met acute liquiditeitsproblemen
kampt.

Hippo Toto wordt op korte termijn
een divisie van de Stichting Exploi-
tatie Nederlandse Staatsloterij
(SENS), waarvan de Staatsloterij
zelf de andere poot vormt. De totale
financiële verplichting voor de
SENS bedraagt ongeveer 80 mil-
joen gulden.

De eerste negen miljoen daarvan is
voor de overname van het toto-
apparaat, de rest komt verspreid
over de gehele periode binnen en
zal door de NDR voor verreweg het
grootste deel worden besteed aan
het prijzengeld voor de dravers en
volbloeds.

het weekeinde van,.. Marischa
DOOR HARRY MURÉ

LANDGRAAF - Ze is nog niet helemaal klaar voor eenheus gevecht met Regilio Tuur, maar een vriendschap-
pelijk partijtje zou best kunnen. Marischa Sjauw En Wa
uit Nieuwenhagen is de eerste volledig gediplomeerde
boksvrouw van Nederland. Binnen het jaarsloeg ze zich
blokkend, counterend en swingend door de school van
de pugilistiek. In Rotterdam kreeg ze de hele examen-
commissie plat. En de handen op elkaar. Met haar een-
entwintig lentes bezorgt ze het mannelijk geslacht van
haar club Landgraaf donkere minuten. Linkse directe,
rechtse opstoot, van Marischa ligt iedereen wakker. Tot-
dat de tik volgt.

Toch ontbloot ze, de tape van
haar knuisten rollend, ranke vin-
gers en onbeschadigde knok-
kels. „Boksen heeft ook zijn sier-
lijkheid," fluistert ze met fluwe-
len stem. Het zit in het hoofd en
de gebalde mokers, maar vooral
in de soepele benen. „Uitdelen
en niets nemen. Om goed te kun-
nen ontwijken is het voetenwerk
heel belangrijk." De behendige
shuffle is de choreografie van
het canvas.

Marischa Sjauw En Wa - alleen
'Sjauw' mag ook, kort en krach-
tig - heeft het van haar broers
Moon en Mike. Roffelend Suri-
naams ritme in het midden van
de ring. Moon is een goed com-
petitiebokser. Zuslief had de
smaak meteen te pakken toen ze
hem bezig zag tijdens de trai-
ning. Op slag smoorverliefd.
„Kan ik iedereen adviseren, zo-
maar eens gaan kijken in een
bokszaaltje. Alles beweegt, er be-
staat niets veelzijdigers dan een
bokstraining, je gebruikt alle
spierenvan het lichaam." En van
de geest.

Boksen is een uitdaging. „Je
leert de kneepjes, hoe het gaat in
de wereld." Touwtjespringen
ging sowieso vanzelf. Zwiep-
zwiep in alle variaties en daarna
de zwiepers tussen de touwen.

De opleiding tot recreatief spel-bokser (MAT) van de Nederland-
se boksbond bestaat uit zes gra-
dueringen. Theorie en praktijk.
„Houding, trefvlak, je moet op
de juistewyze kunnen bandage-
ren," maar het inpakken van de
tegenstander komt natuurlfjk
wel op de eerste plaats.

De techniek van het boksen is
een hoogst complexe zaak. Zo-
maar wat slaan, slaat nergens op.
„Best ingewikkeld, de series en
combinaties. Toch de mooiste
kant van de sport." Links-rechts
en linkse directe naar het hoofd,
met instap. Rechtse directe naar
de maag, linkervoet naar voren
met ingetrokken billen, duiken,
gevolgd door een 'linkse korte'
op het puntje van dekin. Jekunt
beter gaan scrabbelen.

Net als by judo verloopt de pro-
motie via de kleuren van de re-
genboog. Oranje, groen, blauw.
Ze slaagde telkens de eerste
keer. Zes handschoenen, zes
ovalen badges. De zwarte gra-
duering, de hoogste, is tot nu toe
alleen verleend aan de meao-
scholiere met het roodgestrikte
haarknotje. Ze staat er gekleurd
op.

