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Von onze redactie wetenschap Warmte mogelijk oorzaak wiegedood

Dekbedden voor
baby's afgeraden

DEN HAAG - Het gebruik van dekbedden
vergroot de kans op wiegedood bij baby's,
tot die conclusie komt oud-hoogleraar kin-
dergeneeskunde G. de Jonge. Dekbedden

te warm en kunnen de eerste twee le-
vensjaren beter worden gemeden.
£>e Jonge schrijft dat in het NederlandsTijd-
schrift voor Geneeskunde. In Groot-Brittan-j^ë adviseren artsen al langer om geen dek-
bedden te gebruiken in het wiegje. Daar-
J^ast dienen baby's in een rookvrije ruimte
* üggen en mogen ze niet op de buik slapen,
volgens De Jonge zijn dekbeddenniet alleen
* warm, maar doorgaans ook te ruim. Daar-

door kan een kind gemakkelijk onder het
dek terechtkomen, hetgeen de temperatuur
nog verder doet oplopen. Bovendien ademt
het kind dan zijn eigen uitgeademde lucht
weer in. Uit onderzoek is gebleken dat kin-
deren die aan wiegedood zijn gestorven,
opvallend vaak bezweet werden aangetrof-
fen.

De Jonge, in Nederland gezien als onder-
zoeksautoriteit op het gebied van wiege-
dood, adviseert ouders gebruik te maken van
één of twee dekens, waarbij het bed kort
wordt opgemaakt. Als de deken slechts tot
aan de schouders reikt, kan het kind minder
gemakkelijk met het hoofd onder de wol te-
rechtkomen. Een nog beter alternatief is de
babyslaapzak.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek blijkt overigens dat het aantal ge-
vallen van wiegedood in Nederland sterk is
afgenomen. In 1987 - het jaar waarin de
buikligging werd afgeraden - stierven 170
baby's aan wiegedood. In 1989 132en in 1993
68.

AKO-prijsvoor
G.L.Durlacher

OTTERDAM - G.L. Durlacher
hhJv kfÜgt voor zijn verbalen-er Quarantaine de AKO Li-

r PriJs- Een forum van
Wl*» bekende en onbekende le-
bL heeft dat zaterdagavond
Jfthd- een speciale uit-
l^air>g van Sonja op Zaterdag.

Ce oring, de winnaar van
Priio tovernandigdeDurlacher de
"fen n waarde van 100000 gul-
terd >, ~e schrijver zei „verhijs-en z^n over zÜn uitverkie-

J^vankelijk wilde Durlacher
ftiajj^wezig zijn bij debekend-
Son ?8- „Ik houd niet zo van dat
dat °:estivalachtige, en wil niet
ciële n D°eken in het commer-
uUr, worden getrokken."
de v

aCner beschrijft in drie van
tijfj r verhalen zijn ervaringen
in fnf de Tweede Wereldoorlog
Vierd kamp Westerbork. Het
i^oi,e verhaal gaat over zijn te-

naar Nederland in 1945.

KANS OP EEN BUI
vJJJS*tW.aae zijn er stapelwolken,
Voor !sseld door opklaringen.
Maat.',.y*nmiddag valt er
*iiTd "

Jk ook een bui- De
kt»rh}? matig, nu en dan vrij
Tijdail*> ui* het zuidwesten.
Wi^f°f een bui kunnen sterke
Hii^viagen voorkomen. Van-
c* /:a6 is de temperatuur cir-
«Hinj* graden, vannacht is devept.mumtemperatuur onge-
Voor5 graden-
tre!*„ verdere informatie be-
küi,* de het weer in Limburg
Vak, " bellen 06-9775.üf*DAAG:«ftaa^ 0718 onder: 17.26%£&,."" onder: 11.05

Hw,°P: 07.19 onder: 17.24
20.30 onder: 11.54

Minister wil aparte rijstroken voor zakelijk verkeer

File-aanpak verdeelt coalitie
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - D66wijst een aparte
rijstrook op de snelwegen voorlange-afstandsverkeer af. De tweeandere regeringspartijen PvdA en
WD zijn wel te spreken over dit
idee van verkeersminister Jorrits-
ma om files tegen te gaan. Opposi-
tiepartij CDA noemt de aanleg van
aparte rijstroken 'geen oplossing.
De file-aanpak die Jorritsma voor
ogen staat brengt haar in conflict
met milieuminister De Boer(PvdA). Die liet het afgelopen week-
einde weten dat harde maatregelen

tegen het autogebruik noodzakelijk
zyn. De Boer voelt weinig voor
maatregelen die de files spreiden.
„Ik heb liever dat de mensen in de
file staan, dan kiezen ze tenminste
voor het openbaar vervoer."
Jorritsma kiest daarentegen juist
voor soepeler doorstroming. Daar-
toe wil zij voor zakelijk verkeer dat
veelal lange afstanden aflegt, aparte
rijstroken reserveren. Deze 'inter-
city-stroken' kennen een beperkt
aantal op- en afritten om files te
voorkomen. De aparte strook zal
veelal op de bestaande snelweg
kunnen worden aangelegd.
D66-woordvoerster Van 't Riet

vreest juist extra files op de aparte
rijstrook. „Lange-afstandsverkeer is
bij uitstek vracht- en groepsver-
voer. Maar vrachtwagens en bussen
mogen niet harder dan tachtig kilo-
meter per uur. Dat verstopt de
strook, waardoor de zakenman of
-vrouw ook stil staat. Moet voor die
groep ook nog een aparte strook ko-
men?" Zij vraagt zich tevens af hoe-
veel de aanleg van aparte stroken
kost.

Parkeren
D66 steunt minister De Boer. Van 't
Riet: „Jorritsma kiest voor door-
stroming, De Boer voor ontmoedi-

ging van het autogebruik. Dat
spreekt ons meer aan."
WD-Kamerlid Blaauw typeert de
opmerkingen van De Boer als 'ach-
terhaald' en 'zwart-wit'. Hij juicht
de voorstellen van zijn partijgenoot
Jorritsma toe. Blaauw wil beginnen
met een aparte rijstrook voor zake-
lijk verkeer tussen Amsterdam en
Utrecht. De PvdA staat 'welwillend'
tegenover de voorstellen, aldus
woordvoerder Van Gijzel.
Andere voorstellen van Jorritsma
om het fileprobleem aan te pakken,
kunnen wel rekenen op de steun
van de regeringspartijen. Het gaat
daarbij om een uitbreiding van het
inhaalverbod voor vrachtwagens op
snelwegen en een beperkte verho-
ging van de benzine-accijns. Daar-
naast wil Jorritsma het parkeren
duurder maken. Extra betalen voor
het rijden tijdens de spits is voorlo-
pig van de baan.

Israël opent aanval op radicale Palestijnse organisatie

Harnas-leiders vogelvrij
Van onze redactie buitenland

TEL AVIV - Bronnen bij de
Israëlische veiligheidsdienst
hebben gisteren onthuld dat
premier Jitschak Rabin op-
dracht heeft gegeven tot het
opsporen en doden van mili-
taire leiders van de Hamas-
beweging. Inmiddels zijn tien-
tallen vermeende aanhangers
van de radicale Palestijnse be-
weging gearresteerd. Ook
heeft de Israëlische regering
gisteren besloten 19.000 extra
gastarbeiders toe te laten om
de Palestij nen uit de Gaza-
strook en de Westoever te ver-
vangen die na de bloedige
Hamas-aanslag in Tel Aviv het
land niet meer in mogen.

De maatregelen volgden op de aan-
slag afgelopen woensdag op een
stadsbus in Tel Aviv die aan 22
mensen het levenkostte; ook de da-
der kwam daarbij om het leven.
Gisteren bezweek een 61-jarige Is-
raëlische vrouw aan haar verwon-
dingen.
Een zegsman bij de Israëlische vei-
ligheidsdienst verklaarde gisteren
dat het leger al langere tijd een lijst
heeft met gezochte activisten, onder
wie 27 Hamas-strijders, die mogen
worden doodgeschoten zodra ze
worden gesignaleerd.
De 60.000 Palestijnen die in Israël
werken, mogen sinds vorige week
de grens niet meer over. Om hen te
vervangen zullen 15.000 bouw- en
4.000 landbouwarbeiders uit China,
Roemenië en Thailand worden ge-
haald. In Israël werkten al 26.000
buitenlandse bouwvakkers en 8.000
buitenlandse landarbeiders.
Met de toelating van nog meer gast-
arbeiders onderstreept de regering
het voornemen om de veiligheid in
Israël te garanderen door de Pales-
tijnen langdurig uit het land te we-
ren. Dit tot woede van PLO-leider
Jasser Arafat, die vreest dat de Pa-
lestijnse economie in de sinds mei
gedeeltelijk zelfstandige Gaza-
strook zwaar onder de Israëlische
boycot zal lijden.

Na nieuwe ongeregeldheden, waar-
bij een Palestijn werd gedood, kon-
digde Israël gisteren in Hebron op
de bezette Westelijke Jordaanoever
een uitgaansverbod af. De stad Jeri-
cho, die onder Palestijns zelfbe-
stuur valt, werd hermetisch van de
buitenwereld afgegrendeld.
In de Israëlische badplaats Eilat
troffen Israëlische en Jordaanse
functionarissen gisteren voorberei-
dingen voor de feestelijke onderte-
kening van het Israëlisch-Jordaanse
vredesverdrag. De ondertekening
zal woensdag plaatsvinden in een
tent bij de grens in de Arava-woes-
tijn, maar wie precies een handteke-
ning zullen zetten, was nog niet
duidehjk.
Wel staat vast datPLO-leider Arafat
geen uitnodiging krijgt om de
plechtigheid, waarbij 5.000 gasten
worden verwacht, bij te wonen. Pre-
mier Rabin heeft daar gisteren toebesloten nadat de belangrijkste op-
positiepartij Likud had aangekon-
digd de ceremonie te boycotten als
Arafat daarbij aanwezig is.
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Justitie onderzoekt drie 'panklare' gevallen

Criminelen witten zwart
geld via effectenhandel

Vanonze redactie binnenland

DEN HAAG - Justitie en politie
gaan drie gevallen onderzoeken
waarin criminelen de effectenhan-
del hebben gebruikt om hun zwarte
(drugs)geld wit te wassen. De drie
zaken zijn 'panklaar' aangeleverd
door een team met onder anderen
vertegenwoordigers van de CRI
(Centrale Recherche Informatie-
dienst) en de Fiod (fiscale recher-
che). Sinds augustus vorig jaar
heeft dit team onderzoek gedaan
naar de infiltratie van criminelen in
en rond de effectenhandel. De CRI
verwacht „op de wat langere ter-
mijn" concrete resultaten van het
onderzoek.
De CRI, de Fiod, de Economische
Controledienst, de belastingdienst
voor grote ondernemingen en de
politie van Rotterdam/Rijnmond en
Haaglanden zijn de actie gestart na-
dat banken strenge regels opgelegd
hadden gekregen om verdachte
transacties bij Justitie te melden.
Omdat die weg afgesneden was
voor criminelen die hun miljoenen
wilden witten, waren de opspo-
ringsdiensten nieuwsgierig of de
misdaad nu de aandelenhandel op
zou zoeken.
Daarom vergeleken de diensten
sindsaugustus 1993 allerlei openba-
re bronnen met hun eigen informa-
tie. Daarbij ging het om jaarversla-
gen, prospectussen bij de uitgifte
van nieuwe aandelen en krantebe-
richten. In december vorig jaar wa-
ren er al 21 dossiers, iets waar de
CRI volgens een woordvoerder zelf
ook verbaasd over was. Van die 21
bleven vijf concrete gevallen over.
Drie daarvan met concrete strafbare
feiten zijn in handen gelegd van
Justitie en politie.
De zaak krijgt hoogstwaarschijnlijk

gevolgen voor effectenhuizen en
-makelaars. Die zijn namelijk ge-
bonden aan dezelfde strenge wette-
lijke regels over verdachte transac-
ties als het bankpersoneel. Volgens
de CRI kunnen handelaren in som-
mige gevallen wel zijn misleid door
hun malafideklanten, maar in ande-
re gevallen moeten ze geweten heb-
ben dat ze met criminelen en mis-
daadgeld van doen hadden.
Om welke bedrijven het gaat wil de
CRI niet zeggen. Vooral vastgoed-
fondsen (die beleggen in kantoren,
woningen, winkelcentra en dergelij-
ke) zouden populair zyn bij minder
bonafide figuren.
Voorzitter De Haze Winkelman van
de Vereniging van Effectenbezitters
(VEB) is niet erg geschokt door de
berichten. „De effectenhandel is net
de normale wereld, dus dit soort
dingen kunnen voorkomen."

delijke voorsteden, waar honderden wonin-
gen zijn ondergelopen. Er deden zich aard-
verschuivingen voor, en huizen en bruggen
stortten in. De kracht van het water was zo
sterk dat honderden auto's werden meege-
sleurd. In sommige delen van Athene stondhet regenwater anderhalve meter hoog. Op
enkele plaatsen is het water alweer gezakt
en kan het opruimen van de enorme ravage
beginnen. Foto: reuter

" Ten minste dertien mensen zijn dit week-einde om het leven gekomen door hevig
noodweer en overstromingen in Grieken-
land. Alleen al in Athene lieten in de nacht
van vrijdag op zaterdag zeven mensen het
leven. Er is enorme schade aangericht en in
grote delen van de Griekse hoofdstad lag
het openbare leven plat. Drie mensen wor-
den nog vermist. De autoriteiten riepen denoodtoestand uit in vijfwijken en de noor-
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Even leek het er zaterdagavond op
dat Durlacher de prijs met Nicolaas
Matsier moest delen. De schryvers
hadden evenveel punten weten te
vergaren. Sonja Barend haalde de
heren uit de droom. Wie de meeste
'hoge stemmen' kreeg werd de win-
naar. Matsier had voor zijn autobio-
grafische roman Gesloten huis vijf
keer een eerste plaats gekregen.
Durlacher voor Quarantaine zeven
keer.
Het was voor het eerst dat de win-
naar van deze literaire prijs via een
stemming op televisie werd aange-
wezen. De forumleden, onder wie
acteurs, burgemeesters, scholieren,
een student, een boekhandelaar
maar ook een slager en een agrariër,
moesten tijdens de uitzending via
een bordje een cijfer geven, varië-
rend van 1 tot en met 10. Daarna
volgde een korte discussie over het
desbetreffende boek.
Tot vorig jaar maakte een jury van
deskundigen, na afloop van een di-

ner in het Amstel Hotel, de winnaar
bekend. Die formule is overgeno-
men door deLibris Literatuur Prijs,
die dit jaar naar Frida Vogels voor
De harde kern (II) ging. Dat boek
was ook genomineerd voor de AKO
Literatuur Prijs.
De andere genomineerde boeken
waren Bandoeng-Bandung van F.
Springer, Een verlangen naar on-
troostbaarheid van Patricia de Mar-
telaere, Gesloten huis van Nicolaas
Matsier en Rico's Vleugels van Ra-
scha Peper. Een jury van beroeps-
critici koos de boeken uit 341 titels.
Matsiers werd met 212 punten

(evenveel als Durlacher dus) twee-
de. Derde werd Peper (211). Daarna
volgden Vogels (186), Springer
(171), en Particia de Martelaere
(160).

Springer en Vogels waren niet aan-
wezig in De Rode Hoed. Springer
had een privé-afspraak, Vogels
schuwt de publiciteit. De namen
van de forumleden waren tot het
laatste moment geheim gebleven.
De deelnemers wisten ook zelf niet
wie de andere forumleden waren.

Tijdens de uitzending al uitte Mat-
sier kritiek op de manier van stem-

men. „Het is een beetje een vee-
markt", zei hij. „Mijn nachtmerrie
was dat het een soort fruitmachine
zou zijn. Dat blijkt nu het geval."
Ook Springer, die via een telefoon-
lijn in de uitzending was, vond dat.
„Het komt over als een soort song-
festival." Een aantal forumleden
deelde de kritiek.
Marcel Möring, die in 1993 voor zijn
boek Het grote verlangen de AKO
Literatuur Prijs won, vond deze
nieuwe opzet „frisser" dan vorig
jaar. „Toen zaten we uren aan een
diner. Dit is veel leuker."Toch deel-
de hij de kritiek. „Niemand is hier
denk ik gelukkigmee. Na vanavond
gaat het waarschijnlijk nooit meer
zo."
De secretaris van de Stichting AKO
Literatuur Prijs, H. Verkruissen, er-
kent dat er volgend jaarwijzigingen
zullen worden aangebracht. In ieder
gevalzal van te voren duidelijk wor-
den aangegeven wat er gebeurt als
twee schrijvers evenveel punten
krijgen. Het programma blijft wat
hem betreft rechtstreeks op televi-
sie te zien. „Anders wordt het te
steriel."
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kunst
Grevenbicht grootste verrassing op tweede bondsconcours

Simpelveld, Heythuysen
en Schimmert slaan toe

DOORJOSFRUSCH

WEERT - Harmonie St. Caeci-
lia Simpelveld in de concertaf-
deling, harmonie I'Union
Heythuysen en fanfare St.
Caecilia in de afdeling supe-
rieur waren de grote toppers
van het tweede bondscon-
cours van de Limburgse Mu-
ziekbond. In sporthal Leuken
in Weert deden afgelopen
weekeinde in de lagere afde-
lingen negen verenigingen
van zich spreken: zij behaal-
den promotie. De grootste ver-
rassing van het concours in
positieve zin was echter har-
monie St. Cecilia uit Greven-
bicht.

Zaterdag ging alleaandacht uit naar
de titanenstrijd in de superieure af-
deling, sektie harmonie. Liefst ze-
ven korpsen traden in het strijdperk
om te proberen elkaar, maar zeker
ook St. Caecilia Blerick - vorige
week goed voor 334 punten - de
loef af te steken. Dat harmonie I'U-
nion van Jan Cober daartoe in staat
moest worden geacht, was gezien
de reputatie van de dirigent voor-
spelbaar. Dat harmonie St. Cecilia
uit Grevenbicht 0.1.v. Thijs Tonnaer
dat huzarenstukje lukte, kwam als
een verrassing. Maar Grevenbicht
Straalde zaterdagavond overtuiging
uit, bleef goed klinken (heel trans-
parant en uitgebalanceerd), musi-
ceerde speels, gedurfd en beeldend
en slaagde er zelfs in een wat dat
betreft moeilijke compositie als
Sinfonietta nr. II van Badings tot
het einde 'op spanning' te houden.

Met dit optreden stak Cecilia bijna
zelfs harmonie I'Union Heythuysen
naar de kroon, die eerder op de dag
had aangetoond dat je met een diri-
gent van het kaliber Jan Cober heel
ver kunt komen. Zonder de voort-
durende stemmingsproblemen in
fluit, hobo en fagot zelfs nog verder
dan de 338,5 punten die nu werden
behaald. Naast vakmanschap heeft
Cober op het gebied van muzikale
karakterisering, sfeerschildering en
diepgang meer in huis dan zijn col-
lega's. Een door hem geleid concert
is daardoor niet alleen technisch
goed afgewerkt - qua klankbalans,
contrastwerking, agogiek, kleuring- het komt ook over, het spreekt
aan, het ontroert. De uitvoering van
Turina's wondermooie Sinfonia Se-
villano was daarvan het idealevoor-
beeld.

Op eerbiedwaardige afstand van
beide toppers eindigde De Vrien-
denkrans Heel 0.1.v. Frans Schee-
pers. Vooral de repertoirekeuze was
debet aan dit enigszins teleurstel-
lende optreden. Wat van te voren
moest worden gevreesd, werd waar-
heid: Ravels La Valse is niet ge-
schikt voor harmonieorkest. Vooral
in het lage register schieten blaasin-
strumenten te kort om de grimmi-
ge, sarcastische fijnzinnigheden
waar de partituur vol van zit, boven
tafel te krijgen.

Harmonie St. Agnes Bunde gaf
0.1.v. Jac Claessens een zeer ver-
zorgde uitvoering, met een frisse,
heldere klank en een ongecompli-
ceerde aanpak als betrouwbare pij-
lers. Vooral ook door het tempera-
mentvolle spel prettig om naar te
luisteren.

Deze karakteristieken gelden eigen-
lijk ook voor harmonie Wilhelmina
Posterholt 0.1.v. René Schrader,
maar dan speciaal voor het keuze-
werk van Sjostakovitsj. In Badings
Transitions speelde het korps soms
wat log en langzaam waardoor het
karakter van het werk niet getroffen

werd. Wat dit laatste betreft scoorde
ook de Kerkelijke harmonie van
Weert 0.1.v. SefPijpers jr. niet hoog.
De uitvoering miste verfijning en
verrassing en fortissimo's werden
tot in het oneindige overdreven. De
slanke, transparante orkestklank
maakte gelukkig veel goed.
Dat kan helaas niet worden gezegd
van harmonie St. Joseph Sittard o.
l.v. Hardy Mertens. Door de 'dikke'
harmonieklank, waarin het koper
een te prominenterol speelde, en de
vaak onmogelijk snelle tempi gin-
gen te veel details verloren. Omdat

ook nog de stemming problemen
bleef opleveren, moest Sittard het
in vergelijking met de vorige con-
coursdeelname met ruim dertig
punten minder doen.

In de Concertafdeling deed harmo-
nie St. Caecilia Simpelveld 0.1.v.
Maurice Hamers wat van haar ver-
wacht mocht worden: het publiek
tracteren op een heerlijk concert vol
afwisseling en muzikale lekkerni-
jen. De opmaat, Dvoraks Carnaval-
ouverture, liet nog wat wensen on-
vervuld - de orkestklank had best

wat compacter gemogen - maar
daarna barstte het geweld los: een
indrukwekkenden zeer virtuoos ge-
speeld Dionisiaques van Schmitt;
een door de dirigent geschreven en
met gevoel voor sfeer en timing uit-
gevoerde El Conquistador (met
Frans Fiselier in de hoofdrol) en als
klap op de vuurpijl Revueltas'
sprookjesachtig La Noche de los
Mayas, dat met enorme veerkracht,
beheersing, ritmische 'drive' en
spannende muzikale opbouw - Ha-
mers' handelsmerk - werd ver-
klankt. Echt hoogstaand.

Na devalse start (lees: tweede prys)
van Brassband Stella Duce Venlo
hadden veel eerder op de dag het
Philharmonisch Gezelschap Venlo
0.1.v. John Bartels (goede afwerking
en opbouw) en harmonie St. Mi-
chael Landgraaf 0.1.v. Ger Klinkers
(veel sfeer en kleur) in de tweede
afdeling, harmonie Concordia Par-
mingen 0.1.v. Fer Kooien (goed ko-
per, veel spanning, prima samen-
spel) in de eerste afdeling en fanfare
O.L. Vrouw in 't Zand 0.1.v. Phil van
Landeghem (soepel orkestspel, fris-
se klank) in de afdeling Uitmun-
tendheid terecht promotie behaald.
Over de optredens van zondag leest
u morgen een verslag in deze ko-
lommen.

" Dirigent Jan Cober van harmonie L'Union uit Heythuysen haalt het onderste uit de kan
Foto: JEROENKUIT

De uitslagen:
ZATERDAG
Tweede afdeling: brassband Stella Duce
Venlo, 283,5 punten, tweede prijs; Phil-
harmonisch Gezelschap Venlo, 306 pun-
ten, eerste prijs met promotie; harmonie
St. Michael Landgraaf, 301 punten, eer-
ste prijs met promotie.
Eerste afdeling: harmonie Concordia
Parmingen, 311 punten, eerste prijs met
promotie.
Afdeling Uitmuntendheid: fanfare O.L.
Vrouw in 't Zand, 307,5 punten, eerste
prijs met promotie.
Afdeling Superieur: De Vriendenkrans
Heel, 319 punten, eerste prijs; St. Joseph
Sittard, 294,5 punten, eerste prijs; St.
Agnes Bunde, 316 punten, eerste prijs;
I'Union Heythuysen, 338,5 punten, eer-
ste prijs met lof; Wilhelmina Posterholt,
305 punten, eerste prijs; St. Cecilia Gre-
venbicht, 336 punten, eerste prijs met
lof. Kerkelijke harmonie Weert, 309 pun-
ten, eerste prijs.
Concertafdeling: St. Caecilia Simpel-
veld, predikaatB, zeer goed,345 punten.

ZONDAG
Afdeling Uitmuntendheid: St. Paulus
Maria-Hoop, 289,5 punten, eerste prijs;
Broekhuizenvorst en Ooijen, 305 punten,
eerste prijs; De Drie Horens Hom, 320
punten, eerste prijs met promotie; Ko-
ninklijke Harmonie Roermond, 290,5
punten, eerste prijs.
Afdeling Ere: fanfare Eendracht Wau-
bach, 307,5 punten, eerste prijs; fanfare
Ons Genoegen Oirlo, 297,5 punten, eer-
ste prijs; fanfare St. Cecilia Hunsel, 313,5
punten, eerste prijs met promotie; fanfa-
re Concordia Meterik, 312 punten, eerste
prijs met promotie; fanfare De Vrienden-
kring Montfort, 302 punten, eerste prijs;
harmonie St. Joseph Berg aan de Maas,
311 punten, eerste prijs metpromotie.
Afdeling Superieur: fanfare St. Martin
Stem, 318,5 punten, eerste prijs; fanfare
St. Caecilia Schimmert, 340,5 punten,
eerste prijs met lof; fanfare St. Oda Mer-
selo, 319 punten, eerste prijs; fanfare St.
Caecilia Puth, 328 punten, eerste prijs
met lof; fanfare St. Jozef Buchten, 310
punten, eerste prijs; fanfare St. Caecilia
Hulsberg, 329 punten met lof, eerste
prijs.

recept
Studentenhaver-chocoladebrokken
125 gram pure-chocoladerepen, 50 gram boter of
margarine, 2 eetlepels (vloeibare) honing, 150 gram
studentenhaver.

Dit recept is speciaal geschreven voor kinderen.
Smelt boter en honing samen in een steelpan op
het fornuis (laagste stand). Breek de chocolade in
stukjes boven de pan en laat de chocolade lang-
zaam smelten. Blijf telkens roeren en let erop dat
dechocolade aan derand van de pan niet begint te
bubbelen en donker wprdt, want dan gaat de cho-
cola bitter smaken.

Neem de pan direct van het fornuis als alles ge-
smolten en gemengd is.
Hak grote noten uit de studentenhaver in stukken-
Meng de studentenhaver door de chocolade.
Zet een leeg en goed gewassen plastic ijsbakje of
een paar lege en gewassen boterkuipjes klaar en
laat het chocolade-studentenhavermengsel hierin
glijden.

Als de chocolade hard geworden is, kun je het zo
uit de plastic bakjes drukken of je maakt een knip-
je in het bakje en 'scheurt' het plastic rond de cho-
colade weg. Breek de chocolade in brokken.

Petroesjka
op een Parijs'

volksfeest
DOOR PETER P.GRAVEN

TONGEREN - In de oudste stad
van België zijn ze hem kennelijk
vergeten. Of men neemt het hem
kwalyk dat hij de oudste stad van
Nederland als domicilie gekozen
heeft. Hoe dan ook, er was afgelo-
pen vrijdagavond maar weinig be-
langstelling in het nieuwe cultureel
centrum De Velinx te Tongeren
voor de eerste uitvoering in België
van het Trompetconcert van de
Tongerse Maastrichtenaar Jean
Lambrechts, door Ward Hoornaert
met het Nationaal Orkest van Bel-
gië, geleid door Yuri Simonov.
Een uitvoering die mij overigens
slechts bij vlagen kon boeien. De
tempi lagen over het algemeen aan
de trage kant en het orkest bege-
leidde weliswaar alert en correct,
doch muzikaal te voorzichtig. De
trompettist speelde netjes van blad,
echter zonder de muzikale vrijhe-
den achter de noten te benutten.

Desondanks voelde ik in de mv»*
Petroesjka rondstruinen. Niet °'een Russisch volksfeest in de tra»
van Stravinsky. Nee, Lambrecb»
Petroesjka hoort thuis op J*Frans, of liever Parijs' volksfe**
Een muzikaal festijn met een &&
trekkelijk klinkende mengelingv*
variété, cicusnummers, kermisp*
ka, valse musette, blues, jazz, ex"*"
sche geluiden, muzikale parodie*
clownerie. Eerlijke romantisch
muziek zonder avant-gardetrett0
en dus prettig om naar te luistere*
Over de rest van het program^
kan ik kort zijn. Het openingsnu*
mer, de ouverture tot de opera H*
ka van Staniszlaw Moniuszkokl 0";
aardig oninteressant en een sym'
nie van Joseph Haydn werd op 1*
romantische, verre van authentiek
wijze verklankt, zoals zo veel SJ&
fonieorkesten dat (blijven) do&
ondanks de muzikale handreiWJgen van de heren specialisten. *j
leen de uitsmijter, het Schef*
Capriccioso van Antonin DvonJJheeft mij die avond echt kunn»
bekoren. De Russische chefdinge"
is zo te horen er in geslaagd 20
Belgische musici duidelijk te fl*
ken hoe ze de Slavische aard van*
flamboyante werk muzikaal m^
etaleren.
Europa is kleiner dan je denkt

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 1 traag; 4 pi. in Friesl.; 7 loot; 8 pi. o.d. Veluwe; 10
kookgerei; 12 sporeplarttje; 13pachter, 15ruig; 17vil. vogel; 18 loto;
20 aanwensel; 22 grondtoon; 23 duivenhok; 24 voortdurend; 26 te-
genover; 27 platvis; 28 woud; 29 insekt; 31 aanw. vnw.; 35 pi. in
Gelder!.; 37 ollensief; 38 gebak; 39 vr. munt; 41 erg warm; 43 be-
strijdingsmiddel;45 strik; 46 heidemeertje;47 oude maat; 49 evenzo;
51 tpiletart.; 52 lidw.; 53 zeepwater; 55 Russ. bouwwerk; 58 hemelli-
chaam; 59 scheepstouw; 61 bij elkaar; 62 durf; 63 voorz.; 65 voor;
66 aanw. vnw.; 67 edelknaap; 68 damp.

VERTIKAAL: 1 naad; 2 in orde; 3walen 4 zoogdier; 5 langspeelplaat;
6 wagen; 7 vat; 9koekje; 11 voordeel; 12voorz.; 13 insekteneter; 14
loop; 16 bleek; 17vel; 18kern; 19voorz.; 21 geheimschrift; 23 wer-
velstorm; 25slim; 27kinbeharing; 30hoefdieren; 32streling; 33beet;
34 rolsteen; 36 weigering; 39 grassoort; 40 cijfer; 42 deel v.d. voet;
44 vogelgeluid; 46 voorz.; 48 kansbriefje; 50 omroep; 51 kaak; 52
mat; 54 kolk; 56 selderij; 57 bereide huid; 58 watervlakte; 60 boom;
62 gevangenis; 64 natrium; 66 zangnoot.

oplossingpuzzels zaterdog

OPLOSSING E 2221
HORIZONTAAL: 1 zonder; 7 kennis;
13 ereis; 14 bal; 16 anode; 17 Eden;
18 farao; 20 weer; 21 e.d.; 22 Hadas-
sa; 24 Se.; 26 even; 28 Sint; 31 a.b.;
33 EK; 34 SOS; 36 re; 37 ka; 38 raat;
40 welig; 42 laak; 44 kar; 45 rad; 46
sop; 47 tal; 48 Irak; 50 tabak; 52
AVRO; 53 en; 54 er; 56 nol; 57 pa; 58
t.0.; 59 kuur; 61 aalt; 63 sr.; 64 win-
gerd; 67 a.v.; 69 Eton; 71 feest; 72
eker; 74 soort; 76 BRT; 77 steno; 78
passer; 79 stilte.

VERTIKAAL: 1 zee; 2 orde; 3 Neede;
4 din; 5 es; 6 parasol; 8 e.a.; 9 nnw;
10noest; 11 idee; 12SER; 14bad; 15
las; 18fan; 19Oss; 22 hek; 23 air; 25
parkiet; 27 vet; 29 nel; 30 dakloos; 32
Baam; 34 sedan; 35 sisal; 37 kaart;
39 ara; 40 wat; 41 gok; 43 ATV; 49
keu; 51 bongerd; 52 aal; 55 ruw; 57
pad; 59 kroos; 60 rif; 61 art; 62 takel;

63 stoa; 65 neb; 66 Est; 68 vent; G»
esp; 70 nrs; 72 ETI; 73 roe; 75 te;^J
st.
Winwoord: ONAFZETBAARHEID

OPLOSSING CRYPT 127
■■■■SLANGELEER
BBE"C«J«A«A«X«

HOOFDHUURDER«C«
■L"FBY«««E»VEEL
■■SEINHUISJEBSB
■ ■■(.."■>:■ i ■ i,■
■S«T«WITKAR
■COBRA«GIA«
■H"A»N«EIND
AANLEG«K«II
■ A««»F,«N"Hi '
SLOTARTIKEL
■M«Y«S*P«E"
TOEDICHTEN"
■ ij»V"!l"«"::i"»
REPARATIELYST
■L«K«P«E»A«K«

■■■SLAGZIN
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'Het komt over als
een songfestival'

Kritiek op manier van stemmen AKO-prijs
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Chaos
Vhf.ifkltoord van zaterdag over de
v°or°.nvo°ien is van levensbelang
Scjj de VN-troepen in de Bosni-
v'schenclave Gorazde die door Ser"
ütten blokkades zonder brandstof
1^ n- Ze kunnen hun taken niet
Vfj■ r uitvoeren, verklaarde een

"woordvoerder.

V^.or Hervé Gourmelon van de
Vd Penmacht verklaarde giste-
re K °°k de brandstofreserves in
oost^Schermde enclave Zepa, in het

Van Bosnië, opraken. Het
het h

an het UNHCR wordt door
rn oe.?Tandstoftekort eveneens be-
st0f

y^t. De levering van brand-
sjfjjjen andere hulpgoederen is al
Scp, Junieen chaos, toen de Bosni-

rs hetinternationale vre-
ten o afwezen. Op veel plaatsen
v°erd erviërs de helft van alle ver-
gat ,?e goederen op. Gourmelon zeide VN dit weigeren.

Duizenden doden
in India door

malaria-epidemie
H ELHI - Duizenden mensen

ten v afSel°Pen weken in het wes-
>ia j*11 India gestorven aan mala-
"lann epidemie kost meer levens
*l<Werecente uitbraak van de pest,
heid^ medewerkers van de gezond-
ten 2org en berichten in de kran-sen *ftodp Vnctionaris van het Indiase

"laan«i Uis verklaarde dat in één
koj,. d 4.000 mensen waren omge-
sta^.e" in een district in de deel-
risy een populaire toe-
§ren e bestemming aan de west-
fj°rz van India met Pakistan.
Son.j33^ 's de overvloedige moes-
timgeg.en waardoor de malaria-
Sjjefi' .f de ziekte overbrengt, zich
Heg 3

*an vermenigvuldigen.
dat 7 ?ngsfunctionarissen zeiden
U^iau-°OO mensen in Rajasthan ma-
HoernJ^ben opgelopen. Maar zij
overn gemelde aantal doden

DOORTHEA VAN BEEK CIA speelt volgens congresgangers een vreemde rol

'Ufos tarten onze visie
op huidige technologie'

AMSTERDAM - De dia toont
boven een heuvellandschap een
fraai bewerkte metaalachtige
schaal met een soort kroontje
erop. „Een echte ufo of vals, de
beslissing is aan u," luidt het
triomfantelijke commentaar van
de Brit George Wingfield. Onder
zijn 700 toehoorders in het Am-
sterdamse Krasnapolsky klinkt
bewonderend gemompel. Geen
twijfel mogelijk, dit is een 'Un-
identified Flying Object.

De zaterdag gehouden ufo-confe-
rentie van de stichting Contact
Network International (CNI),
wordt de grootste genoemd die
ooit in Europa plaatsvond. Een
zaal vol aandachtige luisteraars,
onder wie opvallend veel man-
nen, hoort lezingen aan over
onderwerpen als graancirkels,
piramides, het sfinxachtige ge-
zicht in een gebergte op Mars,
'vrije energie', ufo-aandrijvings-
technieken en het leven na de
dood.

Graancirkels
Wingfield laat het ene na het an-
dere bewijs over het bestaan van
ufos - waarvan er de laatste tijd
opvallend veel boven Limburg
worden 'gesignaleerd' - en de
door deze objecten veroorzaakte
mysterieuze graancirkels over

het scherm rollen. Bewijzen in
de vorm van veelal doorschij-
nende of zwarte schijvenvlekken
die volgens hem ufos voorstel-
len. Tientallen dia's met graan-
cirkels moeten de laatste twijfe-
laar overtuigen. De vormen
ervan zijn gevarieerd en kunstig:
gewone cirkels, cirkels met spi-
ralen, cirkels in devorm van een
oog, een bloem of een driehoek,
cirkels die op een insekt lijken
en cirkels die met lijnen aan el-
kaar zijn verbonden.

„Er zijn ook nep-cirkels," moet
Wingfield toegeven. Volgt een
dia van de twee bejaarde man-
nen Doug Bower en Dave Chor-
ley uit Southampton. Enkele
jaren geledenverraste dit duo de
wereld met hun verhaal. Jaren-
lang waren zij elke zomer min-
stens eens per week 's nachts
bezig geweest hun perfecte
graancirkels te construeren. „Ze

waren alleen maar uit op publici-
teit," luidt het snerende com-
mentaar van de spreker.

Gevraagd naar de wetenschap-
pelijke waarde van de bijeen-
komst draait mede-organisator
John Kühles in rappe bewoor-
dingen een verhaal af over ach-
tergehouden informatie van de
Nasa, het economisch belang
van energiemaatschappijen en
ongebruikte supertechnologie.
„Ufos tarten onze visie op de be-
staande technologie," stelt hij
vast. „Die revolutionaire techno-
logie wordt achtergehouden.
Weet je dat er wereldwijd jaar-
lijks 70.000 ufo-meldingen wor-
den onderzocht door ufo-des-
kundigen en inlichtingendien-
sten? Trouwens: slechts tien
procent van de mensen die een
ufo hebben gezien, neemt de
moeite het te melden. De rest
zegt: ik kijk wel uit, ik wil geen

stempel op m'n kop. Op dit con-
gres kunnen de mensen hun ver-
haal kwijt."

Eén van die verhalen wordt ver-
teld door een 40-jarige Amster-
dammer, die zich R. Sterreveld
noemt. Zijn eerste ervaring met
een ufo had hij op 5-jarige leef-
tijd. Rijdend met zijn ouders
over een Canadese prairie zag hij
een schotelvormig object op de
grond staan. Nee, zijn ouders
hadden het ding niet gezien. De
tweede keer was omstreeks 1977.
Boven het Amsterdamse Cen-
traal Station zag hij er zelfs twee.
„Ongeveer tien minuten lang
vlogen ze hun speelse rondjes
langs en over elkaar. Nee, nooit
iets over gehoord en nooit gele-
zen dat ze ook door anderen wa-
ren waargenomen." De laatste
keer was in de omgeving van
Haarlem. „Met mijn boot lag ik
in het Spaarne. Terwijl ik 's

nachts een boek lag te lezen, ver-
scheen er plotseling een fel licht.
Ik zag een groot, lichtend voor-
werp met een soort patrijspoor-
ten. Het was wel een paar hon-
derd meter lang. Langzaam
vloog het over het Spaarne rich-
ting Noordzeekanaal en vervol-
gens weer terug."
Sterreveld vertelt zijn verhaal
pas als hij even de perskaart
heeft gezien, want het wantrou-
wen jegens de pers onder de ufo-
kenners is groot. „Journalisten
moeten beter luisteren naar wat
er verteld wordt," meent ook
Kühles. „Alles wat wij verklaren,
komt verdraaid in de media te-
recht."

Akkoorden over konvooien en strategische berg

Bosniërs krijgen ook
in winter voedselhulp

Van onze redactie buitenland

o^RAJEVO - De verzorging
|"ens de winter van de Bos-
sche bevolking in de door
getviërs omsingelde enclaves
JKtgeregeld. De speciale VN-

gjant Yasushi Akashi heeft
in Pale met de leiderh^ de Bosnische Serviërs,

j^dovan Karadzic, een ak-
fih°r<^ bereikt over de ophef-
(pg van de Servische blokka-
v e van VN-brandstof- en

Als tegen-
statie trekt het door mos-
lg s gedomineerde regerings-

Ser vanaf vandaag zon 500.'daten terug van de strate-

viauu gelegen berg Igman,
de hoofdstad Sarajevo.

lt Serviërs zegden toe dat de VN-
(jonv°oien vanaf vandaag weer
ge?f het door hen gecontroleerde
|ja led kunnen rijden. Daardoor
voü z°Wel de bevolking worden be-j^°rraad als de blauwhelmen zelf.
g^s°rnmige gebieden hebben die
t^n brandstof meer. De VN-vluch-
di^genorganisatie UNHCR heeft
jv .^eekeinde de Kroatische haven
v 0 r°vnik opnieuw voor de be-
g dading van Bosnië in gebruik
Sch'onien- arriveerde direct een
aah ? met 800 ton levensmiddelen*9 boord.

r zijn vertrek naar Pale bereikte
l^ep in een meer dan
{j^.Uur durend gesprek met de
"Üe "ïScbe vice-president, Ejup Ga-
ten ■ de Bosnische regeringstroe-
ris 2lchvan de officieel gedemilita-
*Vt>rde ber6 ïgneian terugtrekken.
Voo Sniërs verbinden daaraan de
Luiaarde dat de VN voor de vei-
Öos d van de route zorgen. Het
Ver„niSche leger heeft gisteren te-
eliM fs geprobeerd van de Ver-
dij e Naties daarover garanties te

1 vaiiüen' *-*e gesprekken worden
f iaaag voortgezet.

cio *fesPrekken worden bemoeilijkt
fc r. allerlei activiteiten van het
SeerolScne leger in de gedemiütari-
van 1 zone > zoals net aanleggen
rw }poPgraven, die in strijd zijn
bescK C bestandsafspraken. De VN

°Uwen deze activiteiten als
§! risico voor de stabiliteit rond

binnen/buitenland

Detective Zuidema:
'Maffia vermoordde

25 infiltranten'

Van onze redactie binnenland
HILVERSUM - De onderwereld heeft in het

jaar 25 infiltranten geliquideerd.
vatuat zei zaterdag privé-detective Ben Zuide-
[Jta in het radioprogramma Spijkers met
«oppen. Volgens de Limburger, die met zijn
*erk multimiljonair is geworden, waren de
vermoorde 'spionnen' geen politiemensen,
m-aar figuren uit het criminele milieu die
voor het opsporingsapparaat werkten.

georganiseerde misdaad is alleen effectief
k bestrijden met infiltranten, stelde Zuide-
"te- Van de successen van de recherche op
dit punt is 90 procent volgens hem te danken

aan verklikkers en burgerinfiltranten.
De uitspraken van de particulier detective
lijken te sporen met de constatering van de
werkgroep-Van Traa, dat Justitie en politie
op steeds grotere schaal gebruik maken van
burgers bij het infiltreren van misdaadorga-
nisaties.

De commissie-VanTraa adviseerde de Twee-
de Kamer vrijdag om een parlementaire en-
quête in te stellen naar de methoden die
politieen Justitie gebruikenom de zware cri-
minaliteit op te rollen.
Volgens Zuidema heeft de overheid de strijd
tegen de georganiseerde misdaad tien jaar
geleden alverloren. Hij refereerde aan de uit-
spraak van de Utrechtse hoofdcommissaris
Wiarda, dievrijdag verklaarde dat alleen al in
het drugscircuit zeven miljard gulden per
jaar omgaat. Dat is evenveel als de jaaromzet
van een supergrote internationaal opereren-
de onderneming. Zuidema: „We moeten ons
afvragen hoe het zover heeft kunnen ko-
men."

Arrestaties om oplaaien terreur te voorkomen

Ierse politie in actie
tegen 'nieuwe IRA'

Van onze redactie buitenland
DUBLIN - De lerse politie heeft
zaterdag op verschillende plaatsen
in de lerse Republiek huiszoeking
gedaan om te voorkomen dat een
nieuwe groep de terreur in Noord-
lerland overneemt nu het lers Re-
publikeins Leger (IRA) de wapens
heeft neergelegd.
De operatie concentreerde zich in
het zuidwesten van de republiek,
waar de IRA wapens placht op te
slaan, en in de aan Noord-lerland
grenzende graafschappen Louth en
Monaghan, waar veel voortvluchti-
ge IRA-leden wonen. Bij doorzoe-
king van een vijftigtal huizen wer-
den documenten, een geweer en

een grote hoeveelheid munitie in
beslag genomen en werden ver-
schillende arrestatiesverricht.
Volgens een bekendmaking van de
Noordierse politie, de Garda Sio-
chana, noemt de nieuwe groep zich
het lerse Nationale Republikeinse
Leger (INRA) en wordt hetvoor een

deel gevormd door IRA-leden die
het niet eens zijn met het vredesbe-
leid van hun leiders.

Nieuwe gewelddaden zouden de
doodsteek kunnen betekenen voor
het vredesproces in Noord-lerland.
Protestantse terreurgroepen beslo-

ten op 13 oktober de IRA op zijn
woord te vertrouwen en zelf ook de
wapens neer te leggen, op voor-
waarde dat er geen nieuwe katholie-
ke terreurgroepen zouden opdui-
ken.
Het is onduidelijk of een andere
splintergroep van de IRA, het lers
Nationaal Bevrijdingsleger (INLA),
mede de hand heeft gehad in de
vorming van de nieuwe groep. De
INLA heeft dit jaar bij aanslagen in
Noord-lerland zes protestanten ge-
dood. De groep heeft het IRA-
bestand niet onderschreven, maar
zich sindsdien wel onthouden van
aanslagen, vermoedelijk uit angst
dat de IRA hard zal ingrijpen als
zijn vredesplannen worden door-
kruist.

Rugzak
Ook de CIA speelt volgens veel
congresgangers een vreemde rol
in het ufo-wereldje. Wingfield
geeft daarvan enkele voorbeel-
den. Hij laat een dia zien van een
groepje mensen, onder wie hij
zelf. „En ziet u die andere man
daar? Dat is een agent van de
CIA. Ik ontmoette hem op een
ufo-congres in Washington. Het
is opvallend hoeveel belangstel-
ling er bij de CIA en andere in-
lichtingendiensten bestaat voor
dit soort onderwerpen. Volgende
dia. „En die heer met rugzak is
meneer Schnabel. Die man heeft
gewerktvoor de CIA. Prent u die
beelden maar goed in uw geheu-
gen."

Ruim helft katholieken
wil bisschoppen op

Acht Mei-manifestatie
Van onze redactie binnenland

HILVERSUM - Zestig procent van
de rooms-katholieken vindt dat de
Nederlandse bisschoppen volgend
jaar de manifestatie van de Acht
Mei Beweging (AMB) moeten bij-
wonen. Zeventien procent vindt
van niet en 31 procent heeft er geen
mening over.

Dit blijkt uit een enquête onder 400
zich rooms-katholiek noemende
Nederlanders waarvan de uitslag
gisteren in het KRO/RKK-program-
ma Kruispunt werd bekendge-
maakt. Van hen noemde 49 procent
zich neutraal, 29 procent behou-
dend en 22 procent progressief.
Aanleiding is het donderdag ver-
schenen rapport van de door de bis-
schoppen ingestelde commissie
Dialoog die aanbevelingen moest
doen om de polarisatie in de Neder-
landseRK Kerk te boven tekomen.
Bijna de helft (45 procent) van de

ondervraagden deelt demening van
de commissie dat de aanwezigheid
van de bisschoppen op de AMB-
manifestatie beslissend kan zijn
voor het welslagen van de dialoog.
Een kwart (27 procent) vindt van
niet en 28 procent heeft daarover
geen mening. Voor jongeren is de
aanwezigheid van de bisschoppen
van minder belang: 27 procent
vindt van wel, maar 52 procent van
niet.
Eén op de drie ondervraagden (33
procent) zegt' dat het Vaticaan de
hoofdschuldige is van de polarisatie
in rk-Nederland, 8 procent geeft be-
houdende groepen, 7 procent pro-
gressieve groepen en slechts 5 pro-
cent de bisschoppen de schuld. In
de leeftijdsklasse 41 tot 50 jaar
noemt zelfs 47 procent het Vaticaan
de hoofdschuldige.
Volgens een ruime meerderheid (67
procent) is het nog niet te laat voor
een verbetering van de dialoog, ter-
wijl 24 procent wat dit betreft de

I hoop al heeft opgegeven.

Cholera-alarm
in Zuid-Italië

ROME - In de Zuiditaliaanse stad
Bari is dit weekeinde alarm gesla-
gen na de ontdekking van een aan-
tal cholera-gevallen. Gisteren werd
bij een derde patiënt cholera gecon-
stateerd. Het betreft een bejaarde
vrouw die de ziekte, net als de ande-
re twee gevallen, moet hebben op-
gelopen na het eten van rauwe vis.
De autoriteiten hebben opgeroepen
tot grote voorzichtigheid, maar slui-
ten een epidemie uit.
Het is niet zeker of de cholera-bacil
zich in de vis bevindt of in het zee-
water dat op de markten wordt ge-
bruikt om de uitgestalde vis te 'ver-
frissen. De autoriteiten hebben de
bevolking opgeroepen hoe dan ook
geen rauwe vis te eten en een ver-
bod afgekondigd op het gebruik
van zeewater.