Tussen de spullen in het zaaltje
een perkament. Gedateerd 12 de-
cember '92, handtekeningenvan
deprofessoren van deboksbond.
Ze moet het kersverse brevet
nog inlijsten. De sterke mannen
van de club, Jo Moonen, Henk
Moerkerk en Sjef Übachs (Tk
boks al vyftig jaar'), doen alsof
het diploma hun hoogstpersoon-
lijk eigendom is. Klopt ook wel
een beetje. Zij hebben Marischa
per slot van rekening overge-
haald de stap te wagen. Nieuw
bloed is nooit weg. Hebben de
jonge mannelijke piepeltjes van
stalLandgraaf tenminste iemand
om zich aan op te trekken.

Aparte douche en kleedhok,
voor derest is de emancipatie to-
taal. Toef-toef, snif-snif. „In het

begin vonden de jongens het
vreemd, moest ik zeggen: sla
maar, doe maar." Ze is nauwe-
lijks teraken, slipten flitst weg ala Vanderlijde. „Niet een echt
harde trouwens, Arnold. Een
puntenbokser, maar verder is hfj
wel goed."

De vooroordelen lapt ze aan haar
laars. Smerige sport, niks voor
vrouwen. Dan is ze lichtgeraakt,
al heeft de reactie eerder iets van
verwondering. „De meeste men-
sen zien het als vechten en knok-
ken, maar het draait op mfjn
niveau uitsluitend om detechni-

sche vaardigheden. Karate, judo
en handbal vindt iedereen ge-
woon. Daar is het contact vaak
nog veel heviger."
Ze heeft 'nog nooit één schram-
metje gehad', geen centje pijn.
Voor die open wenkbrauw of ge-
broken neus - komt er gegaran-
deerd toch een keer van - is ze
niet beducht. „Bang mag je niet
zijn. Je moet weten wat je doet,
zeker zijn van jezelf. Daarvoor is
de training. Vertrouwen op jere-
flexen. Die moeten optimaal
zyn." Ze is van mahoniehout,
maarze heeft geen plank voor de
kop.

Voorlopig beperkt ze zich tot
sparren, omdat ze het 'moeilijk
genoeg' vindt iemand hard te
meppen, want 'ze is niet zo
vechtlustig'. Bovendien kan
sparren overal en altijd met jon-
gens. „Officiële wedstrijden zou
ik misschien wel willen, maar ik
ben zowat de enige vrouw in
mijn gewichtsklasse." (Tegen-
standsters mogen nü opstaan).

Coach Jo Moonen van clubmak-
ker John van Elteren hinkt op
twee gedachten. „Boksen is be-
wegingskunst. Dus uitermate

geschikt voor vrouwen. Mari-
scha doet het zoals het moet:
geven zonder te incasseren. Maar
als wedstrijdsport bén ik er niet
zo kapot van. Alleen al wegens
de edele delen."

Hij zoekt het meer in het pedago-
gisch nut. „De zware trainingen,
geconcentreerd en gediscipli-
neerd oefenen, voegen iets toe
aan de persoon." Een vrouw die
zich kan verdedigen, is mooi
meegenomen. „Als je tegen de
vuist van Marischa 0p100pt..."
Hij wyst op devloer.

Johnvan Elteren - de Leeuw van
Landgraaf schudt zijn manen
voor het gevecht om de BeneluX*
titel op eerste kerstdag in Ize-
gem - heeft 'op zich geen pro-
blemen met vrouwenboksen-
Timmeren op speedbal en stoot-
zak, rondjes sparren over de vol-
le lengte vindt hij geknipt voor
de fysieke en mentale opbouw.