Polen tijdens
overval op A1

beschoten
MARKELO - Twee Polen zijn
gisterochtend vroeg op de auto-
snelweg Al ter hoogte van Mar-
kelo beschoten. De twee zetten
hun auto aan de kant van de
weg, nadat een andere wagen
lichtsignalen had gegeven. De
twee inzittenden van die auto
dreigden met een vuurwapen en
eisten geld. Toen de Polen er
met hun auto vandoor gingen,
werden vier of vijf schoten ge-
lost. Eén van de Polen raakte
licht gewond, aldus de politie.
De daders zijn nog voortvluch-
tig.

Komende jaren
geen nieuwbouw

kerncentrales
DEN HAAG - Minister Wijers van
Economische Zaken verwacht niet
dat gedurende deze kabinetsperio-
de in Nederland wordt begonnen
met de bouw van nieuwe kerncen-
trales. Hij stelt nieuwbouw onder
andere afhankelijk van een regeling
voor het kernafval. Wijers geeft
voorts aan dat de veiligheid van
kerncentrales kan worden verbe-
terd. Hij vindt het „onwaarschijn-
lijk" dat in de komende vier jaar
besloten zal worden tot de bouw
van nieuwe centrales als deze kwes-
ties niet zijn opgelost. Het uitblijven
van nieuwe kerncentrales heeft vol-
gens Wijers geen gevolgen voor de
Nederlandse energievoorziening.

uit
Bomaanslag

De_ bomaanslag in de Srilan-
kaanse hoofdstad Colombo die
gisteren bij een verkiezings-
bijeenkomst van de belangrijk-
ste oppositiepartij aan meer
dan vijftig mensen het leven
kostte, was een zelfmoordactie.
De regering heeft inmiddels
een tweede ronde van vredes-
gesprekken met de opstandige
Tamil-Tijgers die vandaag zou
worden gehouden, opgeschort.
Onder de slachtoffers is de be-
langrijkste presidentskandi-
daat van de Verenigde Nationa-
le Partij voor de verkiezingen
van 9 november, Gamini Dissa-
nayake. Ook de algemeen se-
cretaris van de partij en twee
oud-ministers kwamen om het
leven. Bij de aanslag zouden
300 mensen gewond zyn ge-
raakt.

Nonnen
Twee Spaanse nonnen van de
orde der augustijnen zijn giste-
ren in Algiers doodgeschoten.
Ook een Algerijnse officiervan
Justitie werd gisterochtend
vermoord gevonden. De moor-
den zijn vermoedelijk het werk
van islamitische fundamenta-
listen. De nonnen waren maat-
schappelijk werksters in de
volkswijk Bab El Oued. Zij
leefden al dertig jaar in Algerije
en hadden alle oproepen aan
buitenlanders het land te verla-
ten genegeerd.

Lubbers
De Duitse bondskanselierKohl
heeft oud-premier Lubbers tot
twee keer toe afgewezen als
voorzitter van de Europese
Commissie. Kohl's blokkade
vloeide voort uit diens irritatie
over het Nederlandse verzet te-
gen Frankfurt als vestigings-
plaats voor de nieuwe Europe-
se Centrale Bank. Uiteindelijk
trok Lubbers zich tijdens de
Europese top op Korfoe terug
als kandidaat-voorzitter nadat
hij bij de eerste stemronde
kansloos bleek.

Bonaire
Bonaire heeft het voortbestaan
van de Nederlandse Antillen
veiliggesteld door zich in een
referendum massaal uit te spre-
ken voor behoud van het Antil-
liaans verband. Bonaire was
het vijfde en laatste eiland van
de Antillen dat een keuze over
de staatkundige toekomst
moest maken. Bijna 90 procent
van de kiezers op Bonaire wil
bij de Antillen blijven horen.
Eerder al spraken Curacao,
Sint Maarten, Saba en Sint
Eustatius zich in meerderheid
uit voor voortzetting van het
AntiUiaans verband, zij het in
een geherstructureerde vorm.

Schoten
Een 27-jarige vrouw heeft ze-
ven schoten overleefd die giste-
ren in een Haags café op haar
werden gelost. Zij werd ge-
raakt in borst, buik, armen en
benen. Het is nog onbekend
wie de dader is. De vrouw ligt
in „zorgwekkendetoestand" in
een Haags ziekenhuis. Uit
angst voor een nieuwe moord:
poging houdt de politie de
naam van het ziekenhuis ge-
heim.

Charles
Prins Charles heeft drie keer
een verhouding gehad met Ca-
milla Parker Bowles. Twee-
maal voordat hij trouwde met
Diana en de derde keer toen hij
vond dat zijn huwelijk niets
meer voorstelde. Dat staat in de
binnenkort te verschijnen bio-
grafie over de prins, die met
zijn medewerking tot stand is
gekomen en waaruit een Britse
krant gisteren nieuwe fragmen-
ten heeft gepubliceerd.

Minister
Er wacht president Jeltsin deze
week een heftige confrontatie
met het Russische parlement
over de positie van zijn Defen-
sieminister en steunpilaar Pa-
vel Gratsjov. Volgens berichten
in de Russische pers dit week-
einde wil een meerderheid in
het parlementaire Lagerhuis,
de Staatsdoema, van Gratjsov
af. Woensdag moet de Defen-
sieminister bij de Doema op
het matje komen om zich te
verdedigentegen beschuldigin-
gen van corruptie en betrok-
kenheid bij de moord op de
Moskouse journalistCholodov.

Gasexplosie
Een gasexplosie in een dieren-
winkel in Amsterdam-Osdorp
heeft in de nacht van vrijdag op
zaterdag een zeer grote ravage
aangericht. Van de dierenwin-
kel en een belendend winkel-
pand aan de Osdorper Ban
bleef nagenoeg niets over. Tot
in de wijde omgeving sneuvel-
den honderden ruiten. Een
woordvoerder van de Amster-
damse politie noemt het een
wonder dat zich geen ernstige
persoonlijke ongelukken heb-
ben voorgedaan. Een nog onbe-
kend aantal kleine huisdieren
is om het leven gekomen.

Navo-oefening

" Militairen in historische uniformen kijken wat ver-
dwaasd rond als tijdens de openingsceremonie van de
Navo-oefening 'Cooperative Spirit' rookbommen ontplof-
fen. De openingsceremonie vond zaterdag plaats op de
zandgronden van de Veluwe. De echte oefening, waaraan
1.000 soldaten meedoen, begint vandaag.
De oefening van vijf Navo-landen, zes van hun nieuwe
Oosteuropese vredespartners, én Zweden moet een aanzet

vormen tot de samenwerking waaraan het twee jaar gele-
den in Joegoslaviëzo jammerlijk heeft ontbroken. Onmacht
van de politiek verhinderde toen dat een internationale
troepenmacht tijdig tussenbeide kwam en erger kon voor-
komen.
'Cooperative Spirit' geeft Nederland de primeur van een
oefening van Navo-landen en hun nieuwe partners uit het
oosten op grondgebied van het bondgenootschap. Foto: ANP
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t
Het verlies was er al voor het einde.

f,' v De rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring

' bezit van onze gedachten nam.
Wij voelden mee, zijn stil verdriet.
Nu treuren wij en verzetten ons niet.

Moegestreden is vredig van ons heengegaan- mijn lieve man, vader, schoonvader, onze opa,
■■ broer, zwager, oom en neef

Jac Engels
begiftigd met de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia etPontifice- \ echtgenootvan

Liesje Schlechtriem
'Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Liesje Engels-Schlechtriem
Brunssum: MagdaBronwasser-Engels

Rob Bronwasser
Chris
Janneke
Familie Engels
Familie Schlechtriem

"6461 DW Kerkrade, 22 oktober 1994
Theaterpassage 53
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 26 oktobera.s. om 11.00 uur in
de, parochiekerk van de H. Maria Goretti te
Kerkrade-Nulland, gelegen aan de Maria Goret-
tistraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
-tót schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene dinsdag 25 oktober om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
"De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 18.00 tot 19.30 uur.
"Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Een speciaal woord van dank aan het verple-
gehd personeel van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade, afdeling de Specht, voor de liefdevol-

■ leverzorging.
i Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Heden hebben wij vernomen van het toch nog
vrij plotseüng overlijden van

Jacques Engels
Ere-kerkbestuurslid van de

parochie H. Maria Goretti te Nulland
Drager van de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia etPontifice

Hij was van jongsaf aan een harde werker voor
onze parochie en deed dit met hart en ziel. Hij
had voor iedereeneen willig oor en een vriende-
lijk woord.

-Wij willen zijn vrouw, dochter, schoonzoon en
kleinkinderen heel veel sterkte toewensen.

Pastor J. Peters
Kerkbestuur en voormalige
kerkbestuursleden van de
parochie H. Maria Goretti

.' i te Nulland.
———■——
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Enige en algemene kennisgeving

t
Inde liefde en vrede van Christus is heden van
óns heengegaan, voorzien van de h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 68 jaarmijn lievevrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Weronika Owczarek
echtgenotevan

Hendrik Sinkiewicz
In dankbare herinnering:

Heerlen: H. Sinkiewicz
Landgraaf: Heniuen Marleen

Basje, Maud
Heerlen: Peter en Anka

Mark
22 oktober 1994
Arendstraat 42, 6414 XC Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 26 oktober a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Gerardus Majella te Hek-
senberg - Heerlen, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
.herdacht tijdens het rozenkransgebed gevolgd
ddor de avondwake van dinsdag 25 oktober a.s.
ofh 18.45 uur in bovengenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het ziekenhuis te Heerlen. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur. "

Enige en algemene kennisgeving

t
Met gVote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer hem als broer,
schoonbroer, oom, neef en huisgenoot te heb-
ben gehad, geven wij u kennis dat heden geheel
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, op de leeftijdvan 58 jaar

Math Goedermans
In dankbare herinnering:

Geleen: Fien de Esch-Goedermans
Huub de Esch

Sittard: Frans Goedermans
Sittard: Gerda Nijbelen-Goedermans

Math Nijbelen t
Sittard: huisgenoten Op de Stem 2

Familie Goedermans
21 oktober 1994
HuizeWatersley, Sittard
Corf.adres: Leliestraat 56
6134 XE Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 25 oktober a.s. om 14.00 uur in de kapel
van Huize Watersley, Watersley 1 te Sittard, ge-
yolgd door de crematie in crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kapel, geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
iandmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
Hedenavond van 17.30 tot 18.15 uur.
i. :

"f
Dankbaar voor de liefde en bezorgdheid waar-
mee hij ons zijn leven lang omringde, delen wij
u mede dat heden, geheel onverwacht, in de
leeftijd van 87 jaarvan ons is heengegaan rmjn
lieve man en onze goede vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Bèr Rousseau
echtgenoot van

Lena Dolmans
geboren op 4 februari 1907

overleden op 22 oktober 1994
De bedroefde familie:

Maastricht: mevr. M.H. Rousseau-Dolmans
Maastricht: Gerda van derHijden-Rousseau

Harrie van derHijden -
Maastricht: Pierre Rousseau

Corry Rousseau-Starren
Hoogeveen: Nico Rousseau

Klaasje Rousseau-Fictorie
Maastricht: JohnRousseau

Marga Rousseau-Maass
Maastricht: Frans Rousseau

Ria Rousseau-Cimmermans
Rekem (B.): Anita van Even-Rousseau

Math van Even
Maastricht: Georges Rousseau

Marleen Rousseau-Heijnen
Maastricht: Ed Rousseau

ClaireRousseau-Roosen
en hun kinderen en
kleinkinderen

Maastricht, 22 oktober 1994.
Correspondentie-adres": Veerlinxs'traat 20,
6211 BE Maastricht.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 26 oktober om 11.00 uur in dé
parochiekerk van de H. Matthias aan de Bosch-
straat in Maastricht, gevolgd door de begrafenis
op der.-k. begraafplaats Oud-Caberg.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De avondmis tot intentie van de overledene zal
worden opgedragen op dinsdag 25 oktober om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Voorafgaand rozenkransgebed om 18.40uur.
Bèr Rousseau ligt opgebaard bij Uitvaartcen-
trum Sassen, St.-Maartenslaan 44-48, Maas-
tricht; bezoek tussen 18 en 19 uur.
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Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid, doch ook met, grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder,
schoonmoeder, oma, zus,' schoonzus, tante en
nicht te hebben gehad, geven wij kennis dat he-
den geheel onverwacht van ons is heengegaan,
op de leeftijd van 72 jaar

Tonny Stijnen
weduwevan

Wiel van Eek
In dankbare herinnering:

Puth: Wilma en Jean Stevens-van Eek
Sittard: Hans en Miavan Eck-Cuypérs

Debby, Ralf
Familie Stijnen
Familie van Eek

Geleen, 21 oktober 1994.
Corr.-adres: Geleenstraat 58,
6155 ND Puth.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 26 oktober a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van de Verrijzenis van Onze Heer
Jezus Christus, Potterstraat te Geleen, gevolgd
door de crematie in crematorium Nedermaas,
Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake van dinsdag 25
oktober a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het ziekenhuis te Geleen.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.

Wegens sterfgeval is onze zaak'

Administratiekantoor
Stevens

te Puth
woensdag a.s. de hele dag

gesloten

Enige en algemene kennisgeving

t
Een beetje.
Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje ■

en alle beetjes die jestierf ■'t isvreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt: Jk ben wat moe"
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe ...

Wij geven u kennis dat op 70-jarige leeftijd,
voorzien van het h. oliesel van ons is heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Sjir Hendrix
Brunssum: Annie Hendrix-Meülénberg

Valkenswaard: Hub en Desirée
Hendrix-Brauers
Jimi

Brunssum: Margo en Willem
van Duinhoven-Hendrix
Tamara

Brunssum: HeleenHendrix
Paul
Nicky, Shirley

Brunssum: Gerard enRia
Hendrix-van Wijk
Familie Hendrix
Familie Meulenberg

6441 CE Brunssum, 22 oktober 1994.
Dorpstr. 275, voorheen Schinvelderstr. 7. ,
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 26 oktober om 11.00uur in de
parochiekerk H. Gregorius de Grote te Bruns-
sum waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de gemeentelijke begraafplaats aan de Merkel-
beekerstraat.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur. —

t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onverwacht voorgoed af-
scheidnemen van mijn zoon, onze broer, schoonbroer en oom

John Telgenkamp
Hij overleed op de leeftijd van 43 jaar.

Heerlen: mevr. Telgenkamp-Busschers
Peter enLian Telgenkamp-Horio
BJorn, Anke, Loes, Jens
Ben en Thérèse

* Telgenkamp-Vanempten
Mark, Ine

21 oktober 1994
Heuvelweg 22, Heerlen
Corr.adres: Schaesbergerweg 17, 6415 AB Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op woensdag 26 okto-
ber 1994 om 11.00 uur, in de dekenale St. Pancratiuskerk te Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats te Im-
stenrade, Heerlen.
Voor aanvang van de h. mis is er gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren, achter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze advertentie als
zodanig te willen beschouwen.

John
we zullen je missen.

Kathinka, Frits en Charlotje

verslagen, maar dankbaar datje onze vriend hebt willen zijn.

John
we zullen jenooit vergeten.

je vrienden van Hotel de la Station
helma, désirée, wim, riet, jos, michel, natasja, dolf,
jan,bert, henriëtte, irene, isa, fred en louis

't leëve sjteet sjtil noe vier os gewaarweëde, dat ver wiejer motte zon-
ger ozze vrunk

John Telgenkamp
dr elveroad van de Winkbülle-Heële,
sjef 111, bert, pierre, math, dick, jan, john, graad,
funs, john, cor, jo, emile, wim, michael, lei, rainier,
jos, jan

wen inne get va heële zeët,
jong, deëkunt aa mioh.

John
woad sjeete tekort,
bedank daste ozze vrunk wools zië.

tiny, willy, petra, karin, anneke, mariette, mariet,
josé, riet, helma, enny, to, rezi, denise, ria, truus,
riny, mimi, annie.

Met enorme verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge
overlijden van

John Telgenkamp
Als bestuurslid was hijvoor ons van grote betekenis.
Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze sombere dagen.

Bestuur en leden Stadscarnavalvereniging "de Winkbülle"
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Bedankt voor je vriendschap

John
Wij zullen je missen.

John, Edith en Ashley

t Maria Pouls, 94
jaar, weduwe van

.Peter Moonen, corr.
adres: Maassenstraat
15, 6088 CX Roggel.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden maandag 24
oktober om 10.30 uur
in de parochiekerk
van de H. Petrus te
Roggel.

tFonsKersemakers,
38 jaar, echtgenoot

van Nora Noë, Pr.
Mauritslaan 69, 6191
ED Beek. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
plaatshebben op
maandag 24 oktober
om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te
Beek.

tTruus Cuijpers, 69
jaar, echtgenote

van Mart Hartog,
Beethovenstraat 15,
6044 PH Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden maandag 24
oktober om 10.30 uur
in de H. Tomaskerk te
Roermond.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alle liefde en blijdschap die hij
ons geschonken heeft, delen wij u mede dat he-
den, in zijn eigen vertrouwde omgeving, in de
leeftijd van 66 jaar, voorzien van de h.h. sacra-
menten, is overleden mijn lieve man, zorgzame
vader, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Wil Bervoets
echtgenoot van

Mai Snijders
Berg a/d Maas: Mai Bervoets-Snijders

Michel Bervoets
Familie Bervoets
Familie Snijders

6129 AJ Berg a/d Maas, 22 oktober 1994,
Willem I straat 2.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op donderdag 27 okto-
ber om 10.30 uur in de H. Michaëlkerk te Berg
a/d Maas.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

Met leedwezen geven wij u kennis van het over-
lijden van onze sportvriend en bestuurslid van
de veteranen

Wil Bervoets
Bestuur en ledenRKVV IVS
Veteranen afd. IVS Berg a/d Maas

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons erelid

Jan Visser
Wij verliezen in hem een gewaardeerd lid.

Beschermheer, bestuur, leden,
ereleden, dirigent, instructeur,
damescomité, steuncomité
Fanfare St. Elisabeth
Groenstraat - Landgraaf

Enige en algemene kennisgeving

f
Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van onze gedachten nam.
Wij voelden mee haar stil verdriet.
Nu treuren wij en verzetten ons niet.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingen waarvan zij heeft mogen genie-
ten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, allerliefste oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Fien Lemaire
echtgenote van

Huub Vanderheijden
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar voorzien
van het h. oliesel.

Schaesberg: Huub Vanderheijden
Venlo-Blerick: Bertie Smeets-Vanderheijden

Fredy Smeets
Torn
Hans

Rijckholt: José Stal-Vanderheijden
Wil Stal
Cindy
Rob
Familie Lemaire
Familie Vanderheijden

6371 XJ Schaesberg, 22 oktober 1994
Frans Trijbelshöfke 1
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op woensdag 26 oktober a.s. om 11.30 uur in de
aula van het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 11.15, uur alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene, dinsdag 25 oktober om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie, gelegen aan de
Veldstraat te Schaesberg.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.

tChristien Persoon, 80 jaar, weduwe van Giel
Maens, Busselruwe 358, Maastricht. De uit-

vaartdienst vindt plaats op maandag 24 oktober
om 11.00 uur in deparochiekerkvan de Vier Evan-
gelisten te Malberg-Maastricht.

Enige en algemene kennisgeving
voor Heerlerheide

Dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor zovelen heeft betekend tij-
dens zijn bijna 50-jarig priesterleven, delen wij u mede, dat plotselingvan
ons is heengegaan, onze dierbare broer, zwager en oom

Marie Hubert Joseph
Kerckhoffs

* Hulsberg 15-1-1920 t Meerssen 21-10-1994
Emeritus-pastoor van de parochie St. Cornelius te Heerlerheide

Heerlen: M. Peeters-Kerckhoffs
P. Peeters t
Cl.Pasmans-Kerckhoffs t

Lanaken: H.Pasmans
Hulsberg: H.Kerckhoffs t
Hulsberg: G.Kerckhoffs

G.Kerckhoffs-Bindels
Moorveld: G.Kengen-Kerckhoffs

J. Kengen
Wijnandsrade: L. Snijders-Kerckhoffs

C. Snijders
Moorveld: J. Hermens-Kerckhoffs

H. Hermens
en zijn nichten en neven

Meerssen, Damiaanberg 16
Corr.adres: Ravensboschstraat 38, 6336 XH Hulsberg

In een eucharistisch samenzijn, in de parochiekerk van de H. Corne-
lius te Heerlerheide, zullen wij op woensdag 26 oktober om 11.00 uur
afscheidnemen en hem daarna ter ruste leggen op de algemene be-
graafplaats Wissengracht te Hulsberg.
Samenkomst in de St. Corneliuskerk alwaar gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren.
Rozenkransgebed aansluitend avondmis dinsdag om 18.45 uur il»
voornoemde kerk.
Bezoek rouwkapel bejaardencentrum Panhuys te Hulsberg, heden
maandag van 19.30 tot 20.00 uur.

In grote droefheid delen wij u mede dat

pastor Jos Kerckhoffs
uit ons samenzijn is heengegaan.
Zijn grote verbondenheid met de St.-Corneliusparochie en zijn vele
jaren inspirerend voorgaan als herder van onze gemeenschap, zullen
blijvend in onze herinnering voortleven.

C. Clerx, pastoor
enkerkbestuur St.-Corneliusparochie.

kaaaaaa^aa^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaßaaaaaaaaaaaaa_aaaaaaa^

I ï—
Diep bedroefd maar dankbaar voor de liefde e
zorg waarmee zij ons gedurende haar lev
heeft omringd delen wij u mede dat heden v
ons is heengegaan, voorzien van de h. saC^j,
menten, op de leeftijd van 51 jaar onze zuste"
schoonzuster, tante en nicht

Mia Heiligers
In dankbare herinnering:

Nuth: HubenTrautje
Heiligers-Keulers

Wijnandsrade: Fien en Jacq
Webers-Heiligers
Rachel
Raymond, Sylvia

Wijnandsrade: Lies en Jack
Waltmans-Heiligers
Mariëlle, Marcel
Chantal
Familie Heiligers

22 oktober 1994.
Burg. Teheuxstraat 14,
6363 EC Wijnandsrade.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben °donderdag 27 oktober a.s. om 11.00 uur in . g

,
parochiekerk van de H. Stephanus te Wijnan<\
rade, gevolgd door de begrafenis op de begra
plaats Oudenbosch.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in "^vengenoemde kerk. rf
U kunt afscheid nemen in een derrouwkarne
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoe^_
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 1" A
19.00 uur. .
Zij die geen kennisgeving mochten hebben o
vangen gelieven deze annonce als zodanig
beschouwen.

I * 1Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijde,^
haar leven heeft gegeven delen wij u rne<^f heiiop 78-jarige leeftijd na een slechte gezond^,
toch nog onverwacht van ons is heengeg^
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, scho
moeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
nicht

Joßut
echtgenotevan

Jaap de Kam
Geleen: J. deKam

Oisterwijk: E.C. van Soelen-de Kam
J.A. van Soelen
Rutger en Saskia
Paul en Cisca
Esther en Frank

Amstelveen: J. deKam
R. deKam-Habets
Eveline
Janneke
Familie But
Familie deKam

22 oktober 1994.
Potterstraat 1, 6165 AC Geleen.
Gelegenheid om afscheid te nemen dageiv. e\
van 17.30 tot 18.30 uur in de rouwkamer van
crematorium Nedermaas te Geleen. f
De crematieplechtigheid zal worden gehou ,
op woensdag 26 oktober a.s. om 11.00 uur m^crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
leen. -
Samenkomst in het crematorium, waar ëe". at
heid is uw naam in het condoléanceregist
schrijven.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te besc
wen.
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Massale
vechtpartij op

GeleenseMarkt
>cht w~ De politie heeft vrijdag-
*cinDr°nd drie uur een massale
'"sten^ °p de Markt in Geleen
6 vepJUssen- Er waren bij de ru-
>liti e g mensen betrokken. De
h, twee aanhoudin-
:hte cc mensen moesten met
>nh üiVerwondingen naar het zie-
hla Worden gebracht. Zij kon-eerste hulp weer huiswaarts.

Feie f5aanleiding van de massale

* Vppïf.l de politie in het duister.
[St ,/'Partij speelde zich af in de
kneieem de hoofdingang van het
Hrje ehuis. De politie van Ge-
-I*er Pde assistentie in van onder
*^oprf Patr°uiHe in Stem om de«n. CQeren op de Markt te beda-
Vei4»ge jI

nWoriers van Heerlen werden
*tlompUder^en voor verhoor mee-

zÜn vervolgens opoe*en gesteld.
I

Vrouw bedreigd met pistool
ftl y- ~ Een 47-jarige inwoonster
fj'art o is zondagmorgen om
Pt t?Xer zes in haar woning met
pari.* bedreigd door haar
fch.r?e.VVrind. De vrouw wist sa-
P Vrie h

naar zoon te ontkomen.
Nr dnd werd later in zijnwoningW \verHP°ltie ingehouden. Daar-
2,ot6tin-en twee Pistolen en een
*otiin ln beslag genomen. In de
* tnarf ""of de politie ook een Turk-

bleèf 3u d-e illegaal in Nederland
ri "Hij is overgedragen aan de

w 'dehngendienst.

Verpleegkundingen intensivecares vereningen zich
\ eBkn j ~ Intensive-care-ver-

e dlgen van vijf Zuid-Lim-
Ur„Elekenhuizen hebben de

K!v^z£Se Vereniging voor Inten-se VerrJ'. gVer,ening opgericht.
>1 het

gmg heeft onder meer tot
fc ir hM uitwisselen van kennish lleBiaii vak' het stimuleren vank*n en® COntacten' het ondersteu-nen Professionaliseren van het
fjNen et organiseren van con-
iï*e Ver„S^mp°sia. wetenschappe-?e Jor!l!aderingen.
Cl Ze in ,Vereniging sluit niet uitvn eUrl„- e toekomst uitgroeit tot'^et^ionale club- Er zijn reeds

mCt collega's in België en

BevrijdingsdefiIé

Gemengde gevoelens bij
herdenking in Vaals

Van onze correspondent Van Dijk doelde daarbij vooral
op 'het ziekmakend nationalisme
dat weer overal de kop opsteekt.
Hij sprak daarbij zijn waardering
uit voor de Duitse kiezer die bij
de laatste verkiezingen afreken-
tie met de rechts-radicale groe-
peringen in het land.
Meer dan vijfduizend muzikan-
ten, zangers en schutters uit
Vaals en zijn kerkdorpen luister-
den de sfeervolle plechtigheid
op. Ze werd besloten met een
hommage aan het grensstadje
(Mieng Hemet-Sjtad). Daarna be-
gon op het Koningin Juliana-
plein het volksfeest, dat geteis-
terd werd door stevige herfst-
buien.
Bij één van de buffetten zegt één
van de muzikanten: „Voor mij
mag het iedere zondag bevrij-
dingsfeest zijn. Gezellig toch."

VAALS - „Het grondgebied on-
zer gemeente is na een bezetting
door den vijand gedurende vier
jaren en vijf maanden op heden
geheel bevrijd," schreef Huub
Rhoen de toenmalige burge-
meester van Vaals op 21 oktober
1944 in een plaatselijk weekblad.
Dit weekeinde vierde de grens-
gemeente de vijftigste verjaar-
dag van deze gedenkwaardige
dag. Een dag van stilte en bezin-
ning, maar ook van muziek en
gezelligheid^. En van gemengde
gevoelens.

Waar de ene Vaalsenaar de her-
denking geweldig vond „omdat
niet vaak genoeg herinnerd kan
worden aan die verschrikkin-
gen", is ook het gemopper niet
van de lucht. „Ik vind eigenlijk

dat de winkels vandaag gesloten
moesten worden," moppert een
inwoner van Vaals. Hij is van
mening dat middenstand en win-
kelend publiek best wat meer
begrip had kunnen opbrengen
voor de plechtigheid.
Een al wat oudere plaatsgenote,
die zichtbaar worstelt met haar
herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog, had ook wat meer
begrip verwacht. Van de „weet
ik hoeveel Duitsers die nu langs
de Maastrichterlaan wandelen,
terwijl wij hier de bevrijding van
de nazi-dictatuur vieren. Konden

ze nu niet één dag uit Vaals weg-
blijven?"
Eén Duitser zou zelfs onbeleefd
zijn geweest als hij weggebleven
was: de Akense Oberbürgemeis-
ter dr. Jürgen Linden. Hij was
officieel uitgenodigd en hoorde
samen met de ruim duizend be-
langstellenden de toespraak van
burgemeester John van Dijk van
Vaals. „Er is allereden om blij en
dankbaar te zijn voor de toen
herwonnen vrijheid maar vrij-
heid is geen vanzelfsprekend-
heid en wordt ook steeds na-
drukkelijker van binnenuit
bedreigd."

" De Akense burgemeester dr. Jürgen Linden (naast de met zijn ambtsketting getooide burgemeester John van Dijk) waseen van de genodigden tijdens de herdenking van de bevrijding van Vaals Foto: frits WIDDERSHOVEN

limburg

Ook Limburgse overheidsdiensten betrokken bij initiatief
Samenwerking bij aanpak
illegale afvaltransporten

Van onze verslaggever

JERLEN/DEN HAAG - De
'Pectie milieuhygiëne, rijks-
Keersinspectie, politie en
/^e gaan intensiever sa-
"%erken om meer greep te
jfien op illegale, grensover-

afvaltransporten.
|°flopig Zal het bij de sa-
■tiWerking vooral gaan om

Voor Lim-
-8 zijn het politiekorps"^burg-Zuid en de douane'de partij.
,*genwoordigers van de samen-
| er|de diensten hebben afgelo-
! de formele start gege-.Ooor een intentieverklaring tetekenen. Daarin hebben zeselegd gezamenlijk de handha-
jjvan de EG-verordening betref-e toezicht en controle op afval-
Porten aan te pakken. De
Sfordening werd in mei dit.van kracht in de nationale wet-ngen en is van toepassing op
stoffen die verbrand, gestort of'cd worden. Voor de twaalf

van de Europese Unie gel-nu dezelfde procedures.

jy andhaving gebeurt in Neder-
ln Voornamelijk door het uitvoe-
i transportcontroles. Volgens
»lti efsPectie milieuhygiëne, de inl-
ijf 'lemer van de samenwerking,
( r̂ °°r een gezamenlijke aanpak
fc» Sreep op de illegale afvaltrans-n Worden verkregen.
(og d-Hi en v°lgend jaarzullen bij de
h " etriende organisaties zogehe-
'l kraaSbaakefunctionarissen' wor-
(lM6n°emd die binnen hun eigen
lè^ erer» als informatiebron zullen
tl^i? en die de coördinatie en be-
b(J n 8 van handhavingstaken op

Kaan nemen. De functionaris-
*hy„orden door de inspectie mili-
b^Jj ne opgeleid. Diezelfde in-
|ge[e zal ook een bundel met
Ürigs en procedures, bescher-
mt* middelen en materialen voor
(hikken van monsters ter be-
h(ler n 8 stellen. Daarnaast wordt
t^^cht hoe de informatiever-
*lt» g over afvaltransporten be-
! verlopen.
6f r .0 z^n Proefprojecten geor-
t prT?rd om de samenwerking in
H (j^ tijk tot stand te komen. In
irsjg Uar>edistrict Venlo is al een
!$v 0i PrQJect gehouden, dat suc-s i^:» 18verlopen, zo laat de inspec-

euhygiëne weten.

Popmuziek voor een goed doel
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De vloer van
sporthal Ter Waerden in Land-
graaf trilde zondag door het ge-
luid dat acht Limburgse bands
op het podium produceerden.
Het gold het benefiet-popfestival
'Cure-not care.
Achter de organisatie van het
popfestival zitten John Franken
van de stichting Spinal Cord So-
ciety Nederland en de stichting
Popmuziek Limburg. De op-
brengst komt in de pot die het
onderzoek naar de genezing van
chronische dwarslaesie bekos-
tigt.
Franken, zelf dwarslaesie-
patiënt, is al jaren bezig met de
inzameling van geld. „Het idee
dat chronische dwarslaesie niet
genezenkan worden, moet uit de
wereld worden geholpen," aldus
de strijdvaardige Franken.
Het plan om een groot muziek-
spektakel te houden dateert van

eind vorig jaar. Wim Collaert van
Popmuziek Limburg werd ge-
strikt om de bands te benaderen
die bereid waren belangeloos op
te treden.

„Ik was nogal onder de indruk
van het verhaal van John," ver-
telt Collaert. „Aangezien ik een
groot muziekliefhebber ben,
ging ik op pad om bands voor dit
popfestival aan te trekken. Voor
de bands is het een mooie gele-
genheid zich aan het grote pu-
bliek te presenteren."
Uiteindelijk traden zondag op:
The Gedge, Kachup Whop, Wic-
ked Wonderland, The Stereo
Types, The Cranks, Heideroos-
jes, Marshmellow steamhammer
en de WW-band.
Deze laatste band maakt mo-
menteel een afscheidstournee.
Het was het laatste optreden in
Zuid-Limburg. Het grote af-
scheidsfeest van de band vindt
vermoedelijk op 4 januari in het
Sittardse Fenix plaats.

" De gitarist van de Wicked Wonderland in actie tijdens
het benefiet-popfestival in Landgraaf.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Congres Europees Netwerk in Rolduc

Werkloosheid en
armoede groeit

Van onze verslaggever

KERKRADE - Ondanks de econo-
mische groei blijft het aantal werk-
lozen stijgen. Vooral vrouwen heb-
ben het moeilijk een baan te vin-
den. Kinderen uit gezinnen waar de
werkloosheid sporen achterlaten,
krijgen steeds minderkans een goe-
de studie te volgen. Het gevolg is
dat de armoede enorm groeit.

Tot deze conclusie kwamen de deel-
nemers aan de tiende conferentie
van het European Network of
Unemployed (ENU) - Europees
Netwerk van Werklozen - na vijf
dagen praten over deze problema-
tiek in Congrescentrum Rolduc in
Kerkrade.
„De officiële cijfers over het aantal
werklozen kloppen niet," zegt Jo

Bothmer, die zaterdag werd geko-
zen tot secretaris van het ENU.
„Weliswaar verschillen de situaties
in diverse Europese landen, maar
we horen overal hetzelfde trieste
verhaal. Vijftig procent van de lang-
durige werklozen zijn vrouwen."

Europa telt twintig miljoen werklo-
zen. Vijftig miljoenmensen leven in
armoede, volgens de gegeveus van
het ENU. Met grote zorg constateer-
de het ENU dat in Portugal de kin-
derarbeid de kop op steekt en dat
het verschil tussen Oost- en West-

Europa en de Derde Wereld groter
wordt.
Het ENU streeft naar een leefbaar
inkomen, dat zon 75 procent van
het gemiddeld nationaal inkomen
moet zijn. In elk land moet een wet-
telijk minimumloon komen. Ook
moet volgens de organisatie meer
aandacht besteed worden aan klein-
schalige projecten arbeidsplaatsen
opleveren.

Een punt van kritiek op de Europe-
se Unie is, dat Duitsland het voor-
zitterschap gebruikt om de sociale
zekerheid nog verder omlaag te
drukken. „De arbeidsmarkt moet
veel meer openstaan voor vrou-
wen," zegt Bothmer. „We moeten ze
een reële kans geven. Ook moeten
we stoppen met te zeggen dat werk-
lozen niet willen werken."

Maasbracht
mist meetpunt
luchtkwaliteit

MAASBRACHT - Voor een na-
der onderzoek naar de luchtkwa-
liteit in Midden-Limburg, zoals
Gedeputeerde Staten hebben
aangegeven, zijn Roermond en
Posterholt als meetpunten aan-
gewezen. Dat er geen meetpunt
in Maasbracht is voorzien, ter-
wijl de provincie daar nu net een
afvalverbrandingsinstallatie
heeft gepland, verbaast het colle-
gevan B en W van die gemeente.

Het college plaatst tevens enkele
kritische kanttekeningen bij het
onderzoek naar de luchtkwali-

teit. Voor verschillende stoffen
bestaat geen toetsingswaarde en
dat stelt beperkingen aan de me-
tingen. Maasbracht kan bij Ge-
deputeerde Staten niet achterha-
len om welke stoffen het gaat en
welke gevaren die stoffen met

zich meebrengen

Het nader onderzoek ligt in het
verlengde van een onderzoek
naar de relatie tussen luchtkwa-
liteit en luchtwegklachten door
de GGD Midden-Limburg. Er is
een vergelijkende studie ge-
maakt tussen Roerdalen (Melick-
Herkenbosch), Nederweert en
het Groningse Leek. De mogelij-
ke relatie is met aangetoond.
Luchtwegklachten zyn groten-
deels toegeschreven aan met
name allergieën en het slechtere
binnenmilieu.

Concrete projecten
voor betere relatie

Nederland-Duitsland
Von onze verslaggever

BERG EN TERBLIJT - Meer ge-
meenschappelijke concrete projec-
ten voor jonge mensen uit Neder-
land en Duitsland moeten bijdragen
tot een betere verstandhouding in
de toekomst tussen beide landen.
Tot die conclusie is het Institut Für
Europaische Partnerschaften und
Internazionale Zusammenarbeit
(IPZ), gekomen tijdens een drie-
daags congres in Berg en Terblijt.
Rond 35 vertegenwoordigers van
Europese instellingen, gemeenten
en (overheids)instituten waren naar
Nederland gekomenom hier te con-
fereren. Sinds 1982 houdt het IPZ
jaarlijks ergens in Europa zon con-
ferentie.
In werkgroepen werden diverse on-
derwerpen uitgewerkt. In het kader
van de culturele uitwisseling werd
ook over de Duits-Nederlandse ver-
houding gesproken. „Op het gebied
van culturele programma's gaat het
prima tussen Nederland en Duits-
land. Er zijn altijd voldoende part-
ners te vinden. Maar wat betreft het
omgaan met het stereotiepe beeld
dat in Nederland heerst van Duits-
land, daar streven we veranderin-
gen na," aldus Benno Steffens van
het Goethe-Instituut in Rotterdam.
Volgens hem zouden leraren bij de
jeugd een ander zicht op Duitsland
moeten bewerkstelligen. Hij werd
daarin bijgevallen door de honorair
consul van Duitsland in Maastricht,
P. Meyer Viol. „Geschiedenis-
onderwijs houdt op bij 1945. Er
wordt vergeten dat daarna een de-
mocratisch Duitsland is ontstaan,
dat niet meer te vergelijken is met
het Duitsland uit de oorlogstijd."
Meyer Viol pleit daarom voor een
gemeenschappelijke viering met
Duitsland van de bevrijding 5 mei
aanstaande.
Het IPZ zal een voorstel doen om
de betrekkingen tussen Duitse en
Nederlandse jongerente verbeteren
via concrete projecten. Daarnaast
zal aandacht gevraagd worden voor
de bescherming van persoonlijke
gegevens op Europees niveau. „Het
wordt tijd dat alle burgers in Euro-
pa te weten komen welke gegevens

over hen verzameld worden en waar
die te vinden zijn," aldus Dietmar
M. Woesler van het IPZ.
Verder vindt het instituut dat er een
Europese instelling moet komen
voor consumentenvraagstukken.
„Onlangs is voor het eerst in de ge-
schiedenis in Brussel contact ge-
weest tussen de consumentenbon-
den van de diverse landen. Wij
vinden dat er een Europese organi-
satie moet komen die de coördina-
tie op zich neemt van de consumen-
tenorganisaties in de twaalf aange-
sloten landen," aldus Woesler.
Het IPZ zal de conclusies van het
congres naar de Europese Commis-
sie in Brussel en naar Europarle-
mentariërs sturen.

Maastricht laat
congresgangers
in kou staan

MAASTRICHT - Met teleurstel-
ling hebben de deelnemers aan
het congres van het Institut für
Europdische Partnerschaften
und Internatzionale Zusamme-
narbeit (IPZ) gereageerd op het
besluit van de gemeente Maas-
tricht om de congresgangers niet
te ontvangen. De deelnemers,
onder wie burgemeesters van
Duitse steden, leden van jumela-
gecomités uit diverse landen als-
ook vertegenwoordigers van
Europese instituten en commis-
sies, hadden gerekend op een
ontvangst in de stad waar één
van de belangrijkste Europese
verdragen werd ondertekend.
„Aanvankelijk reageerde de ge-
meente enthousiast op óns voor-
stel. Maar naderhand kregen we
bericht, dat er in het weekeinde
in het stadhuis van Maastricht
en in het provinciehuis geen ont-
vangsten meer plaatsvinden in
verband met de hoge kosten.
Jammer, maar niets aan te doen.
We hebben toen maar een wan-
deling door de stad gemaakt,"
aldus de organisatie.

Proef met streektaxi
EINDHOVEN - De vervoersonderneming Zuidooster nv start binnen-
kort in Eindhoven en omgeving met een streektaxi. Klanten, die een
abonnement op de taxi moeten nemen, kunnen via een 06-nummer taxi-
ritten bestellen. Voor een lidmaatschap tot eind 1995 moet de klant iets
meer dan twintig gulden betalen. Daarnaast moet hij ookvoor elkerit een
bijdrage leveren, waarbij hij er rekening mee moet houden dat de taxi
met andere klanten gedeeld moet worden. De streektaxi is weliswaar
duurder dan het openbaar vervoer, maar stukken goedkoper daneen nor-
male taxi, aldus Zuidooster nv. Als de proef slaagt, gaat de streektaxi in
1995 ook rijden in andere aangrenzende gebieden van Eindhoven, waar-
onder het noorden van Limburg.

(ADVERTENTIE)

De Allerbeste
Aanbiedingen

Verse Ê W^Ê LM|] M
braadworst
hele kilo, geen I0r40" nu

MÊÊÊÊÊÊk Verse saucijzen
ftefcuni^ helekil° tfU Wgeen 10740 nu

Spruiten £%netje a 750 gram nu

i| t--A Zachte puntbroodjes
l^l^B verpakt per £ HlIlB|f I 6 stuks M* nu __^BJP^
N—:!*2LP Iglo boerenkool

Melkunie (vriesvers) ClJvXw
halfvolle melk Pak a 450 gram v&

"^ïïL^^ Beckers rundvlees-
|W|]^ kroketten 10%

doosjea 4 x 70 gr h4s^^gj^r
AKTIES GELDEN VAN MAANDAG 24 T/M WOENSDAG 26 OKTOBER 1994

janlinden
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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Bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde
die hij ons heeft gegeven en met respect en die-
pe bewondering voor zijn moed en wilskracht,
geven wij u kennis dat hedenvan ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, zorgzame vader, schoon-
vader, broer en zwager

Frederik Muller
echtgenootvan

Maria Sibilla Bosmans
in de leeftijd van 63 jaar.

Brunssum: M.S. Muller-Bosmans
Brunssum: Jan Muller

Mirjan Muller-Veltrop
Familie Muller
Familie Bosmans

Brunssum, 22 oktober 1994
Corr.adres: Ridder Dirkstraat 23
6444 HV Brunssum
De uitvaartdienst, geleid door ds. v.d. End, zal
plaatsvinden op donderdag 27 oktober a.s. in de
Bethelkerk, gelegen aan de Heugerstraat te
Brunssum, om 14.00 uur, waarna aansluitend de
begrafenis plaatsvindt op het parochiekerkhof
te Schinveld, gelegen aan de Grote Gats.
Er is in voornoemde kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum; gelegen-
heid tot afscheidnemen, dagelijks van
17.30-18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, voor een premie
die meestal lager ligt dan u nu
betaalt. Neem vrijblijvend de
proef op de som en bel van-
daag nog
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668 221090

HOENSBROEK

Wir lösen Haarprobleme

I-v*-! k

DisKret und zuveriassig Niemand sient
es. doch Ste sehen jungeraus Scnlalen -saunen - sctiwimmen - Sport treiben.
Unlósbar mrt dem Rtsthaar verwebt
Toupet» - nur eme Glatze ist pretswerter
Spitzenqualitat naarsenar* kalkuliert Maflanferti-gtingen Lagertoupets und Pvnjchwi.

Daman- H*rr«fi-Klnd*r
Ang«bot:
60Klebepunkte 12,90
Toupetband 5 m 9,90

Haarpraxis Stuppi
52070Aachen Adalbertsteinweg 45

Tel. 0241/502971 igegenuberParkhaus)

■■Ma^HHi^^iHalMaMa^aM

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

l
Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen _
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

WUMEM
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422 PB HEERLEN
(045)42 3848

t
Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn hele le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op
84-jarige leeftijd toch nog onverwachtvan ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader, opa en overgrootvader

Marinus Johan
Wouter Roeleven

echtgenootvan

Johanna Hendrika Christ
Hoensbroek: J.H.Roeleven-Christ

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

21 oktober 1994
Bejaardencentrum De Schutse
Prof. Asserstraat 2, 6431 TR Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen op woensdag 26 oktober a.s. om 13.30
uur.
Samenkomst in het crematorium.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.

Uw oude radiatoren
verdwijnen uit het zicht!

-^gyjfT]r?i&'l^'"','''':' " "üSSI^^MMi I

JA. &1L- —^ Hffli gßnSflrr!

Een mooie toekomst voor lelijke radia- «av^ aa* a<
oren. PORTAS bekleedt ze in de stijl POK IrW
/an uw interieur en naar uw wensen. Mwwwwp
Jw woning wordt heel wat gezelliger. I(£8yl

Exclusief voor: Maastricht. Meerssen. Landgraaf, Heerlen. H^&Jyfl
Kerkrade, Brunssum.

PORTAS-vakbedrijf van Wel bv M
Hoekerweg 4 " 6241 NG Bunde
® 043 -6478 33

+ A Bloedbank
w ZuidLimburg

heeft nieuwe donoren
nodig! 043*877778

PUBLIEKE AANKONDIGING
DIT KOMT NOOIT MEER VOOR

HET PAND MOET LEEG
KSe^f^atav^^z^y-W^P/- / Wegens ziekte van eigenaar zijn wij genoodzaakt onze zaak te

&i >!^sS?*i, Honderden nepals ■»«*£«» WOrden

w^^^ — —
3fO\^»ÏSr "" Voorbeeld: nepal design 170 x 240 v.a. 3985 "

Dit is de grootste verkoop op het gebied van 1e keus handgeknoopte tapijten
(en' CO) Xj»; die ooit in Nederland gehouden wordt. Kom kijken en overtuig uzelf. Alles met
~^*&i^_^**^ certificaat van waarborg en garantie, onder nr. 31213 HR K.v.K. Maastricht

Import, export, groot- en kleinhandel in moderne en klassieke oosterse tapijten
Steenweg 62 (volg parkeerpl. Steenweg), Sittard, tel. 046-582697 (dond. koopavond).

I Wij hebben een nieuw pand '

I f § VjT. Met ingang van maandag 24 oktober zijn a! onze <
f f I AA *n een n'euw kantoor aan de Bekkerweg 29 in Hei
ld ■ I P^ X isiEDU BEHEER «MAKEL/

S
Tekentafels j.^ \

GROTE SORTERING l* fffiJgM
SHOWROOM J~.
MODELLEN \^\

Kantoormeubelen
VÜ Van Dooren bv *£!!£»
/Coop n/ef voordat u bij Van Dooren bent geweest!

Handelsstraat 23, (Handelscentrum Bergerweg) Sittard
'S 046-514867, fax 046-523600

Dagelijks open 9P°-18P» u. Za. 10P0-16P" u. Do. tot 20.00 u.

|BELANGRIJKEI MEDEDELINGI VOOR 65+ERS
WOONACHTIG IN SITTARD, GELEEN E.O.

Bovenop de normale korting, die u als 65+er
van ons gewend bent, geven wij u in de week van

24 t/m 29 oktober ZÉÉR FORSE EXTRA KORTINGI op al uw kleding-aankopen.
EXTRA SERVICE

" Komt het u bovengenoemde week niet goed uit?
Tegen een kleine aanbetaling reserveren wij uw aankoop,
uiteraard met behoud van de extra korting .

" Uw eventuele betaalcheques worden door ons niet
vóór 12 november geïnd.

I Uitsluitend bij de filialen:

L^/YJi*i "i k Vrni^wV UPPIE
rn

in Te hot i Effektieve rente Rente Theoretische . . . Termijnbedr. Rente Effektieve Theoretische
handen per maand op jaarbasis per maand looptijd per maand per maand jaarrente' looptijd

min. max. min. max. min. max. ’ 10.000,- ’ 79,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’15.000,- ’225,- 9,8% 13,0% 0,785% 1,024% 94 mnd. 112 mnd. ’ 20.000,- ’157,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’22.500,- ’338,- 9,8% 12,6% 0,785% 0,994% 94 mnd. 109 mnd. ’ 35.000,- ’275,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 32.500,- ’ 488,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd. ’ 70.000,- ’550,- 0,785% 9,8% 94 mnd.
’45.000,- ’675,- 9,8% 12,2% .0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd. ’lOO.OOO,- ’785,- 0,785% 9,8% 94 mnd.