„Tijdens de wedstrijden zouden
er extra beschermende regels
moeten komen. Stoten naar het
hoofd lijken me niet geschikt-
Een vrouw met een boksersneus
is niet zo elegant." Daarom bij-
voorbeeld tweemaal twee minu-
ten, zoals bij de aspiranten, in
plaats van drie keer drie. „Want
het grote gevaar schuilt in de
vermoeidheid. Dan ben jekwets-
baar en ga je incasseren." Wat
meer schuimrubber in de hand-
schoenen zou volgens de profes-
sional ook geen kwaad kunnen-

Moet je linksvoorstaande Mari-
scha niet mee aankomen. „Re-
gels aanpassen, liever niet. Wor-
den we als vrouwen weer lager
gekwalificeerd." Uitzonderingen
hoeven helemaal niet. „Mond-
protector en borstbeschermei'
verplicht, oké, al gebruik ik ze
niet. Ik heb een keer met John
gespard. Ging best, hoor, al heb
ik niet echt doorgeslagen."

Tussendoor voetbalt ze bij Pas-
sart, voor de conditie. „Boksen
komt op de eerste plaats." Kan
ze haar emotie en agressie in
kwijt. Ze maakt een vuist, duim
omhoog.

Een priemende rechtse directe
schijnt ze te hebben, maar of die
hard genoeg is voor een knock-
out? Een vriend heeft ze nog
niet. „Ik zie hem al komen.-"
Met knikkende knieën.

Serieus voor de spiegel: „Nu ik
dat insigne heb, ga ik ook in*
schrfjven voor de cursusinstruct-eurvan de boksbond." Als ze de
school af heeft volgend jaar.
zoekt ze haar weg verder in de
sport, 'mannen trainen.'

Roffelend brengt ze de punchba'
tot leven. Daarna vestigt ze de
blik op de muur aan de overkant
van het lokaaltje. Daar hangt een
papier met kapitale woorden^
'The eye of the tiger'. Ze laat het
memo even bezinken en zegt:
„De ogen zijn heel belangrijk. Ê>e
ogen van de bokser verraden aj'
les." Die van Marischa zijn pen*
loos.

Deze week bokst ze niet. Vrede
op aarde.

" Spiegelgevecht. John van Elteren secondeert Marischa SjauwEn Wa. Foto: DRIES LINSSEN

sport

Tomba klaagt steen en been

Vedette uit
evenwicht

KRANJSKA GORA - Het blijft Alberto Tomba tegenzitten.
De Italiaanse olympische kampioen kon afgelopen week-
einde wederom geen overwinning begroeten. In de Sloveen-
se plaats Kranjska Gora werd hij achter de Zweed Tomas
Fogdoe tweede op de slalom. Op de reuzenslalom, gewon-
nen door de Luxemburger Mare Girardelli, kwam Tomba
een dag later niet verder dan de zevende plaats.

Tomba weet zijn tweede plek in de
slalom aan zijn startnummer. „Ik
moest als nummer vijftien vertrek-
ken," zei hij verongelijkt. „Dat bete-
kende zeker een handicap voor
me.

Daar kwam een fout op het derde
poortje van de eerste manche bij.
Na die eerste race stond de Frans-
man Patrice Bianchi nog bovenaan,
met een voorsprong van 0,55 secon-
de op Fogdoe. Tomba volgde als
vierde. Bianchi kwam er vervolgens
niet meer aan te pas en Fogdoe le-
verde 'de beste prestatie in zijn le-
ven', zoals hij na afloop zei. Tomba
was nog driehonderdste seconde
sneller dan Fogdoe, maar dat was
niet toereikend om zyn achterstand
in te lopen.
Na de door Girardelli gewonnen
reuzenslalom had Tomba weer wat
te klagen. Hij was door een steen in'
het eerste parcours, uitgezet door
zijn coach Gustavo Thoeni, uit zijn
evenwicht gebracht. „Mijn ski w,as
geruïneerd. Het is nog een wonder
dat ik overeind ben gebleven,"
mopperde hij.
Eerder in het seizoen was hij al eens
gehinderd door een cameraman op
ski's tijdens een race. Girardelli
heeft nu de leiding in de stand om
de wereldbeker in deze specialiteit.
Hfj is Tomba in het algemene klas-
sement tot op vijfpunten genaderd.
De vrouwen waren in de Canadese

plaats Lake Louise actief in een
temperatuur van bijna twintig gra-
den onder nul. Zaterdag won de
Zwitserse Chantal Bournissen een
afdaling met vijf seconden voor-
sprong op Katja Seizinger.