’ 65.000,- ’ 975.» 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd. 107 mnd. ’ 125.000.-1 ’982,- 0,785% | 9,8% |94 mnd. |

.. Terug te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis Jm f* ±±*^m\*f 'A,",aV^Mt
betalen in minimum maximum minimum maximum P9tt SPWrSWrTTaHP» rrH

7 5.000,- 48 mnd. ~f 125,- I ’ 136,- 9,8% 15,0% Hfl ■■■■■■■■■■ißi ■■’ 12.500,- 120 mnd. ’ 161,- ’ 178,- 9,8% 12,6% I^H
’ 20.000,- 120 mnd. ’ 257,- ’ 268,- 9,8% 10,9%

’ 25.000,- 120 mnd. ’ 322,- ’ 335,- 9,8% 10,9% MM
’ 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8% 10,4% flWÏl^ A^^l| lIS

’ 50000,- | 120 mnd. | ’ 644,- | ’ 658,- 9,8% | 10,4% llWll É lInI I" Iwl
" Wij regelen alles en bezorgen het geld óók kosteloos bij u thuis. " Vraag vrij- , , I 11LVI I«V .aJali^l \^^ IKl|
blijvend advies. " Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. ia*"","!'!!'"""'" I anan a^^a^Htarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. " Desgewenst met ]*^'*n'-yo I
lange looptijd. " Bij overlijden meestal kwijtschelding. " Andere Dedragen en *jjjjj^/ ■ jB^MÏT^T^lT^^KTr^alL'T*^ailooptijden (12 t/m 120mnd.) zijn ook mogelijk. " Leningen vanaf ’ 1.000,- tot |^\^^ BGaUallaiUwlWMwa&JßawAawß

’ 200.000,- zijn mogelijk ZONDER onderpand of borg. " DUS LAGE LASTEN. LlaX^ ■ LW.WJ>/'1 |¥i";pTJviÏïT3 ïl 1 V
" Gevolmachtigd intermediair. " Toetsing en registratie bij BKR in 1iel l^^^^v^ ■

iJL 1 Negen jaaren serieus

F / ÊjM |r of donateur. Tel. 01869-1881. GIRO 9662.

HhM SCHOOI
BKEN6EWI.

Beter. op de fiets
OAN VEPVUILJENIg
Steun deze actie, bestel het affiche of wor°

n
fieXsjers[D ond enfb postbus 2150

% 3440 DD Woer"
/q<o tel. 03480-2311 9

/^jpST^^N Vraag de informatie. Graag sturen»
(Hvl) u het nieuwe Wereld Water-boe^

|C|MA\/I VOO» MEDISCHE HULP IN ONTWIKKEL^Spn.Jt.nb^oatUOlTg^, :
S HENDRIKS TEXTIEL SCHOENEN SPORT HENDRIKS TEXTIEL SCHOENEN SPOB*
i de- <%axm oaof tiewLce, Kwaliteit en, het^ePde bedlemna de. qclok ikkw* &ewice, KiAmtiteU en fp^t^eme. uedLenutfi

I \■ K a^a^a^al BSSt l\lPllafti%~ at il 1^ f^^

" i*29 50 M van Limburg - 0 \| P"l^s^s Jl-Tl I groot IjNORMAAL iA^»*'v PHS .«i/ucmü 79. ■ ■ % ■ ■ ««kwaliteit IIwwl*l" PARKA 5 v«a« * >^ gifl aLi»iiZ.^ta3LJL.^.^.^^J. I £nlagepr^eni f

| SITTARD BRUGSTRAAT 1, TEL. 046-5156- HEERLEN SCHELSBERG 88, TEL 045-721124 ('S MAANDAGS GEOPEND VANAF 10.30 UUR) -VAALS KERKSTRAAT 4, TEL. 04454-63636 /
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Geintje loopt
uit de hand

iori? EN ~ Een zeventienjarige
dag Kerkrade is vrijdagmid-
*Üu ?P de Winckelen beroofd van
fjrie orornfiets. Een Mercedes met
brotn ~nzittenden stopte voor de
Uit p etser. Twee mannen stapten
brojjl namen de Kerkradenaar de
Heeri ts af' Een negentienjarige
Wefi lenaar reed op de bromfiets
jfi-Later is hij op de Einderstraat

e andere inzittenden van de
8uftlcedes, uit Heerlen en Bruns-
H°Uti meldden zich vrijwillig bij de
Hiet e- Na verhoor zijn zij samen
ttiann e Heerlenaar vrijgelaten. De
bujT^n..verklaarden in een lolüge
der n Z^n geweest en hadden eer-
"ig °P de dag op de Heerlerbaan
Bchj.il]l3ll °P een bromfiets laten

n door Plotseling vóór de
°P de weg te springen.

Tasjesroof
Uit k uADE ~ Een 74-Jari.ge vrouw
cLrie erkrade is zaterdagmiddag om
ëleij uJ*r. op de Bosveldstraat in
feent de van haar boodschap-
Vt£? ,ber°ofd. Van de dader ont-Kt Jeder spoor.

Fietspomp
„Heeft iemand een fietspomp en
materiaal om onderweg een lek-
ke band te plakken?," wordt ge-
roepen. Peter krijgt zijn schoe-
nen niet aan en Math heeft
problemen het heuptasje om zijn
middel te binden. Ferneau kijkt
nog even of zijn ketting goed is
ingesmeerd. Jossy Mertens stapt
in de bezemwagen en bestudeert
alvast de route: Hulsberg-Val-

kenburg-Margraten-Noorbeek-
grensovergang De Planck...
Maurice begint opeens te vloe-
ken. „Ik kan mijn fietssleuteltje
nergens meer vinden." In paniek
wordt fiets enkleding doorzocht.
Uiteindelijk zit het gewoon in
zyn beurs. Eric krijgt snel nog
even een carnavalscreatie op zijn
hoofd gezet en de Zef Hautvast
gaat op zoek naar de EHBO-tas.
Dan klinkt het startsein. „Als we
de Putstraat maar eens nebben
gehad, dan zijn we al een heel
eind," wordt gemompeld.
Ferneau Mertens had in zijn en-
thousiasme in eerste instantie
aangekondigd te voet naar het
Belgische Banneux té zullen
gaan.
„Maar dat hebben we hem uit
het hoofd gepraat," zegt een
vrouw.

Koninklijk zilver voor Cobben en Mertens

Mannenkoor Polyhymnia
maakt halve eeuw vol

Van onze verslaggever

trni??LEN " M heel vroeg ver"

nia -u et Mannenkoor Polyhym-
u «eerlerbaan zondag met devs naar Genk in België. In de

eKjaïens Orthodoxe St.-
«chaelskerk van Waterschei

p **S het koor Slavische gezan-
vip'.Dat alles in het kader van de
Van kS van net Souden bestaan
de h * mannenkoor. Een twee-
av hoogtepunt vormde gister-
rnpil^ de uitreiking van de ere-
v^dajne, verbonden aan de Orde
dp ranJe Nassau, in zilver aan
b^ "^ede-oprichters Hein Cob-
Du en Ignatius Mertens door
jj^Sfrneester Pleumeekers van«eerlen.

is vijftig jaar gele-n voortgekomen uit een
H»i e straatzangers op de
rue? , baan- "We voetbalden
niet

een samen, maar zongen
kinn Cen groePJe jongens na de
sok mis in de Vroedvrouwen-
ten 1 of in cafés," vertelt Mer-s- „De oprichtingsbijeen-

komst was op 7 oktober 1944.
Het koor telde meteen 34 leden,
H. Thissen was deeerste dirigent
en tot op de dag van vandaag is
lokaal F. Huyten, nu 't DrieLuik,
het verenigingslokaal."

„Het merendeel van de zangers
was mijnwerker," zegt HeinCob-
ben. „De leden kwamen met de
boterhammen naar de repetities
en gingen aansluitend naar hun
werk op de mijn. Met zon inzet
bereik jeook iets. Niet voor niets
is het koor ons leven geweest."

Cobben, nu zeventien jaar be-
stuurslid en als tweede secretaris
belast met nevenactiviteiten,
staat in de annalen van de ver-
eniging vermeld als de kam-
pioen 'erwtensoep eten. „De
snert kregen we van de Vroed-
vrouwenschool," lacht hij. „Een
wedstrijdje soep oplepelen werd
gehouden om de onderlinge
sfeer en het sociaalcontact te be-
vorderen." Elf borden wist de
gouden jubilaris te verorberen.
De eerste piano diehet koor aan-
schafte, is gekocht in Maastricht.

„De vereniging had geen geld en
de leden werd gevraagd vijftig
gulden als voorschot te betalen,"
legt voorzitter Wiel Hundscheid
uit. „Het bedrag zou later wor-
den terugbetaald. Maar na ver-
loop van tijd zeiden alle leden
spontaan: laat deze vijftig gulden
maar zitten."

De huidige dirigent JanGouders
is vijftien jaar als pianist aan het
koor verbonden geweest. Door
zijn studie moest hij het koor
verlaten, maar drie jaar geleden
keerde Gouders terug als diri-
gent. Enrico Delamboye is nu al
twee jaar de vaste pianist van
Polyhymnia.

Het eerste concours waaraan Po-
lyhymnia deelnam was op 20 juli
1947 in hotel Krasnapolski in
Amsterdam. Het koor behaalde
de eerste prijs en deereprijs (een
zilveren lauwerkrans) voor het
hoogst aantal punten van het ge-
hele concours. Het koor komt
nog steeds uit in de hoogste klas-
se, de afdeling A.
Als de twee tenoren Cobben en

Mertens de geschiedenisvan het
koor de revue laten passeren,
dankomen deherinneringen aan
de diverse concertreizen steeds
naar voren zoals Bad Ems, Salz-
burg, Wenen, Boedapest, Pula
(Kroatië) en het Engelse Midd-
lesborough.

Middlesborough in 1966 is voor
Cobben een nachtmerrie gewor-
den. Tot zijn grote schrik werd
hij alléén bij een Engelse familie
ingekwartierd. Engels sprak hij
niet. „De gastheer ging op een
avond met mij op stap," vertelt

de jubilaris. „Na drie of vier don-
kere biertjes hield hij het vooi
gezien. Ga maar naar huis moet
hij gedacht hebben, die mar
drinkt te veel."

Naast de uitreiking van de ko-
ninklijke onderscheidingen aan
Hein Cobben en Ignatius Mer-
tens, werden ook de jubilarissen
Gerrit van Haard (ere-voorzitter),
Martin Butink, Jan Derks en
Frans Vervoort, allenveertig jaar
lid, en het zilveren lid Piet de
Munter door het bestuur van Po-
lyhymnia gehuldigd.

# De twee gedecoreerde koorleden Ignatius Mertens en
Hein Cobben. Foto: CHRISTA halbesma.

Weddenschap ingelost

DOORLEON JEURISSEN St.-Donatus op de
fiets naar Banneux

GRIJZEGRUBBEN - Het is za-.
terdagmorgen negen uur. Leden
van defanfare St.-Donatus lopen
zenuwachtig rond in en buiten
café Griezegrubbe in het Nuthse
Grijzegrubben. Het herfstzonne-
tje van de laatste dagen heeft
plaatsgemaakt voor de eerste re-
genbui. Maar de pret zit er bij de
muzikanten van de fanfare toch
goed in. Belofte maakt schuld.
„Op de fiets jongens, we gaan
naar Banneux," luidt het in koor.

Aanvankelijk is het de bedoeling
dat de muzikanten in uniform en
met instrument de fietstocht
naar Banneux afleggen. Het
weer is echter niet al te best en
de uniformen worden snel inge-
ruild voor sportieve kleren. Theo
Roverts is de enige diezijn saxo-
foon op de fiets meeneemt. „Om
onderweg het tempo aan te ge-
ven," lacht hij.
De fietstocht is het resultaat van
een weddenschap die werd afge-
sloten tijdens het bondsconcours
in de Kerkraadse Rodahal. Als
St.-Donatus meer dan driehon-
derd punten zou behalen, zou-
den ze bovengenoemde actie
ondernemen. Niet alleen behaal-
de de fanfare met 306punten een
eerste prijs, maar promoveerde
tevens van de Ere-afdeling naar
de afdeling Superieur.

ZefHautvast, een dageerder opa
geworden door de geboorte van
stamhouder Torn, wordt gebom-
bardeerd tot gids. ledereen is
druk bezig de laatste ongemak-
ken aan de fiets of kleding te
verhelpen. Het zadel wordt nog
vlug afgedroogd. Onder de deel-
nemers zijn veel ongeoefende
fietsers en een jongedame, In-
grid Vliegen. „Als dat maar goed
afloopt en onderweg niks ge-
beurt," fluisteren enkele onge-
ruste familieleden. „Voor enke-
len wordt het een heiligdoms-
vaart."

" De vrolijkefietsers van defanfare St.-Donatus vol goede moed op weg naar Banneux. Foto: CHRISTAHALBESMA

Kaars
Aan de bar staat Hein Keulen.
Hij is de maandag voor het op-
treden van St.-Donatus in de

Rodahal te voet naar Kapel aan 't
Zand in Roermond gegaan. Om
een kaars op te halen. Het traject
van 43 kilometer is door de Grij-
zegrubbenaar afgelegd in 8,5
uur. „De kaars heeft die bewuste
dag de hele tijd gebrand," zegt
Keulen. „Woensdag heb ik de
kaars samen met voorzitter Leo
Goffin en Mia Dewez terugge-
bracht naar Roermond. Maar
deze keer met de auto." -
Het is niet de eerste keer dat de
leden van St.-Donatus iets spe-
ciaals ondernemen. Vijf jaar ge-
leden ging men te voet naar
Wittem. En dat allemaal omdat
de fanfare onder leiding van
Frank Rouschop landskampioen
1989 was geworden in de afde-
ling Uitmuntendheid, met pro-
motie naar de Ere-afdeling.

Toen werd gezegd: dat gebeurt
nooit meer. Maar zie, vijfjaar la-
ter is het de beurt aan de jonge
dirigent Guido Swelsen om met
zijn manschappen naar de afde-
ling Superieur te promoveren.
„Dat gebeurt nooit meer," zegt
kroegbaas Piet Kruts. St.-Dona-
tus rest alleen nog maar promo-
tie naar de concert-afdeling.
Het gezelschap heeft de tocht, op
een valpartijtje na, goed door-
staan. In Banneux zijn enkele
kaarsen aangestoken en even na
kwart over vijf zaterdagmiddag
was iedereen weer terug in hel
verenigingslokaal.

regionaal

Eerste jaarruim drieduizend gulden subsidie

Gemeente Voerendaal
steunt slachtofferhulp

verslaggever

JOERENDAAL - De ge-
ënte Voerendaal gaat met

Jfong van volgend jaar subsi-e verlenen aan het Bureau
P^htofferhulp. De biJdrage

aagt ruim drieduizend
l^den, een kwartje per inwo-, [■ De subsidiëring voor de
'iende jaren is afhankelijk

f* de evaluatie medio 1995.

Nn verleden heeft Voerendaal
jSubsidieverzoek van de Stich-

K^ Slachtofferhulp Zuid-Limburg
jj^safgewezen. Het gemeentebe-
Etf was namelijk van oordeel dat
L\ bureau alleen maar materiële
k P^rlening verzorgt. Zon doel
KrJ 1 in Voerendaal niet in aanmer-
C S voor een gemeentelijke bijdra-

Ei»£ "neeste Zuidlimburgse gemeen-
|* nebben inmiddels een positief
Su'^t genomen om het Bureau
Ij-^htofferhulp te steunen.
in .^n onderzoek is gebleken dat
i^*e eerste vijf maanden van dit
d 0 26 inwoners van Voerendaal
fj<j?r net bureau zijn benaderd. Elf
C*" stelden geen prijs op
Con?' met zes personen is éénmalig
«on et geweest en met negen per-

ei» heeft het bureau meerdereen contact gehad.
Si
0 chtofferhulp draaitvoornamelijk
kj-^ywilligers, met een beroeps-
«ttat. coördinator. In eerste in-
J6K ~Le wordt een luisterend oor
dj. oden aan slachtoffers van mis-
00i. n en verkeersongelukken.
(j/Verieent het bureau hulp bij ju-
rjjjscne zaken om schadevergoe-
Ug" 0f genoegdoening te krijgen.
15^Waar professionele hulp nodig

BC'u^8C'u^r °rdt doorverwezen naar maat-

Her?61** Werk °f andere instel'

no ' v°orstel van het college moet
«om or de gemeenteraad wordenca gekeurd.

Inbreker gepakt
HEERLEN - De politie heeft za-
terdagavond op de Welterkerk-
straat in Heerlen een 28-jarige
Heerlenaar aangehouden. De
man wordt ervan verdacht de af-
gelopen tijd in Heerlen-Zuid di-
verse inbraken te hebben ge-
pleegd. De inbreker werd be-
trapt door een bewoner aan de
De Hoof. Deze hoorde een geluid
in de garage en ontdekte de
Heerlenaar, die zich achter de
auto had verstopt. Hij sloeg op
de vlucht, maar kon even later
worden opgepakt. De man reed
op een damesfiets en had twee
betonnen leeuwtjes bij zich die
hij ergens had gestolen.

Pro Ecclesia voor Ferfers
HEERLEN - Hub Ferfers uit de Heerlense wijk Molenberg heeft
zondag de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ont-
vangen. De versierselen werden Ferfers na de hoogmis van elf uur
uitgereikt door mgr. A. Castermans, hulpbisschop van Roermond.
Ferfers heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de parochie Ver-
schoning van de Onbevlekte Maagd en de Molenbergse gemeen-
schap. Hij is voorzitter van het jubilerend gemengd koor Molenberg,
was jarenlangkerkmeester en is nog steeds actiefbinnen de parochie
als lid van het processie- en Lourdesnoveencomité.

" Hulpbisschop Castermans overhandigt Hub Ferfers de.
pauselijke onderscheiding. Foto: christa halbesma

Natuurtalenten
bij Kiekes Wead

Van onze correspondent
jQREIJNDERS

LANDGRAAF - De Nieuwen-,
haagse toneelvereniging Kiekes
Wead heeft in het weekeinde
met de première van het dia-
lectstuk 'Woa is de mam?' een
bijna perfect staaltje toneel op
de planken gebracht. Met enkele
natuurtalenten in de gelederen
zorgen de amateurs voor enkele
uurtjes ongedwongen plezier.

Decor voor de klucht is de huis-
kamer van de familie Frings.
Tuën Frings (Armand Ledoux)
maakt aan de ontbijttafel de on-
vergeeflijke fout zijn trouwdag
te vergeten.
Ega Helmie Frings-Houben (An-
nie Lamers) neemt hem dat
uiterst kwalijk. Maar ook opa
Houben en de kinderen Elly en
Pierre denken er niet aan. Pierre
(Maurice Lamers) maakt zich
meer zorgen om de toestand ir
het onderwijs en gaat in staking
Ongewild hebben de huisgeno-
ten moeder Frings, die het toch
steeds zo goed met hen voor-
heeft, opstandig gemaakt. Hel
mie vertrekt woedend en zoekt
troost bij buurvrouw Lenie
Reumkens (Annie Kockelkoren;
en de ongetrouwde verpleegstei
Fien Stevens (Elly Janssen).
De drie gaan vechten voor hur
eigen rechten. Ze ontketener
een verbale strijd, waarin Fier
het brutaalste woord heeft.
Kortom, het is oorlog in huizf

"Frings. Aan vaders kant komt
versterking van buurman Rob
Reumkens (Ger Kockelkoren).,
Ook opa's vriendin Treeske (Tre-
,sie van Mierlo) staat aan de kant
'van de mannen en doet intussen
.het huishouden.
Verbale beschietingen over en
weer zorgen voor intriges en kol-
derieke situaties. Opa (No Jur-
gens) en de tiener Elly (Rita van
Mierlo) zetten daarin perfecte ty-
petjes neer. Hun mimiek, na-
tuurlijk en makkelijk spelzijnzo
overtuigend, dat het publiek met
vaders groep meeleeft en met
luide reacties zelfs meespeelt.

De zaal verfoeit het gedrag van
de drie vrouwen en gaat hele-
maal op in het spel. Dat siert
regisseur Jan Severens, maar
ook Rita van Mierlo, No Jurgens
en Ger Kockelkoren. Het zijn
waarlijke natuurtalenten die in
hun enthousiasme de andere
spelers meetrekken.

recensie J
'Woa is de mam' is gebaseerd op
een stuk uit de tijd van studen-
tenopstand en Dolle Mina's. Het
speelt echter in 1994 en daarom
is het jammer dat het thema niet
in zijn geheel geactualiseerd is.
Ook mag de regisseur nog wat
schrappen in het laatste bedrijf.
Dan gaat het spel nog vlotter.
Kiekes Wead geeft in De Brand-
poort nog vijf voorstelllingen en
wel op 29en 30 oktober en 2, 5 en
6 november.

Man aangereden
KERKRADE - Een 38-jarigeKerkradenaar is vrijdagmiddag om drie uur
op de Kaalheidersteenweg bij het oversteken door een 47-jarige autobe-
stuurder uit Simpelveld aangereden. De voetganger had bij het overste-
ken de auto niet gezien. Hij raakte gewond aan gezicht en linkerbeen en
moest zich onder doktersbehandeling stellen.

Koffer in vijver
SCHINVELD - Een man uit Maastricht heeft vrijdagmiddag bij de poli-
tie een koffer afgegeven. Hij had de koffer in een vijver in Schinveld
gevonden. Er zaten onder meer bedrijfspapieren en bankpasjes in, af-
komstig uit een Duitse auto die woensdag in Neuss was gestolen.
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Hpiccolos
In deCramer 37v Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank: 1035100
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
Reuzepiccolo'B
Over 1 of 2kolommen, 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 hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 11 00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron C«bucoSunvrto Scanner) 0930

——a—aaaaa jej. 1 ■——■■■■■■■—■

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor

particulieren en bedrijven.
Winterkorting

van ’ 75,- per schilderper dag.
Vraag vrijblijvend prijsopgave.

g 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.
Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.

Plezier voor de gasten
Dan ook voor de medewerkers. Kom op woensdag 26

oktober a.s. naar Brands Bierhuis, Spoorweglaan 4,
Maastricht tsn. 10-14 uur of vrijdag 28 oktober naar Hotel
Tummers, Stationsstr. 21, Valkenburg tsn. 12-17 uur om
uw loon te controleren. Medewerkers in de Horeca, Re-

creatie en Catering zijn van harte welkom. Dit is voor leden
en niet-leden. Voor meer info Maria Weusten, 04458-1407.

Erv. AUTOPLAATWERKER
met erv. in richtwerk zkt. an-
dere werkgever. Br.o.nr. B-
-06097, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerten.

OG te huur
KERKRADE, nëttë rustige
gerenov. etagewoning voor
2 pers. ’986,- mcl. stookk.
Tel. 045-459596.

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

Woonhuis verkopen ???
Wij kopen Uw woonhuis direkt zelf aan.

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
Koopwoning Vastgoed '92 b.v. ff 040-128897.

Woonhuis verkopen!!!!
Wij kopen ook uw woning direkt aan voor zeer reële prijs

zonder bijkomende kosten.
DENIS VASTGOED ff 040-129524.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
Met spoed WOONHUIS of
flat te koop gevraagd, even-
tueel met achterstallig on-
derhoud. 040-129013.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
Telef. 045-724056.
SCHINVELD, Broekstr. 42,
woonh. met gelijkvloers,
woonk., keuken, 2 slpks.,
badk., toilet. Verd.: 3 kmrs.
en zolder, ’147.500,-. Wij-
man & Partners, Heerlen.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Brandhof-
straat 23, kantoor-praktijk-
woonhuis met tuin en 7 par-
keerpt., nabij markt Schaes-
berg, ’385.000,-. Inruil be-
spreekbaar. Wijman & Part-

i ners, Heerten. 045-728671

BRUNSSUM, Langeberg-
laan 10. Hoekwoning, kleine
tuin, 3 slpks., ’129.500,-.
Bij 100% fin. ca. ’675,- p.
mnd. Wijman & Partners,
Heerlen. 045-728671.
HEERLEN, Marie Curie-
straat 8. Eengezinswon. in
perfecte staat met veel ex-
tra's. Na het zien zult u wil-
len kopen, ’176.000,-. Wij-
man & Partners, Heerlen.
045-728671.
KERKRADE, Franciscaner-
str. 79. Winkel/woonhuis met
veel ruimte. Pand verkeert i.
g.st. van onderhoud,
’169.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen. 045-728671.
LANDGRAAF, Dorpstraat
18. Woonhuis met grote ga-
rage en veel ruimte, voor ve-
le doeleinden geschikt.
’225.000,-. Wijman & Part-
ners, Heerlen. 045-728671.
Mooi woonhuis met bedrijfs-
hal te MAASEIK, van duur-
zaam materiaal gebouwd,
zien is kopen. Tel. 00-32.
89566295.

Personeel gevraagd
Het Limburgs Dagblad vraagt voor

NUTH
BEZORG(ST)ERS

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van be-
zorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's kunt
U tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

Rumpenerstr. 81, Brunssum g045-256363.
Word RU-INSTRUCTEUR
(m/v). Een fijn beroep met
vrijheid, afwisseling, uitda-
ging. Veel vraag naar autorij-
instructeurs voor vrachtauto-
autobus- of aanhangwagen-
rijbewijs. Met het begeerde
erkende Kaderschooldiplo-
ma mag U (zelfs zonder
middenstandsdiploma) vrij
een rijschool te beginnen.
Na vijf maanden kunt U al
eigen baas zijn (fulltime of
partime) of een leuke vaste. baan hebben. Binnenkort
starten in heel het land de. nieuwe opleidingen. Meer
weten? Bel dan voor 21.00
uur voor een gratis fraaie
studiegids De Kaderschool:
04998-99425 of 043-
-259550.
GEVRAAGD voor Duitsland,
België colporteurs. Hoge
verdiensten. Info. telef. 00-
-49.241504949.

" Gezocht BROMFIETS-
MONTEUR met ervaring.
Tweewielers Math. Salden
Limbricht.
KOLIBRI-MODE, gezellige
mode bij je thuis, vraagt free-
lance modeconsulentes
voor enkele avonden per
week. Goede verdiensten en
een investering is niet nodig.

' Inl. na 19.00 uur 05210-
-10733.
Wij zijn dringend op zoek
naar kwaliteitsbewuste ME-
DEWERKERS voor secuur
produktiewerk. Langere pc-, riode. Leeftijd 18-30 jaar, 2-
of 3-p4oegendienst. Tele-. foon 045-710568.

Voor ons jonge enthousiaste
team zoeken wij op korte
termijn vr. TELEFOON-
OPERATORS. Tel. 045-
-322999, tussen 11-12 uur.
Cafetaria Oud Weiten te
Heerlen zkt. 2 MEDEWER-
KERS voor het cafetaria die
ook in het weekend willen
werken. Tel. 045-716910.

Bouwraat/machines
Het topmerk van Nederland
(Lamet). LAMINAAT parket.
Normaal ’ 100,- per m2, nu
’25,- t/m ’4O,- per m 2mcl.
ondertapijt. Licht beschadig-
de nieuwe deuren vanaf
’40,-; rollen dakleer v.a.
’2O,- t/m ’65,- per rol 10m2, 2 t/m 4 mm dik; daktrim
’12,50 per 2,5 mtr. I.; Un-
derlayment + 0.5.8, platen
nu ’47,50; keukenkast-deurtjes; Pakistaanse +
echte Perzische tapijten
voor spotprijzen enz. enz.
Rennemigerveldweg 70A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel
04493-2715.
KARCHER hogedrukreini-
gers. Voor verkoop en servi-
ce van het gehele program-
ma vraag uw Karcherdealer
Collé Sittard, Machinehan-
del b.v., Nusterweg 90. Tel. ,
046-519980.
Te koop TRACTORS merk
Renault, 30 pk. Tel. ml..
04754-88896 / 86745.

Winkel & Kantoor

Kassa....Kassa!!
Occ. v.a. ’ 250,-. Nieuweva. ’ 495,-. Tevens aanbie-

dingen in Weegschalen, Copiers, Kantoormeubelen. Prij-
zen excl. BTW, mi. Roltex, Alles voor Winkel & Kantoor,

Daelderweg 25, Bedr.terrein Horsel, Nuth.
Tel.: 045-242880, fax: 045-241690. Open: Ma-vr. 8.30-

-17.30 uur, donderdag tot 21.00 uur.

Auto's

" Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Opel Omega 2.0 combi '91 ’ 26.750,-; Lancia Dedra 1.8
'92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CU 8-93 ’ 32.750,-;
Ford Orion 1.6 CLX '93 ’ 24.750,-; Alfa Romeo 75 '91

’ 17.750,-;Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno 70 '90 .
’ 9.500,-; Fiat Panda 1000 '91 ’ 9.750,-; Audi 100 2.3 E

aut.'9o ’ 27.750,-; Audi 80 1.8 '88 ’ 18.750,-; Peugeot 605
Sü '91 ’ 24.750,-; Peugeot 405 GRi '90 ’ 13.750,-;

Peugeot 309 1.6 GLX aut. '93 ’ 21.750,-; Peugeot 205 1.1.
GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Kadett 1.3 en 1.8 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92 ’ 23.750,-; Ford
Siërra 2.0 Sedan '89 ’ 13.750,-; Ford Fieësta 1.1 '93

’ 17.750,-; Ford Fiësta 1.1 '88 ’ 9.500,-; Ford Scorpio 2.0 i
Ct aut. '88 ’ 16.750,-; Honda Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-;
Renault 25 TX 2.2i'91 ’ 23.750,-; Renault 19 Chamade

'91 ’ 14.750,-; Volvo 340 '85 ’ 3.750,-; Ford Siërra 1.8 '86

’ 4.750,-. Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.
Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn.,

Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

Ik betaal de hoogste prijs in
Urnburg. Tel. 045-272019.

BMW 316, bwj. '79, rood/
oranje, techn. 100%, APK 5-
95, ’1.750,-. g 046-520171.
Te koop BMW 320i, bwj. 10-
-'B5, zwartmetallic, schuifd.,
sportv., verlaagd, 5-gang, i.z.
g.st, ’6.350,-. 046-512315.
EEND 2CV6, type '86, APK
7-95, i.z.g.st, ’2.800,-. Tel.
045-317675.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Te k. Ford SIËRRA '92,
kleur rood, zwarte spoiler, s-
versn., 23.000 km., vr.pr.
’21.000,-. g 045-271917.
Te k. Ford ESCORT 1.3 L,
bwj. '85, kl. wit, APK 10-95,

’ 3.950,-. Tel. 045-273402.
Te koop Ford SIËRRA com-
bi 1600 met gereviseerde
motor, bouwjaar okt. '86,
’4.000,-. Tel. 045-271056.
Te k. MAZDA RX7 Targa,
bwj. '84, i.z.g.st., pr.
’8.750,-. Tel. 04492-1304.
Opel KADETT Stationcar
Club, metal.zilver, 5-drs., 12-

-'BB, vr.pr. ’11.800,-; Kadett
1.3 S, wit, bwj. '89, 3-drs., vr.
pr. ’ 10.400,-. Walramstr.
18, Bom, g 04498-60042.
Te koop KADETT E, '85, wit,
nette auto, ’4.950,-. Mar-
tens Auto BV, Kerkstr. '92,
Landgraaf. 045-314096.
Te koop Opel KADETT I.Bi
bouwjaar 1990. Telefoon:
045-243317.
Te koop Opel KADETT '85,
zeer mooi. Op de Knip 63,
Kerkrade-Terwinselen.
Te koop PEUGEOT 205,
bouwjaar '88. Tel. 045-
-243317.
Te koop ROVER 216 S,
bouwjaar '89. Tel. 045-
-243317.
Te k. TOYOTA Celica 1.6
ST coupé, m. '84 met extra's,
’3.450,-. Tel. 045-325818.
Te koop VOLVO 340 TL, bwj.
'79, APK 4-95, pr. ’950,-.
Tel. 04404-2291.
Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Te koop Opel KADETT 2.0
GSi bwj. '88, met APK, 2-drs.
blauwmet. veel extra's, pr.
’12.750,-. 045-320457.

Mitsubishi Lancer '86; Ford
Escort 1.1 '83; Toyota Celica
'84 en '82; Opel Corsa diesel
'89; Nissan Cherry '82; Seat
Fura GL '85; Suzuki Alto '88;
Ford Escort 1.4 CL '93; VW
Golf 1600 '86; Opel Kadett
1.3 '83 en '86; Ford Siërra
Ghia '84. SUPERCARS,
Akerstr. Noord 20a, Hoens-
broek. Tel. 045-222455.
Auto Kaldenborn bet. de
HOOGSTE prijs voor uw au-
to!! 045-411572. OokLada's.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Opel Astra sta-
tioncar diesel '93 ’27.500,-;
Opel Corsa '91 ’13.950,-;
Opel Corsa 4-drs '90
’12.950,-; Opel Kadett Van
stationcar diesel '91
’7.500,-; Opel Kadett 1800
'88 ’12.950,-; Opel Astra
combi GLS '92 ’25.750,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Opel Astra 1600
'92 ’23.750,-; Opel Omega
2.0 87 ’10.750,-; Opel Ka-
dett Sedan 1600 '90
’16.950,-; Kadett GSi 16V
'90 ’23.950,-; Ford Siërra
2.0 '84 ’4.250,-; BMW 320-
-6 aut., '83 ’4.000,-; Fiat'
Uno 45 '89 ’6.900,-; Mazda
323 '86 ’5.900,-; Opel Ka-
dett 1300 '87 ’7.750,-; Ka-
dett 1300 t. '86 ’5.500,-;
Ford Escort 1300 GL '85
’4.750,-: Opel Kadett sta-
tioncar diesel '86 ’6.500,-;
Opel Veetra automaat 5-drs
'89 ’19.950,-; Opel Kadett
5-drs '88’ 10.950,-; Suzuki
Samurai '89 cabrio

’ 14.950,-. WEBER, Auto-
bedr., Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
En/aren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Wij spuiten, logen, stralen
en repareren uw oude MEU-
BELS als nieuw in de kleur
die u wenst. Wij maken ook
meubels op maat. Wessels
Meubels, Handeisstr. 9, Sit-
tard, g 046-512981.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
Te koop blank eiken EET-
HOEK pr. ’250,-. Telef. 045-
-231554.
Te k. INRUILMEUBELEN
zoals kasten, bankstellen,
eethoeken, slaapkamers
enz. Bel 045-252670 voor
een bezoek aan ons maga-
zijn. Woninginrichting Ste-
vens, Brunssummerstr. 23,
Schmveld.
Pracht zw. eik. EETHOEK
met 6 massieve stoelen, nw.
st, ’1.475,-. 045-322111.
Ant. KAST, slpk., buffet, eet-
hoek enz. (goedkoop). Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Kamers
GESTOFF. zit/slpk., këük"
Akerstraat N. Hoensbroek,
’3BO,- all in. Voorkeur ou-
dere, 045-221217.

In/om de tuin
PROFITEER nu van onze
speciale najaarsprijzen voor
gazonmaaiers, zitmaaiers,
bosmaaiers, tuinfrezen etc.
Informeer bij Collé Sittard
Machinehandel B.V. Tel.
046-519980.
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell
Tuincentrum, g 045-256423.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. g 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

j

Computers
CPU STUNT!! Uw computer
upgraden naar 486DX2/66:
U ruilt uw "oude" werkende
486 processor in en U be-
taald dan slechts ’325,-
-voor een splinternieuwe
486DX2/66 processor.
CompTEC, Akerstr. Nrd.
188 (t.o. Gamma), Hoens-
broek. 045-231897.
Te k. nieuw in Limburg CO-
PY-BOXEN, super nintendo,

’ 825,-. 04450-3636 voor
14.30 uur of na 23.00 uur.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.

(Huis)dieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. KI.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. mooie YORKSHIRE
temer pups. Telef. 04498-
-54002.
Te koop prachtige DOBER-
MANN pups, kampioenafst.
ingeënt en ontwormd. Telef.
08866-3151.

Caravans
Caravan-Import

Feyts
Wegens vakantie zijn wij
gesloten TOT 25 oktober.

Caravan Import Feyts,
Hoofdstr. 84, Amstenrade. ■

CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. g 04408-1251.

Zonnebank,-hemel

Spectaculair lage prijzen bij
de grootste zonne- vakspe-
cialist in de regio GOER-
GEN zonnehemels. Alles
met 3 jr. voll. garantie. Rijks-
weg-N. 97, Sittard, 046-
-583002 (t.o. ziekenhuis).

Huish. artikelen
IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

Motoren
SUZUKI Intruder 750, bwj.
'90, zeer interessante prijs.
Tel. 04750-11228.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN-TV'S mët
garantie, grote soit. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel, meer dan 30 jaar.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Watersport
"Opruimingsuitverkoop
DUIKSPORTMATERIA-
LEN". Alleen maandag 24
oktober van 14.00 tot 17.00
uur. 't Duukerke, Pastorijstr.
63, Nuth.—:

"^^^ CPrcrfxcici-ti
J :———'—" ; ge'— ~~\+

Hartelijk gefeliciteerd Leo en Annie met jullie

25-jarig huwelijk!
Ivo, Paul, Natasja ,

Jos en Karin

i éi wÊm. .i
12V2 jaar getrouwd

Proficiat Kelly en llona.

■s»»»^a^^s«aaaaaa»*.
Reageren op

advertenties ond*
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoe**
gefrankeerd) naar I»
Limburgs Dagblad^, 1postbus 2610, 6401^Heerten en vergeet niet! 1

onder op deenveloppej
nummer uit de adverte"

te vermelden.

Kerstmis
3.000 KERSTDENNEN të
koop, Amorika, 1.20 tot 1.80
mtr. Tel. 00-32.89.854309.

Braderieën/Markten
Zo. 30 okt. van 10-18 uur
ROMMELMARKT te Voe-
rendaal in Laurentiushuis
aan de kerk. 045-324112.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S !Ü aiïê
uitvoeringen. W. Feijts au-
to's, Vaesrade 61-63, Vaes-
rade. Tel. 045-243317.

(Brom)fietsen
Te k. PUCH Maxi met ster-
wielen, bwj. '90, zwart/wit,
’700,-. Tel. 045-319464.

Foto/Film .
Te k. DIA-PROJEjjJ
met scherm en toeW"
’250,-. Tel. 045-231554^

Te koop gevtj^
Wij betalen de hoogste'
voor al uw oude MET"*
Gebr. Swinkels, Beit»
Heerlen. 045-422025. >

Onderdelen/a<#■ " '" —^Ink./verk. goede gebr..
TOBANDEN. Pass*
39, Heerlen, g 045-2226%

Aanhangwagen
DASSEN, aanhang^
fabr., verk., verh., <**rep, g 045-455088/4525g>

HaUlClaLait^ aUlal3aUk MSaiaß
Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd.bedrag EffeajJ

iihanden betalenin voJgensmin. opjaarbasis vlg. wet. max. opt*

15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 IJ'S
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 1%

i 30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 I£Ji
50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 I<S|

kniel 50.001 ," U betaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente *(
inhanden permnd effectieve rente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. *"15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0%

' 25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.6% ,
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2%

[ 60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2%

OOK VOOR HYPOTHEKEN: ,
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTriej

DEZELFDE MAANDLASTGEDURENDE DE GEHELE LOg^

é 8e1045-719966 Piccolo's voor méér resultaat 8e1045-719966J
Personeel Kontakten Klubs

Dolce Vita
Wegens drukte vragen wij nog een Ned. meisje van niveau.

Intern mogelijk, optimale sfeer, zeer hoge garantie.
Bel voor informatie, vraag naar Karin. Tel. 04750-30746.

’ 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES va.
18-30 jr. 045-416143.

MEISJES gevr. voor bar,
middag- of avonduren. 8
04492-2650

06-llJnen
100% Wild üve Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

Live direct apart
ook voor adressen en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm).

De Enige
P'Codelijn
Van Nederland die nog

steeds feiloos aangeeft waar
in jouw buurt dus gewipt kan

worden.

06-95.46
1 gpm. Alle Ned. Postcodes.

Adressen
Dames geven hun adres en

telefoonnummer.
06-96.85

24 u/p.d. 100 cpm

Strak Kontje '

Grieks * Lisa v. achter 1 gpm.
06-320.325.55

BEESTEN
MET T VROUWTJE. 1 gpm.
06-320.327.26
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.
06-96.80

24u./p.d. 100 cpm.

Sex voor twee
tetefoonsex met vrouwen
06-320.330 46 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 75 cpm.

Gratis telefoon-
sex voor
vrouwen

06-4311 of
4611

Mannen bellen v. ’ 1,- p.m.
Tetefoonsex 06-9596
Sex direct 06-9519

Top contact 06-9845
Hete meiden 06-9785

Homosex voor 2
(’l,-p.m.)

JackOff 06-9735
Tetefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Bremsex 327.56
Darxroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
/1.- p"i

Nieuwe Rage uit Amerika
SEXPRIVELUN. Bel en
spreek boodschap in en

luister naar van anderen die
ook belten. Hoor je een
lekkere boodschap dan

wordt jeNve doorverbonden.
Vrouwen belten gratis! Igpm.

06-97.92.
2n in n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt 75 cpm.

06-98.77.
NIEUW! Sexdoorschakellijn:

Vrouwen willen DIREKT
SEX. Bel nu 75 cpm

06-9.750

Zoek je RIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm
06-350.266.53.

Rijpe vrouwen willen
sexkontakt

(niet commercieel) 75 cpm.
06-9890

Rijpe vrouwen zoeken
jongensvoor een slippertje.

06-9760
75 cpm. AKTIEü!

Privé telefoonnrs van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502
1 gpm. Kom maar met je

hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

din. En heb je dit wel 'ns
gezien? Toen trok ze haar

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

1 gpm. Sla die STOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55
Sadistische sex

met jongevrouwen
06-340.340.90

(1,-p.ni.)
Waar wacht jeop? Gewillige

meid zoekt hete
SEX-afspraak

06-9517 (75 cpm)

Kosteloos!
Hete vrouwtjes willen zo af

en toe 'n Amateur Prosti zijn
en zoeken duskosteloze

Sex!

320.320.90
06/1 gpm.

125 telefoonnummers
Chantage. Zij heeft het geld
niet. Dan maar aflossen in

de club! Live. 1 gpm.

06-320.330.51
LESB.: als Joke bij Dorle
blijft slapen, doen ze het

de hele nacht... 1 gpm.
06-320.326.92.

Doorschakelsex
Luister naar hete oproepen

van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).

Kijkers
Gezocht!

Echtparen zoeken nette en
diskrete heren om toe te
kijken in de slaapkamer!

340.340.11
06/1 .gpm (Boven 18 jr!)

Sex vla je
kengetal!

Toets het kengetal in van
waar jewoont en je hoort
waar in jouw plaats vaak

de gordijnen dicht zijn!

340.340.86
06/1 g.p.m. Sexadressen

1 gpm. Hoi, ik ben Tanja, net
18, ik zit LIVE achter m'n
eigen 06-lijntje. Moet ik al
m'n haartjes afscheren?

06-340.350.75
Gratis

sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm).

Homo-kontakt
direkt apart met een hete
knul uit Limburg!! Bel nu

06-9614 (nu 50 cpm).
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.
06-320.330.79 (75 cpm).

Heerlijk
discreet, direkt apart met

hete vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).

Praat nu
zelf de heetste vrouwen

jouw (hotel)bed in! Bel nu, 06-9664 (100 cpm).

VOLRIJPE vrouwen zoeken
SEX, maar niet-commer-

cieel. 75 cpm.

06-9656.
BLIND DATE via de telefoon.

Afspraakjes met leuke
meiden, bel 75 cpm.
06-95.95.

HOMOKONTAKTEN
Zoek je 'n lekkere

hete jongen?
Gaydating

06-95.18 (75 cpm).
1 gpm. Mag zij ook meedoen?
vroeg ze aan haar vriend. Ze

weet nog niet wat een
nummertje is

06-340.340.21
1 gpm. Met 2 jongens in 't

kleedhokje liet ze haar
badpak zakken.

"Voel 'ns hoe strak ik ben,
wie wil er eerst?

06-340.340.20
Erv. vrouwen

40 jaar, zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm).
Eenzame hete vrouwen

zoeken anoniem
sexkontakt

Bel nu 06-9511 (75 cpm).
Vrouwen van 35 jaaren

ouder willen
Direkt sex

Bel ze zelf thuis op via
06-9604 (75 cpm).

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouw regio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm).

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

Anonieme

sexdating
Sexkontakt met eenzame

vrouwen. 06-9706 (100 cpm)

Sex voor twee
sexgesprek met 'n vrouw.
06-320.330.82 (75 cpm)

SM voor 2
snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75 cpm).

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Anonieme '
sexadresjes van vrouwen
Bel nu 06-9737 (75 cpm).

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door. Bel 06-

-9755 (100 cpm).

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 (75 cpm).

Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm).

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM-Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm).

Privé
tel.nummers van hete vrou-

wen thuis! (75 cpm) 06-9605.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Porky's Pretpark I en II
S 045-228481 S 04499-5500.

Nieuw! Nieuw! Vicky en Michelle.
Sacha's Escort

045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN
| Holzstr.lo3, Kerkrade.

Club Aphrodite
Houd u ook van romantiek en gezelligheid

Dan worden u wensen bij ons werkelijkheid
Nieuwe Nederlandse meisjes aanwezig

Hoenderstr. 6, maastricht, nabij de markt
Open: 16.00 tot 24.00 uur. Tel. 043-259563.

*"* ATTENTIE *'" ATTENTIE '***

Privé Yvonne
SLAAT alle RECORDS!!! Vanaf VANDAAG met alle prijzen
omlaag!! Bel v. info 045-425100. Handm. NIEUW: body-
massage, trio lesbisch, soft SM, meisje met dubbel DÓ,
striptease + vibratorshowtje ook mog. Meisje gevr.

Club Merci
De een is smal, de ander wat vol. Doch alle heren gaan hier

uit hun bol!!
Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Rosemarie
si., grote b. in wit uniform, verder bloot, wil bij binnenk. al

bevoeld en gekust worden. Bella en Luci beide 18, verl. en
preuts, doen het graag in het donker met meerderen, alle-
bei een tikkeltje onderd. als ze eenmaal bezig zijn zult u

snel ontd. dat het vurige blonde nymphen zijn. Lesbishow
als kennismaking ’ 100,- all-in. In de buurt? Liefhebb. van

L, groene blaadjes kom dan eens langs.
Oude Kerkstraat 31, Heerlen, van 11.00 tot 24.00 uur.

(achter het station). __
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Club Nirwana
'VOOR DE MAN DIE WEET WAT HIJ WIL"

Geopend 7 dagen per week van 20.00 - 05.00 uur.
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-354311.

Tevens meisjes gevraagd.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL, een vanzelfsprekendheid!

* escortdames v. heren/dames " escortheren v. dames/
heren ' striptease m/v ' buikdanseres " dinner-date's.

04750 - 40707. Geopend vanaf 17.00 uur.

Sex-o-Theek Liberta Susteren
Uitgebreid met veel nieuwe meisjes voor al uw erotische
wensen. Onze stoeipoesjes zijn van Nederlandse en tropi-
sche afkomst. Open sex met meerdere meisjes tegelijk.
Privé in een van onze sfeervolle kamers of ons exclusief
penthouse. Bubblebad en drankjes. Naakt dansen, vrijen,
knuffelen en veel meer in ons unique systeem. 3 x relaxen
voor 1 prijs. De tijd beslist U zelf. Ma. di. + dond. 12.00-
-02.00 u. Woe. en vrij. v. 12.00 tot 18.00 u. ff 04499-4346.

Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A2richting Susteren.
Privé-parkeerterrein. Cc. accepted. Ook soft SM.

BIJ LYDIA
ÓÓK MET SUPER DD

046-749662 Groenstr. 64, Geleen.
Leuke meisjes: kom 'ns koffiedrinken!

Marilyn Escort
045-426331. Ma tot vrij 14-
-05 uur, zat. en zond. 22-05
uur. Ook heren voor dames.

Twilight Escort
Ook Boys 045-275618.

Surprise Escort
SM & Boys 045-275900.

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Buro Venus
wij hebben gegarandeerd de

beste privéadressen!
04750 - 28 3 53

Lady Escort
Charmant + discreet

045-275262 nieuw Rita
Nieuw jong meisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Maastricht
privé

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag andere keuze.
Relaxen vanaf ’ 100,-.

Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Brigitte,

Chantal, Cynthia, Jacqueli-
ne, Miriam, Steffanie en

Suzie. Ook SM. Rijksweg Zd.
105, Geleen, ff 046-756335.

Privéclub
goed en discreet. Meisjes
gevraagd. 04498-55655.

Bij llona
Spetters van meiden die jou
graag 'n gezellig uurtje wil-
len bereiden. Nieuwe meis-
jes aanw. ff 045-708903.

Hrl 045-714707.
Dame ontv. privé 9-16 uur.

SM
Beleef je droom

Duitse meesteres Lady S.
ff 043-620015.

Escort all in .
g 045-3261g;
Club La BeIHJ,

Leuke meisjes verwacti^.
Met Yvon Moni Karin, %
Meggi, Regina, Anita.^dag geop. van 22.00-o=.