Zondag was het de beurt aan de
Duitse om in de Super G haar eer-
ste zege in dit seizoen te boeken. Ze
was achthonderdste seconde sneller
dan de Russin Tamara Lebedeva.
Het was de vijfde overwinning in
een wedstrijd voor de wereldbeker
in de loopbaan van de 20-jarige Sei-
zinger, die anderhalve maand gele-
den nog in het ziekenhuis lag met
gescheurdekniebanden.

# Glunderendna haar zege in Lake Louise: Chantal Bournissen. Foto: ap

Vlotte start Rogier Wassen
MIAMI - Rogier Wassen is goed
gestart in de eerste ronde van de
stryd om de Orange Bowl, het offi-
cieuze wereldkampioenschap voor
jeugdtennissers in Miami. De als
tweede geplaatste Limburger won
van de Amerikaan Tedesco met 7-5;
6-3. In de tweede ronde ontmoet hfj
deArgentijn Cavello.
Tijdens de Limburgse indoor-
jeugdkampioenschappen in Weert
hebben op één na alle eerste ge-
plaatste speelsters en spelers een
titel behaald. In deoudste categorie
tot en met 18 jaar waren Lili Mos-
tard en Mare Merry het sterkst.
Mostard versloeg in de finale Ylvi

Wouters met 6-4, 7-5. Bij de jongens
begon Ruud Boesten sterk tegen
Merry. Tot 3-2 in de eerste set leek
hfj de titel te gaan pakken. Een dis-
cussie met de scheidsrechter bracht
hem uit zfjn spel en hij verloor met
3-6. 6-2, 6-0.
De enige niet eerste geplaatste
speelster dieeen titel binnenhaalde,
was Jennifer Damen die bij de
meisjes tot en met 14 jaar in de fina-le met 6-2, 6-3van Anke Carels won.
Arme Marie Doppen heeft met de
Brabantse Annette Oosters het
meisjesdubbelspel van het Europe-
se jeugdtoernooivoor meisjes tot en
met 14 jaar op haar naam geschre-

ven. In de finale won het duo met
6-3, 6-1 van de Francaises Dechy en
Mauresmo.
De strijd om het kampioenschap in
de vierde klasse van de Volkl Rac-
kets Wintercompetitie gaat tussen
Oirsbeek 2 en Voerendaal 3. Oirs-
beek speelde met 4-4 gelijk tegen
SLTC 5. Dat was genoeg voor een
finaleplaats. Daarin ontmoeten de
Oirsbekenaren Voerendaal 3 dat
met 6-2 van Blerick won.
In het De Nieuwe Brug A-toernooi
in Vijfhuizen begon Frauke Joosten
met een overwinning van 6-4, 6-3 op
Rosa deBoer 6-4, 6-3.

Rothenberger niet
te stuiten in Ween

Van onze correspondent
TOINE RAMAEKERS

WEERT - Met zijn paarden Bo
(voor veel geld gekochtvan de Lim-
burger Jef Janssen) en Attention,
overgenomen van de Nederlandse
bondscoach Henk van Bergen,
heeft de Duitser Sven Rothenber-
ger de belangrijkste prijzen van de
nationale dressuurwedstrijd in
Weert mee naar huis genomen.

Vrijdagavond eindigde hij met Bo
op de zesde plaats en won hij met
"Attention. In de Grand Prix op za-
terdag en de Special op zondag was
zijn wraak zoet. Op Attention won
hij beide rubrieken met een straat-
lengte voorsprong en met Bo werd
hij vervolgens twee keer tweede.

Deze resultaten leverden hem na
drie Nederlandse wedstrijddagen in
het hippisch centrum van Dressuur
en Spingstal De IJzeren Man een
winstsom van bijna tienduizend
gulden op.