Alle creditcards gea'fy
Graverstr.l3 Kerkrad«\,
045-416143! MeisjesjV

’ 50,- all-in
Gratis film en koffi^rfgeop. v. 9-23 u. 045-jgg^

Nieuw Blond'0
Tel. 045-270358^

Bij Angeliquf^
verwennen u 3 meisjes

uniek. Nieuw! Suzanm^Heer aanw. metero'' te*massage voor da^?f'i^/meisje gevr. Q4sj-3ij-^ 1
Buro Sittard J
discrete bemiddeld' \

ff 046:523203^^
Anita privé .

en escort!! 04^30^
Privé 10-18 2fj

Jacqueline 045-71-fiV^
Aladdin

en assistentes, *aa'"jié
tiemste wensen m v», trj
zullen gaan van "ï%isb
zat, v. 13-23 ujOjSJ^
Boys voor her 0

Tel. 045-716781^^
Privé CanC

Goed en discreet. «6 ,
gevraagdjfjjl^

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken’commerciële |f )

gQ46Js233i>^
Gratis se*
nietcommercie!

sexadressen en nu*

HELE^VVanaf 10 uur_ojg:/^^
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Duitsland 1
"5 ir u
OS4S £"Ckpunkt-
0$ g? Worgenmagazin Sport.
09rS Mor9enmagazln. Ontbijttv.

V9-45 J?L Mona Lisa- Magazine.
10nn ?' G°ng- Heilgymnastiek.
lOm eute-
'o.4SfWkf ' auf Fa" ■ Jedem sein
11 00 h Jurid'scne tfPs-
-1l -04 ~.eute- Met beursberichten.
lj'5s 2eld oder Liebe. Spelshow.
13-Oo ,resseschau.
l3-4S 5?F"Mitta9sniagazin. Heute.
l4rjo )"irtschafts-Telegramm.
Uns «la9esschau.
U.30 fchimP' - 19 7 17. Talkshow.6as cr,tung: Streng geheim! Afl.:
IS nn Theimnis der Mona Lisa <1)-
15.03 J.agesschau.
15.30 [? etro - das schnelle Magazin.
16.00 T6y Dad! Austr. comedyserie.
'«"Oa If9esschau.
17 00 ,^Pe- Talkshow.
17.10 y|J Tagesschau.
17.4AAoSant" Bou|evardmagazine.
17.50 t vor acht- Re 9 informatie
17.55 ,[a9esschau-Telegramm.
lB.so t me des Sudens, serie.
IB.s«t ~a9esschau-Telegramm.a0.52 ?£!?bach. serie.
J0.15 JjT) Tagesschau.
rV Ufos - Und es gibt sic doch!
Wete en,aire over UFO's.
in 3 n®chaPPers gaan er vanuit dat
rnj| j(L a 'Slopen 50 jaar minstens een
«en i" mensen een UFO hebben ge-
viSjt „

s hier sprake van buitenaardse?aken° betreft het meer wereldse
rniij. 2°als bijvoorbeeld geheime
9ewo 6 vlle9°efeningen? Of gaat het

?0.59 °n °m een zir,sbegoocheling?
2i.oq pa9esthemen-Telegramm.
21.4 S rpKT- Magazine.
?ï.3n "la9num. Misdaadserie, (slot)
Ï3.00 7iResthemen.
01.00 ok

Tatort. Duitse politieserie,
tairoo hronik der Wende. Documen-

-01 K S®rie- Afl.: 25. Oktober '89.

°125 a9esschau.
(HiQh* Ein ausgefuchster Gauner
die ,V,»P,ressure)- Amerikaanse kome-

-0?-35-no van Mervyn Leroy.
nen 40 Zuschauen - Entspan-
Qartè acndenken. In europaischen

'■ lm Englischen Garten in
*. unchen.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Infotime.
14.00 Garten der Welt. Serie over be-
roemde tuinen. Afl.: Die Boten des
Frühlings.

14.30 Tim und Struppi. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Reiseziel Mond (1).

14.55 Die Bockreiter. 13-delige
jeugdserie.
Martin vertelt Lei dat de zigeuners in
gevaar verkeren. Door een list lukt
het ze de abt zo ver te krijgen dat hij
de zigeuners weer in bescherming
neemt. Afl.: Verrat.

15.20 logo. Jeugdjournaal.
15.30 K-Base. Live jongerenmagazine

met interactieve spelletjes en de
nieuwste ontwikkelingen op multime-
dia- en computergebied.

16.00 Heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie. Afl.: Verrückte Tage.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute en sport.
17.15 Landerjournal. Aansl.: heute-

Schlagzeilen.
17.45 Der Alte. Duitse misdaadserie.

Bij het verlaten van het warenhuis dat
hij net heeft beroofd, wordt de dader
door bedrijfsdetective Frank Gart
doodgeschoten. Wanneer de politie
ter plekke komt, blijkt de koffer met
de buit verdwenen. Gart zegt dat hij
uit zelfverdediging heeft moeten
schieten en van het geld niets weet.
Commissaris Koster gelooft dat niet.
Afl.: Der Überfall.

19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Ich gehore zu Dir (Sandra eest

la vie). Franse tv-film uit 1992.
21.00 auslandsjournal. Buitenlandse

actualiteiten.
21.45 Heute-journal.
22.15 Nikita. Frans-Italiaanse speel-

film uit 1990 van Luc Besson. Aansl.:
Neu im Kino.Filmrubriek.

00.10 Heute nacht. Actualiteiten.
00.25-01.25 ZDF-Nachtexpress. Do-

cumentaire. Het voorlezen van litera-
tuur is weer in opkomst. Vooral voor
blinden is het een manier om in con-
tact te komen met fantasie en werke-
lijkheid. Afl.: Aus Marehen, Faust und
Liebesliedern.

FILMS TV VIDEO
(1992 UUr " Sandra c'est la Vie ■

rn^ 9eestelijk gehandicapt meisje
hük °P haar zestiende van het te-
WeiT. teru9 naar haar moeder. Het
FW°m is verre van warm.
Fus Dominicluc Girard. Met: Lisa

Duitsland2

Qew«i^r"Nikita-(199°-F/|)-
O^eiddadige actie-thrillervan Luc

'est!'6 Arme Pa"»aud wordt gear-
'raiifi rd en kan kiezen: achter de
£e k

S 0f voor de regering werken.
W^ voor het laatste en wordtUUrrnoordenaar.

BBC 1
uy inKseaiÏQAx" Rosemary's Baby ■

Perf ö"l-
-9eiiitCte verfilming van Ira Levins
'anskj am'9e boek doorRoman Po"

v6rh Farrow en John Cassavetes
9ebo Als ze zwan9er wordt
U?ir?Uren er vreemde dingen.J2lr>9wekkend.

BBC 2
01.15 uur - Notebook on Cities and
Clothes- (1989-F/D).
Pompeus portret van de Japanse
couturier Yohji Yamamoto, gescho-
ten in Parijs en Tokyo en gemaakt

in opdracht van het Parijse Centre
Pompidou.
Regie: Wim Wenders.

" In de meesterlijke occulte Amerikaanse thriller van Roman Polanski naar de romanvan Ira Levin Rosemary's Baby' speelt Mia Farrow de rol van een zwangere vrouw. Zijen haarman raken betrokken bij het duivelsplan van een heksenkring. (BBCI -00 10 uur)

Nederland 2
07.00 Journaal.
07.07 Bereboot. Poppenserie.
07.30 Journaal.
07.33 Ontbijt TV. Actualiteitenrubriek.
08.00 Journaal.
08.07 Ontbijt TV. Vervolg.
08.30 Journaal.
08.33 (TT) Lingo. Woordspel. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Uitzending politieke partijen:

PvdA.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Magnum.
10.13 Musical maniacs.
10.17 Studio RKK.
10.42 Karel. Talkshow. Herh.
11.22 (TT) Toen was geluk heel ge-

woon. Herh.
11.47 (TT) Ook dat nog extra.
12.19 (TT) Postcode jackpot. Herh.
12.57 Journaal.
13.04 (TT) Studio sport. Herh.
14.41 (TT) Studio sport. Herh.
15.25 Candid camera.
15.46 Bereboot. Poppenserie.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 Music maestro.
16.59 Wonderland. gepresenteerd

door Bassie en Adriaan. Kindermaga-
zine met Caspar and his friends. te-
kenfilmserie.

17.54 De familie Keuzekamp.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 2 vandaag. Met om:
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het
nieuws gevolgd door het weer.

18.55 (TT) Onderweg naar morgen.
Nederlandse soapserie.

19.27 Safari rond de wereld
20.17 Chef! Engelse comedyserie.
20.49 TROS-Triviant. Spelprogram-

ma.
21.40 Gevleugelde dromen. Docu-

mentaire n.a.v. het 75-jarig bestaan
van de burgerluchtvaart in Neder-
land.

22.47 Het elfde uur. Talkshow. Pre-
sentatie: Andries Knevel.

23.37 Middernacht-Klassiek.
00.07 Journaal.
00.12 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

Duitsland 1
01.25 uur - High Pressure -

(1932-USA).
Leuke screwball-comedy van Mer-
vyn Leroy over een verkoopgenie,
William Powell, die denkt rijk te
worden met een nieuwe vinding:
rubber maken uit rioolwater.

Nederland 3

gramma.
20.36 Buren. Serie over onderlinge

verdraagzaamheid van Nederlan-
ders.

21.07 Spirit of America. 5-delige do-
cumentaireserie over een aantal ty-
pisch Amerikaanse fenomenen.
Afl. 4: One nation under God.

21.54 Trekking dagelijkse lotto.
22.00 (TT) Journaal.
22.16 (TT) Sportjournaal.
22.34 (TT) Nova. Actualiteitenpro-

gramma. Aansl.: (TT) Den Haag Van-
daag. Parlementaire rubriek.23.24-00.04 Nachtsalon. Praatpro-
gramma met kunstenaars en den-
kers.

Vara/VPRO
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws
voor doven en slechthorenden.

17.40 Comedy op 3: All in the fami-
ly. Amerikaanse comedyserie. Afl
Archie in the cellar.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Margaretha op stal.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Vliegen.

18.30 (TT) Jeugdjournaal
18.40 (TT) Klokhuis. Informatief kin-

dermagazine. Afl.: Geheimschrift.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 Een oceaan van hoop. Jan
Wolkers blikt terug op het laatste jaar
van de Tweede Wereldoorlog. Afl. 4.20.01 TV-Nomaden. Jongerenpro-

" Presentator Rik Felder-
hof laat weer markante
personen in 'De Stoel'
plaatsnemen. (Nederland
1 - 22.02 uur).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Duits.
Afl. 6. 09.00 Babyion - spricht viele
Sprachen. 10.00 Schooltelevisie. 12.00
Bonn am Rohr. 12.45 Europa-Platz.
13.15 In Sachen Natur. 14.00 WDR
aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30 Berichte
für jungeLeute. Afl. 3. 15.00 WDR ak-
tuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45 Chro-
nik der Wende. Afl.: 24. Oktober 1989.
16.00 Hier und heute unterwegs. 16.30
Cursus Duits. 17.00 Sesamstrasse.
Kinderprogramma 17.30 Prinz Eisen-
herz. Afl. 13. 18.00 NRW. 18.05 KvK.
18.30 Tuiniertips. 18.45 Aktuelle Stun-de. 19.25 Fensterprogramme der Lan-
desstudios. 19.45 Hilferufe. Documen-
taire over zelfdoding onder jongeren.
20.15 Sportprogramma. 21.00 WDR
aktuell. 21.15 Markt. 21.45 Medizin-
Magazin. 22.30 (TT) Lindenstrasse.
Afl. 464. 23.00 ■ Der VW-Komplex.
Documentaire. 00.30 Computerclub.
01.15 Nachrichten. 01.25-08.15 Nacht-
programmering. Met: Tagesschau vor
20 Jahren.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Duits.
09.00 Non-Stop-Fernsehen. 11.15Sport-Arena. 12.10 Sport im Dritten -Baden-Württemberg. 13.05 Flutlicht
14.00 Schooltv. 15.00 Hallo, wiegeht's. 15.15 Treffpunkt Saar 3. 15.45Treffpunkt (Baden-Württemberg).
16.10 Aus der Rolle fallen. Reportage.
16.45 Metros dieser Welt. Afl.: Kairo.
Herh. 17.00 Cursus Duits. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Die Curiosity-Show.
18.21 Phihpp. 18.25 Unser Sandmann.
Kinderprogramma. 18.30 Südwest ak-tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? - aktuell.Afl.: Der lebenswichtige Impuls - Herz-schrittmacher. 18.50 Die Montagsma-ler. Spelshow. 19.20 Landesschau.
19.48 Landesschau aktuell. 20.00 Ta-gesschau. 20.15 Infomarkt - Marktinfo21.00 Nachrichten. 21.15 Teleglobus
21.45 Brandheiss. Duitse tv-film uit1994. 22.45 Denkanstösse. 22.50 De-büt - und danach? Discussieprogram-ma over de toekomst van de Duitsetelevisie. 23.35 Weg vom Fenster? Re-
portage. Herh. 00.05 Schlussnachrich-
ten. 00.20 Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 en 07.30 Nieuws & kranten-

overzicht.
07.07 en 07.37 Ontbijtkids: Foofur,

de Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap. Herh.
10.00 Koffietijd. Magazine.
11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
11.50 Lunchkids. Met om 11.50 Foo-

fur Herh. 12.20 De Bremer stadsmu-
zikanten.

12.50 Eigen huis & tuin. Herh.
13.45 Showtime. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Dramaserie.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amer. soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Gevarieerd mid-

dagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages over

gebeurtenissen die ingrijpen in men-
senlevens.

18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer. Door: John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Sam-sam. Nederlandse come-

dyserie.
21.00 Wie ben ik? Twee teams, onder

leiding van André van Duin en Ron
Brandsteder, proberen te raden wie
of wat zij zijn.

21.50 RUR..
22.35 Hunter. Amer. detectiveserie.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 St. Elsewhere. Herh.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.35 Nachtprogramma.

SAT1
05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttv. 09.30 Love Boat. 10.30 Neigh-
bours. 11.00 The young and the rest-
less. 11.55 Riskier' was! 12.30 Knots
Landing. 13.30 Love Boat. 14.30 Su-
perboy. 15.00 Star Trek. 15.55 MacGy-
ver. 17.00Riskier' was! 17.30 Regiona-
le progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze!
19.00 Sat. 1 Newsmagazin. 19.15 tag-
lich ran. 19.30 Glücksrad. 20.15 Anna
Maria - Eine Frau gent ihren Weg. Afl.
2. Aansl.: TopNEWS. 21.15 Bitte mel-
de dich! Aansl.: TopNEWS. 22.10 Der
Bayerische Fernsehpreis. Verslag.
Aansl.: TopNEWS. 23.00 News & Sto-
ries. De laatste jaren is de onverdraag-
zaamheid t.a.v. buitenlanders sterk
toegenomen. 23.50 Star Trek. Herh.
00.40 MacGyver. Herh. 01.30 Funny
Money. Engelse misdaadfilm uit 1983.
Herh. 03.10 24 Stunden. Herh. 03.40
Bitte melde dich! 04.30 Halfway across
the galaxy and turn left. 05.00 The ad-
ventures of the black stallion. Herh.

RTL5
16.15 Tv boetiek. Homeshopping-
programma.

16.45 Goede tijden slechte tijden
Nederlandse soapserie. Herh.

17.10 Happy days. Amerikaanse
comedy.

17.35 Knight rider. Amerikaanse
actieserie.

18.30 Beverly Hills 90210. Amen
kaanse serie. Herh.

19.25 Nieuwsflits.
19.30 Renegade. Amerikaanse actie-

serie.
20.25 Black angel. Amerikaanse ac-
tiefilm uit 1990 van John Mostow.
Met William O'Leary, Peter Strauss
e.a.
Als de briljante, maar wispelturige pi-
loot Eddie het leven van een begin-
neling in gevaar brengt, wordt hij ter
bezinning naar huis gestuurd. Voor
zijn gestoorde geest is dit de druppel
die de emmer doet overlopen Na een
verplichte rust komt Eddie weer naar
de basis voor de hervatting van zijn
training.
Hij weet de jet de lucht in te krijgen,
met scherpe munitie, en één voor
één knalt hij zijn trainingsmaten uit de
lucht. Ook kolonel Mart Ryan wordt
geraakt, maar deze weet zich wonder
boven wonder met zijn schietstoel te
redden. Dan blijkt dat Eddie erin ge-
slaagd is een tactisch nucleair wapen
aan boord te laden. Ryan zet een
verbitterde achtervolging in.

22.10 Nieuwsflits.
22.15 Lijn 5. Live-programma
waarin met bijzondere gasten actuele
thema's worden behandeld.

22.45 Quantum leap. Amerikaanse
fantasyserie. 'Catch a Falling Star -May 21, 1979'
Sam kruipt in de huid van een acteur
die in een Broadway-produktie
speelt.

23.35 Nieuwsflits.
23.40 Ricki Lake. Amerikaanse
talkshow.

00.30 As the world turns. Ameri-
kaanse soapserie. Herh.

01.15 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.45 Nachtprogramma.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Kojak. 10.00 The bold and the
beautiful. 10.30 Days of our lives.
11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Fami-
lien Duell. 12.00 Punkt 12. Middagma-
gazine. 12.30 Springfield Story. 13.15
California Clan. 14.10 Murder, she wro-
te. 15.00 Mona Christen. Thema: Ge-
weld als bewijs van liefde. 16.00 Hans
Meiser. Vandaag: De bijzondere relatie
tussen moeder en zoon. 17.00 Jeopar-
dy! Spelprogr. 17.30 Married with chil-
dren. 18.00The bold and the beautiful.
18.30 Explosiv - Telegramm. Boule-
vardnieuws. 18.45 RTL aktuell. Nieuws
en sport. 19.10 Explosiv - Das Maga-
zin. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Unsere Schule ist die Beste.
Duitse serie. 21.15 Sonntag & Partner.
22.15 Explosiv - Das Heisse Eisen.
23.00 10 vor 11. Vandaag: De 150ste
verjaardag van Friedrich Nietzsche.
23.30 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL-Nachtjournal. 00.30 Married
with children. 01.00 Kojak. 02.00 Mur-
der, she wrote. 03.00 Mona Christen.
Herh. 04.00 Hans Meiser. Herh. 05.00
Explosiv - Das Magazin. Herh.

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met om:
15.00 Het Atomium. Wereldoriëntatie.
15.30-15.53 Family album, USA.

Afl. 17.
17.35 Paradise Beach. Afl. 36.
18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.

Amerikaanse serie. Afl. 1056.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1480.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De kinderoppas (The nanny).

24-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 8: My fair Nanny.

20.25 Diagnosis Murder. 19-delige
Amerikaanse dokter-detectiveserie.
Afl. 15: Nirvana.

21.10 Op de koop toe.
Vandaag: Verblijfsmogelijkheden in
Nederlands Limburg en een test van
haargroeimiddelen.

21.50 Cobra. 22-delige Amerikaanse
actieserie. Afl. 5: Nowhere to run.

22.35 Programma van de CDO.
23.05-23.07 Weerbericht.

Radio 1
Elk heel uur en om 730, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30 en 17.30
Nieuws. 7.07 NCRV's Hier en nu.
(8.45 en 11.45Kerkelijke actualitei-
ten) 12.07Tijdsein. 14.05 Veronica
Nieuwsradio. 17.07 Veronica
nieuwsradio Elk heel uur en om
18.30en 6 30 Nieuws. 18.04 Vero-
nica nieuwsradio (vervolg) 1904
Tijdsein 22.04 Veronica Sportra-
dio. 23.07 Met het oog op morgen.
0.04 Damokles. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 De havermoutshow. 9.04
TROS Gouden uren. 12.04 Het
hart van twee. 14.04TROS Radio
2 matinee 17.04 Fileradio Na 18
uur 18.04Alle mensen 1904 Witte
rozen. 20.04-24.00 Tussen acht en
middernacht.

Radio 3
Elk heel uur nieuws
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9 04 Ar-
beidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 1504
The magie friends 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19 04
Spoor 7. 20.04 Forza. 21 04 Villa
65. 0.04 TROS Nachtwacht. 2.02
Vacuüm AKN: 4 02-6.00 Pyjama
FM.

Radio 4
elk heel uur nieuws
Om 7.00, 8.00 en 13.00 Nieuws.
7.02 Aubade 9.00 Muziek voor
miljoenen. 11.00 Ochtendconcert
A. Radio Symt. Ork Saarbrücken
met viool: 8. Muz. voor piano.

viool, altviool en cello. 13.04 In ant-
woord op uw schrijven. 14.00 Mid-
dagconcert Een reis naar Atlantis -de wereld van Manuel de Falie
16.00 De Nederlanden Muz voor
viool en piano 17.00 De koffer
Om 18 00 en 20.00 Nieuws 18.04
De wandelende tak. 19.00 De gro-
te oversteek 20 02 Nieuwe maan-
dag. Whoopeel Henry Brant in
Nederland. 0.00-1.00 Vier na mid-
dernacht

televisie en radio maandag

Nederland 1
yv/Avro

Tekst-tv.
'"27 Nieuws voor doven en slecht-horenden.""34 Via Ria. Vandaag gaan Joodse
*> Palestijnse Nederlanders met el-

in discussie over de situatie in

'Srael. Is er nog kans op vrede? Of
"ln de kansen daarop, door de re-
r^nte aanslagen van extremistischefestijnen, verkeken? Kunnen dej wee volkeren op een grondgebied*ven of is er teveel gebeurd? Daarl jteat vandaag de discussie over.

"3n Extra large. Jeugdprogramma
bw,arin kinderen met bekende en on-

IBnnende mede|anders praten.

:J*o Roseanne. Amerikaanse come-, Jtyserie. In Davids kamer is marihua-t ' gevonden. Roseanne roept hemla\het matje-; £* Topscore met Ted de Braak.
wrdspel-"SB Met de deur in huis. Program-ma waarin mensen hun huis een

&6k lang openstellen voor onbeken-- 19*'°gées uit het buitenland.J*B Ha die pa! Nederlandse come-serie. Norbert is verliefd. Matthijs
J*l echter hoe het de vier vorige"^tgenoten van deze dame is ver-

&■*!!■: Wie vo|9t?v?° (TT) Journaal.
£?< NOS-Weeroverzicht.
ara TT) Opsporing verzocht. Pro-«arnma waarin de politie de hulp in-3>t van kijkers bij het oplossen van
"Sdnjven. Vandaag wordt o.a. aan-
£cht besteed aan de zaak in Keste-
We rt" aar een jongevrouw in een auto, fd gesleurd en vervolgens ver-dacht. Presentatie: Nelleke van de

*1 S?1 en Jan Scnoltens-Jj0, Her en nu. Actualiteitenrubriek.
RL °e stoel. Serie portretten vanarkante personen met een bijzon-
jj°^ levensstijl.
*' NCRV-Dokument: Achter slot

Qp 9fendel. Documentaireserie over
Q.32 genen- Afl- 6: Jay-

de h Miniatuur. Reportageserie over
bii> )20ndere Plek in net leven vanjjWndere mensen.
H'-23.46 Journaal.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 297
18.05 Musti. Herh.
18.10 Prins Valiant (The legend of

Prince Valiant). Amer. tekenfilmserie.
Afl. 8: Rivalen.

18.35 Skippy. 39-delige Australische
serie. Afl. 12: Music maker.

19.00 Thunderbirds. Poppenserie.
Afl. 10: De ongenode gast (2).

19.30 Journaal en sport.
20.00 Mikpunt. Een plezierige kijk op

bijzondere mensen.
20.05 House of Eliott. 12-delige En-

gelse serie. Londen, 1920. Afl. 1.
20.55 Kijk uit. Verkeerstips.
21.00 Document: Gerard Mercator.

Documentaire over deze beroemde
Vlaamse kaartenmaker, die 400 jaar
geleden in 1594 overleed.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Geen kaas, geen spektakel
Cultureel magazine.

23.30-23.32 Coda. Mark Braet leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Binnen
de circel.

Radio 5
Elk heel uur t/m 1800 Nieuws
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5 8.55
Waterstanden 902 In gesprek
9.55 Vrijzinnig vizier. 10.02 Van
belang 11 02 Punch. 13.10 De do-
cumentaire. 14.03 Boven het dal
14.30 De verbeelding 15 02 Ophef
en vertier 17.10 Radio UIT. KZG:
17.45 NIK. Om 23 00 Nieuws.
OHM: 18.02 OHM Radio 19.00
Waar waren we ook alweer? 19 15
Nieuws en actualiteiten in het
Turks. 19.50 Nieuws en actualitei-
ten in het Marokkaans en Berbers
20.40 Nieuws en actualiteiten in
het Chinees 21 00Kayen rasja (Er
is hoop). 21.15 lyi haberler (Goed
nieuws). 21.30 Sm ke yat kai yam
(Goed nieuws op maandag) 22 00
Het zwarte gat 23.07-24.00 Met
hetoog op morgen

RTBF/La Une
15.10 Vacaturebank. 15.30 Tour de
chance. 16.35 Neighbours. Afl. 31.
17.00 Stahlkammer Zürich. Afl. 7.
17.55 Carlos et les autres. Jongeren-
magazine. 18.30 Info première. 18.50
Cartes sur table. Discussieprogramma.
19.05 Sportmagazine. 19.30 Nieuws.
20.05 Don't teil her it's me. Amer. ko-
medie uit 1990. 21.55 Ecran témoin:
Debat. Discussie. 23.15 Laatste
nieuws. 23.25 24 H sur les marchés.
23.30-23.45 Le coeur et lesprit.