Veelvuldig Nederlands kampioe11

en zilveren teammedaille-winnafl?
van Barcelona, Armemarie Sander»
kon in Weert haar favorietenro
geen moment waarmaken. In <*
Grand Prix werd ze na een sled1*
proef vijfde. In de Special moest i*

ondanks een aanmerkelijk bete£proef, met een achtste plaats gen"-"
gennemen. ,
Hoewel ook Jeanette Haazen <j
zondag sterk voor de dag k*3^kwam dat niet tot uitdrukking in f"
plaatsing. Met name de presta»
van haar paard Olympic Windsor
bijzonder hoopgevend. In de Gr%
Prix leverde dat een mooie vier°
plaats op.
In de lichte tour kwam Jeane'
Haazen met Barichta tot een &"
sprekende derde plaats in de In^.médiaire I. Diedrik Wigmans, v"
dag nog goed voor een gedeel
tweede plaats in de Prix St. Georg "viel in de Intermediaire terug n^Jeen achtste plaats, terwijl hij in
kür op muziek zevende en daarin
beste Limburger was.
In de ZZ rubrieken maakte Bian*
Westerhof met haar paard Zant ■vrijdag reeds een goede indruk <J°
met een prima prestatie winnares
worden. In de overige twee TXi^:L
ken maakte ze deze indruk volle^j
waar door nog een keer tweede .
vierde te worden. In de klasse *
zwaar behaalde Rian Laarakke,
nog een gedeelde tweede plaats
Diederik Wigmans een derde.

Pronken met*
Ratina Z

LONDEN - Olympisch kampioen
Ludger Beerbaum heeft in Londen
goede sier gemaakt met Ratina Z,
het paard waarmee Piet Raymakers
in Barcelona olympisch goud (met
de equipe) en zilver won. De 29-jari-
ge Duitser, die ruim twee maanden
geleden dankzij een gulle sponsor
in het zadel van het lievelingspaard
van fokker Léon Melchior terecht-
kwam, zegevierde in de negende
wedstrijd voor het Europese kwaji-
ficatiecircuit van de wereldbeker.
In de barrage met twaalf combina-
ties was Beerbaum verreweg het
snelst. De Nederlandse deelnemers
Jan Tops en Jos Lansink, eerder in
het indoorseizoen goed voor een

■overwinning in een wereldbeker-
wedstrijd, bleven dit keer op de
achtergrond.

Raymond Knoors
met vaste hand

ULESTRATEN - De biljarters
Bevers Catering raakten de ba' 1

goed op eigen tafel. Ze tracteero ,
de ploeg van Den lemhof met 4-<-
-de eerste nederlaag in poule B v,
de topteamcompetitie. F*atrï -^Niessen speelde Hans Vultink
het kader 47/2 weg in twee beur1 -met een slotserie van 194.Raymo^
Knoors voltooide de librepartij
gen Clemy van Wanroy in
beurten. In het bandstoten ven?.
Peter de Backer van specialist ">
Bongers.

De wedstrijd tegen het team
Karel Lassche ging met 2-4 ve J'
ren. Raymond Knoors haalde °K
nieuw knap uit. Deze keer had
voor zijn librepartij (tegen Ben-
de Heus) slechts één beurt no^Tony Houten en Peter Haanen »
gen onderuit.
In poule A leed Walk Inn neder',
gen tegen Groene Laken en V
Verploegen. De finale van de tof
teamcompetitie is begin volgoj,
jaar in Ulestraten. Bevers CatertfJheeft zich eerder al geplaatst
deze eindstrijd.

Solorondje van
wereldformaat

BREST - Zeezeiler Henk de Velde
is gisteren vanuit de Franse haven
Brest vertrokken voor een non-stop
solozeilrace om de wereld. Met zijn
achttien meter lange en elf meter
brede catamaran Zeeman wil hij
proberen het non-stoprecord voor
een solorondje om de wereld (46.000
km) op zijn naam te brengen. De
43-jarige kapitein op de grote vaart
had zijn vertrek enkele dagen uit
moeten stellen omdat de wind uit
de verkeerde hoek kwam.
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