SPORTS 21
14.00-15.24 Schooltv. 17.05 Ciao Ita-
lia. 17.32 Deutsch mit Victor. 18.03 lei
Bla-bla. Kindermagazine. 18.59 Neigh-
bours. 19.22 lei Bla-bla. 19.27Le tiercé
Beige. 19.30 Zie RTBF/La Une. 22.00
Laatste nieuws. 22.22 Le tiercé Beige.
22.25 L'hebdo. Vandaag: Brun-Bleu-
Belge, over het gevoel van allochtone
Belgen. 22.50 Reflets du liberalisme.
23.19-23.23 24 h sur les marchés.

TV 5
06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison De-
schenes. 13.30 A qui profité la cocaine.
Afl. 1. 14.25 Ramdam. 16.00 Nieuws.
16.10 La cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis. 17.15 Perfecte.
17.45 Questions pour vn champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55Revue de presse. 19.00
Paris lumiéres. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Enjeux / Le point. 20.55 La mé-
téo des cinq continents. 21.00Nieuws.
21.40 Thalassa. Over een door Stalin
aangelegd olie-eiland in de Kaspische
Zee. 22.40 Jours de guerre. 23.30
Montagne. 00.05 Nieuws. 00.25 Le
cercle de minuit. 00.00 Festival de Ge-
néve. Reportage. 02.45 Mise au point.
Herh. 03.40 L'heure de vérité. Herh.
04.45 Visions d'Amérique. 05.05 Paris
lumiéres. Herh. 05.30 Eurojournal.

NBC
05.30 NBC news. 06.00 Weekly busi-
ness. 06.30 NBC news. 07.00 ITN
World news. 07.15 Weekly business.
07.45 Strictly business. 08.00 ITN
World news. 08.15 Strictly business.
08.30 Inside edition. 09.00 Super shop.
10.00 Rolonda. 11.00 Rivera live.
12.00 Today's business. 12.30 FT bu-
siness today. 13.00 Today. 15.00 The
money wheel. 17.30 FT Business to-
night. 18.00 Today. 19.00 ITN World
news. 19.30 (TT) Masters of beauty.
20.00 (TT) Bellamy on top of the world.
Documentaireserie. 20.30 (TT) I wit-
ness video. 21.30 (TT) Inside edition.
22.00 ITN World news. 22.30 (TT) The
best of the tonight show. 23.30 (TT)
Real Personal. 00.20 US Market wrap.
00.30 Nightly news. 01.00 Equal time.
01.30 Talkin' jazz. 02.30 Entertainment
x-press. 03.00 Rivera live. 04.00 Ro-
londa. 05.00 Inside edition.

CNN
00.00 24 uur per dag nieuws, met om:.
09.45 CNN Newsroom 12.15 Worid
sport. 12.30 Business morning. 13.30
Business day. 14.30 Business Asia.
15.00 Larry King live. Herh. 16.45
World sport. Herh. 17.30 en 18.00 Bu-
siness Asia. Herh. 20.00 World busi-
ness today. 21.00 Intern, hour trom
London and Washington. 22.45 World
sport. 23.00 World business today up-
date. 23.30 Showbiz today. 00.00 The
world today. 01.00 Moneyline. 01.30
Crossfire. 02.00 Prime news. 03.00
Larry King live. 05.30 Showbiz today.
Herh.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Nieuws. 14.00 Prisma. Tv- en filmover-
zicht. 14.20 Prove e provini a 'Scom-
mettiamo che?'. 14.50 Parlementair
nieuws. 15.20 Gli antenati. 15.45 Solle-
tico. 15.55 Viva Disney. 16.25 L'uomo
ragno. 17.30 Zorro. 18.00 Nieuws en
filmrubnek. 18.20 Dietro le Quinte di
una leggenda - Visa col vento. Speel-
film. 19.05 Mi ritorni in mente. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Nieuws en sport.
20.40 Via col vento. Speelfilm. 22.55
TGI. 23.05 Via col vento. Speelfilm, 2o
tempo. 00.40 TGI notte. 00.45 Che
tempo fa. 00.50 Oggi al parlamento.
01.00 DSE - Sapere. . Aansl.:. Nacht-
programmering.

BBC1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
nws. 11.05 Good morning with Arme
and Nick. Gev. ochtendmagazine.
13.00 nws. 13.05 Pebble Mill. Talk-
show. 13.55 Reg. nws. 14.00 nws.
14.30 Neighbours. 14.50 The great Bri-
tish quiz. 15.15 Knots Landing. 16.00
Today's gourmet. 16.30 Secret life of
toys. 16.45 Monster café. Jeugdserie.
17.00 Mortimer and Arabel. 17.15 The
all new Popeye show. 17.35 Take two.
Jeugdmagazine. 18.00 Newsround.
18.05 Blue Peter. 18.35 Neighbours.
19.00 nws. 19.30 Regionaal nws.
20.00 Telly addicts. Tv-quiz. 20.30
Watchdog. Consumentenrubriek. 21.00
EastEnders. 21.30 Les Dawson: The

entertainer. Portret, (slot). 22.00 nws.
22.30 Panorama. Reportageserie. Afl.:
The future is female. 23.10 Nice day at
the office. 23.40 Filmmagazine. 00.10
Rosemary's baby. Amer. speelfilm uit
1968. 04.00-04.50 BBC Select.

MTV
06.00 Awake on the wildside 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00The soul Of MTV.
13.00 Greatest hits. 14.00 The after-
noon mix. 16.30 The report 16.45 Ci-
neMatic. 17.00 News at night. 17.15 3
trom 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Hit list
UK. 20.00 Greatest hits. 21.00 Stone
Temple Pilots: Past, present & future.
21.30 Pearl Jam: Past, present & futu-
re. 22.00 The real world 3. 22.30 Bea-
■vis & Butt-head. 23.00 The report.'
23.15 CineMatic. 23.30 News at night.
23.45 3 from 1. 00.00 The end? 02.00
The soul of MTV. 03.00 The grind.
03.30-06.00 Night videos

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
07.00 Limburg Aktueel met sport-

overzicht. 08.00 RadioNieuws>\^en-
trale, binnen buitenlandrubnek
08.30 Regionaal nieuws 08 35
Limburg Aktueel met Limburg Be-
vnjd 09 00 Tussen de Bedrijven
door, verzoekplaten 11 00 Mag ik
deze dans van U? Amusements-
progr Live vanuit de studio Pre-
sentatie: Tilly Maessen. 12.00
Limburg Aktueel met om 12 30
ANP-nieuws. 13.00 RadioNieuws-
Centrale. binnen buitenlandrubnek
13.30 Regionaal nieuws. 13.35

Limburg en de Wereld. 14.00 Licht
Limburgs 1500 Radio Euregio
16.00 Festival, cultuur-magazine
17.00-18.00 Limburg Aktueel: ac-
tualiteiten, met om 17.30 ANP-
rueuws.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6 05 Radio 2 Re-
gionaal (6.30, 7.00, 730 nieuws)
8.00 Nieuws 8 10 Recht voor de
raap. Lichtvoetig maandagoch-
tendprogramma waarin luisteraars
hun mening kwijt kunnen over ge-
beurtenissen van de vorige week
10.00 Nieuws. 10.03 Kwistig met
muziek. Met Ro Burms en Micha
Marah. 11.50 Het koekoeksnest.
radiofeuilleton 12 00 Radio 2 Re-
gionaal 1300 Nieuws. 13.10 Plu-
che en plastiek. Nostalgie en hit-
mooernisme 1345 Het Boeren-
pariement. Westvlaamse humor
14.00 De eerste dag Gevarieerd
muziekprogramma metactuele hits
enBelgische produkties Presenta-
tie: Herwig Haes 17 00 Radio 2
Regionaal met Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 1810 Hitrevue.
20.00 De Handleiding. Over de
meest uiteenlopende hobbies en
verenigingen 22.00 Nieuws 22.05

Kyanissimo Easy-listeningmuziek
met Mare Brillouet 2330-06.00
Nachtradio (vanaf 24 00 elk heel
uur nieuws).

BBC 2
08.00 The adventures of Buzzy Bee
and friends. 08.05 Poddington Peas.
08.10 Tekenfilmserie. 08.35 Record
breakers. 09.00 Breakfast news. 09.15
Consuming passions. Serie. 09.20 The
gift. Reportage over het Amer. Vrij-
heidsbeeld. 09.50 ■ A week to remem-
ber. 10.00 Schooltv. 11.00 Playdays.
11.25 Schooltv. 15.00 Just so stories.
15.10 Laura Lansing slept here. Amer.
tv-film uit 1988. 16.50 nws. 17.00 To-
day's the day. 17.30 Ready steady
cook. 18.00 Esther. Talkshow. 18.30
Catchword. 19.00 Murphy Brown.
19.25The fresh prince of Bel Air. 19.50
Lucinda Lambton's Alphabet of Britain.
20.00 The worid at war. Documentaire-
serie. 21.00 White heat. Documentaire-
serie. 21.50 10 X 10. Serie korte films.
22.00 Rab C Nesbitt. (slot) 22.30 X-
Files. 23.15 ■ Harry Hill's fruit fancies.
Aansl.: Bard on the box: Essential
Shakespeare. 23.30 Newsnight. 00.30
Age of extremes. Interview. 01.10 .
01.15 Notebooks on cities and clothes.
Biografische film. 03.00-05.00 Night
school. 05.45-06.00 BBC Select.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Golf. Tsje-
chische Open. 10.00 Dansen. Latin
World Open. 11.00 Wielrennen. Indoor
WK. 12.00 Autosport. Seizoenover-
zicht. 13.00 Motorsport. 14.00 Volley-
bal. WK dames vanuit Brazilië. 15.00
Tennis. ATP-toern. Wenen. Finale.
16.30 Autosport. 17.30 en 18.00Voe-
tbal. Braziliaans comp.voetbal: 2e ron-
de. 19.30 Eurosportnieuws 20.00
Autosport. Nascar-wedstrijden. 21.00
Wielrennen. Nations Open vanuit Pa-
rijs. 23.00 Eurogoals Overzicht Eur.
voetbalcomp. 00.30 Eurogolf magazi-
ne. Tjechische Open. 01.30-02.00 Eu-
rosportnieuws.

België/BRF
Elk heel uur nieuws
6.05 Radiofrühstück + Spiel
'Glückstreffer' (6 15 Wort in den
Tag; 645 Hörergrusslotterie: 7.15
veranstaltungstips; 8.30 Presse-
schau). 910 Gut aufgelegt Tips
und Themen am Vormittag 12 05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell) 13 00 Presseschau 13 05
Musikbox 1605 Popcorn 1805
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage)
18.35 Fnschauf. volksmuziek

20.00-20.05 Nachrichten.

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
7.00 Jan van de Putte 10.00 Jan
de Hoop. 12 00 Ron Bisschop
16.00 Luc van Rooij 20 00 Late

Rock. 00.00-07.00 Night Rock

WDR 4
0405 Radiowecker 600 Nach-
nchten 6 05 Morgenmelodie (8 00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (1000 Nachrichten) 12.00
Nachrichten 12.05 Zur Sache
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen, 14.00 Nachrichten en
Sachwort Wirtschaft) 1500 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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Snelheidsduivels
De snowboarder zelf draagt dit
merk niet, omdat er zon grote
groep mee loopt. De meesten on-
der hen hebben overigens nog
nooit op ski's gestaan. Het zijn
snelheidsduivels, die met het
snowboarden zyn begonnen om-
dat de combinatie van skaten en
surfen hen aanspreekt. Zij kie-
zen voor kleding met de beste
technische eigenschappen: een
waterafstotende, liefst water-
dichte stof, met het slijtvaste
Keflar op de ellebogen en hun
jacks moeten langer zijn dan
normaal - voor als je op je gat
valt of, zittend in de sneeuw, op
je vrienden wacht. Zij gaan naar
'Underground Snowboard Out-

let', dat naast Daka is gevestigd
aan de Bergweg: een met graffiti
versierde winkel, beter bekend
als U.5.0., voor de 'hardcore' on-
der de snowboarders.
En dan heb je ook nog de extre-
men die zich op alle mogelijke
manieren proberen te onder-
scheiden. Esther Dankaart kan

hem of haar uittekenen: een spe-
ciale broek die lager dan het
kruis mag hangen, een sweater
en een fleece-trui met daarover
een T-shirt met stripfiguren. Met
geverfd haar en piercing door je
wenkbrauw, heb jehet helemaal
gemaakt.
Welke look je ook kiest, je bent

al gauw duizend piek kwijt voor
een basisuitrusting - en dan heb
je nog niet eens een plank vanaf
zeven- a achthonderd gulden,ex-
clusief bindingen. Bij Daka en
U.S.O zijn ze dolgelukkig dat er
sinds vijf jaar eindelijk weer
eens iets nieuws is op winter-
sportgebied. Aan het eind van

het seizoen is alles op snow
boardgebied uit de rekken ver
dwenen.

De mystiek rond een energiedrankje

Een rode stier tussen je oren

DOOR TON DE JONG

Red Buil. Het smaaktals een linksgeklutste
frambrozenprik en ze zeggen datje er reuze energiek

van wordt. Als jeer maar genoeg van drinkt. Een
house-drankje met dezelfdewerking alsXTC, zeiden ze
al snel. Voorlopig mag het in Nederland nietverkocht

worden. De Duitsers zitten er niet zo mee. De
Oostenrijkers, deFransen, de Engelsen en de Japanners

ook niet, trouwens.

van de Coca-Cola, 7 Up en Pepsi
ernaast.
De Duitsers zijn er intussen al
aardig aan deze 'energy drink
met dat plaatjevan die tweerode
stieren' gewend. Weggebruikers,
vooral vrachtwagenchauffeurs
slaan het goedje achterover in de
veronderstelling dat ze langer
door kunnen rijden. In Red Buil
zit naast cafeïne ook een toege-
voegd aminozuur, taurine, dat
het üchaam helpt de afvalstoffen
af te voeren. Daardoor zou je
energie beter op peil blijven.
Maar in Nederland is het nu een-
maal verboden om vitaminen,
fluor, jodiumen aminozuren aan
levensmiddelen toe te voegen.
Dus toen marktkoopman Fred
Senator met Red Buil op de za-
terdagmarkt van Enschede ging
staan, kwam de Keuringsdienst
van Waren met de politie langs
om zijn partij in beslag te nemen.
Senator was in overtreding van
de Warenwet en zal mogelijk bij

Je moet het mixen met alcohol,
zegt een jongen,met rode wodka
bijvoorbeeld. „Dan kun je er lek-
ker lang opfeesten."
De meningen over de werking,
die Red Buil wordt toegedicht,
lopen uiteen. Net zo sterk als één
kop koffie, vijf koppen koffie,
twintig koppen koffie? „Eén
ding weet ik zeker", zegt een van
de meisjes: „Er zit een bóm calo-
rieën in."
Het wordt in Duitsland veel ver-
kocht, beaamt een groepje mo-
torrijders. Een van hen weet te
melden dat het aan kinderen on-
der de vijfjaar niet meer gesle-
ten mag worden. Waar die dan
het geld vandaan halen, mag
Heinz weten. Een blikje Red
Buil van 250 ml kost bij een
tankstation niet minder dan 4,50
DM, zon vijf gulden. Niettemin
is het schap veel leger dan dat

de economische politierechter
voor het hekje moeten komen.
Als tenminste aangetoond wordt
dat de samenstelling schadelijk
is voor de volksgezondheid,
voegt persofficier Wesselius in
Almelo er aan toe: „Anders krijgt
meneer Senator keurig zrjn spul-
len terug".

Ze zijn hier in Nederland nog
roomser dan de paus, vindt Se-
nator: „Ik heb de indruk dat het
een artikel is waar ze geen kant
mee op kunnen. Die stof taurine
komt gewoon voor in spullen die
je bij de drogist kan krijgen!"
De Keuringsdienst van Waren in
Maastricht, gespecialiseerd in vi-
taminen, heeft Red Buil op ver-
zoek van de collega's in Ensche-
de inmiddels aan een onderzoek
onderworpen. Volgens een
woordvoerder heeft men niet de
indruk gekregen dat Red Buil
schadelijk is: „Maar ja,dat is niet
aan ons, om dat voor de wet te
bepalen."

Dat is eerder aan de hoofdin-
spectie Gezondheidsbescher-
ming in Rijswijk. Maar daar
heeft H. van Buren nog geen on-
derzoeksresultaten gezien. Van
Buren legt nog eens uit dat de
Nederlandse wetgever niet toe-
staat dat vitaminen en aminozu-
ren aan levensmiddelen worden
toegevoegd.
Nederland is daar, binnen deEu-

ropese Gemeenschap, vrij strikt
in. Het zou namelijk de suggestie
kunnen wekken dateen produkt
met toegevoegde vitaminen be-
ter is dan een ander. Het hoeft
niet schadelijk te zijn wanneer
vitaminen zich ophopen in het li-
chaam, maar in sommige geval-
lenzit het lichaam daar ook weer
niet op te wachten.

En nu zijn wij Hollanders van
oudsher al een blakend volk,
met grote kerels en pronte mei-
den. Van Buren: „Daar heeft het
ook mee te maken. We hebben in
Nederland een schat aan verse
groenten en fruit: wie een beetje
normaal eet, krijgt zn vitaminen
toch wel binnen. Dat is altijd het
idee achter die wetgeving ge-

weest."
Toch heerst er in Nederland op
dat punt verdeeldheid. De ad-
viescommissie Warenwet heeft
zich de afgelopen tijd gebogen
over de vraag ofje de toevoeging
van extra vitaminen eigenlijk
'wel moet blijven verbieden. De
meningen lopen uiteen, meldt B.
J. Beer, secretaris van de com-

missie. „De commissie moet
daarover advies uitbrengen aan
de minister. We zouden proberen
dat dit jaar nog te doen, maar
omdat de meningen zo verschil-
len, betwijfel ik of dat nog lukt."
Het oprekken van de Warenwet
zou in ieder geval in Enschede
met gejuich worden begroet.
Daar zit groothandel Sügro klaar
om met de Oostenrijkse firma
Red Buil (die het drankje overi-
gens in Engeland laat maken) ir»
zee te gaan en de Nederlandse
markt te veroveren. Directeur J-
G. Proost is al in Salzburg gaan
praten, maar is door het proefge-
val-Senator met handen en voe-
ten gebonden. Zijn collega's in
Duitsland hadden in twintig jaar
niet zon snel groeiend produkt
op de markt gezet, heeft hij zich
laten vertellen.
Inmiddels is hij een halfjaar ver-
der. Om te kijken wat er waar
was van alle verhalen, dronk
Proost zelf een halve tray van die
blikjes leeg, maar hij merkte
niets aan zichzelf: „Er zijn men-
sen die zeggen dat ze de hele
wereld tussen hun schouders
kunnen nemen als ze een paar
van die dingen op hebben, maar
volgens mij zit het 'm gewoon
tussen de oortjes, hoor."
Ter vergelijking: in één blikje
Red Buil zit 80 mg cafeïne, onge-
veer net zoveel als in een slappe
bak koffie. Dus daarvoor hoef Je
niet naar Duitsland. En wie per
se een keer taurine wil proberen,
kan bijvoorbeeld naar het mid-
del Taurizine vragen. Die tablet-
ten worden senioren voorge-
schreven, tegen vergeetachtig-
heid.

" Red Buil. Het smaakt als een linksgeklutsteframbrozenprik en ze zeggen datje er reuze
energiek van wordt. . Foto: GPD
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Kruis op de knieën, dat is cool

Snowboarders hebben
hun eigen modecodes

DOOR ELLEN SCHOLTENS

Ineen ski-overall hoefje
tegenwoordig niet meer

aan tekomen op de piste.
Dan ben jeeen watje, of
erger, danbehoor jetot
de massa. Als bezoeker

van een
wintersportgebied

behoor jeer pas bij ineen
snowboard-outfit.

Steeds meer jongeren
suizen op een plank de

pistes afen daarbij hoort
hun eigenmode-code.

Maar niet alleen de
doorgewinterde

snowboarders dragen de
aangepaste kleding.

Ook skiërs en de
schoolgaande jeugd

zweren bij fleece, keflar
en andere

'basismaterialen.

Bij de firma Daka Sport aan de
Rotterdamse Bergweg heeft men
de boodschap begrepen: snow-
board is cool, skiën is suf. Het
snowboarden, ongeveer zeven
jaar geleden overgewaaid uit de
Verenigde Staten, wordt in bre-
de kring gedragen. Vandaar de
aanwezigheid van een aparte
snowboard-afdeling met broek-
en, jacks, sweaters, mutsen,
handschoenenen 'snelle brillen.
Alleen de sokken blijven buiten
beschouwing. „Die zie je niet:
die mogen het goedkoopst van
het goedkoopst zijn," lacht Est-
her Dankaart, die ook zelf gegre-
pen is door het snowboarden.

Skiën deed de medewerkster
van de sportwinkel al, maar van
de bijpassende kleding is ze af-
gestapt. Die wijkt te sterk afvan
de 'snowboard-look'. Satijn is uit
den boze als je op je plank naar
beneden suist, alles draait om
microft-kwaliteit. Dragen skiërs
de felste kleuren, snowboarders
kiezen voor zwart, groen, grijs en
bordeaux: ze willen per se afwij-
ken van de liefhebbers van de
lange latten. Maar het is heel
goed mogelijk dat felle kleuren
volgend jaar de trend zijn, omdat
de skikleding dan weer te veel
op die van de snowboarders is
gaan lijken...

Esther Dankaart heeft het om
zich heen zien gebeuren: „leder-
een die vroeger skikleding
kocht, wilde er goed uitzien,
klaar. Tegenwoordig heb je tech-
nische kleding en kleding die op
die van de snowboarders lijkt. Je
ziet het tijdens de après-ski: dan
draagt iedereen snowboardkle-
ding. Pas op de piste hebben ze
hun ski-spullen aan."
Maar er zijn meer gradaties. Ook
niet-sporters dragen snowboard-
achtige kleding, al is er nog geen
spatje sneeuw gevallen. Zo blijkt
de schoolgaande jeugd massaal
te vallen voor een basisjack van
Oxbow dat geen 'supersnow-
boardmerk' is, maar daar wel
voor kan doorgaan.

" Afwijken, anders zijn dan de massa, daar gaat het bij de snowboarder om op depiste.
" Fótö: GPD

Te grote broek
De broek is het belangrijkst. Die
moet hoog zjjn en de beschik-
king hebben over een knie- èn
een kontstuk. „Voor als je in de
sneeuw terecht komt," zegt de
verkoopster op vanzelfspreken-
de toon. Dat de broeken van
duurzame materialen worden ge-
maakt (in verband met valpar-
tijen) is net zo logisch. Het liefst
worden ze net iets te groot gedra-
gen: het kruis mag gerust op de
knieën worden gedragen.

Burton is marktleider wat be-
treft de broeken. „Daarvoor
komen ze hier binnen," meldt
Esther Dankaart. Maar 'ze' schij-
nen naar huis te gaan met een
Protective, type 'Bone Saver' die
het best schijnt te zijn uitgerust
voor een flinke smak in de
sneeuw. De prijs is f 695,-, maar
voor f 325,- schijn je al een aardi-
ge broek te kunnen vinden, bij-
voorbeeld van O'Neill. Als het
maar geen doorsnee skibroek is,
want 'daar blijft geen spat van
over.
Bij de jacks doet de Killerloop
met zn Thermoloft-vulling het
erg goed. Vanaf f 299,- kun jebij
DAKA terecht, voor het duurste
jack ben je (bij U.S.O) f 1629,-
-kwijt, maar daar heb je dan wel
een puur Keflan jack voor dat
'absoluut waterdicht' is en zeer
schokbestendig.
Een hoofddeksel van het type
slaapmuts staat hierbij wel zo
leuk, danwel een mutsje met Ti-
roler-kwastjes of desnoods een
kroon, ook weer van het super-
zachte fleece. Afwijken, anders
zijn dan de massa, daar gaat het
om op de piste. Esther Dankaart:
„Het zijn allemaal gekke mutsjes
die de skiër twintig jaar geleden
droeg."

Hele dag 'après
Hierbij behoren natuurlijk ook
de hoge handschoenen van Le-
vel die je superstrak kunt aan-
trekken met een koord, met
Keflar-vingertoppen en een me-
talen plaatje als polsbeschermer.
En, om het plaatje compleet te
maken, draag je een futuristi-
sche Oakley-bril waarbij de 'e
wire' het meest verkocht blijkt te
worden, gevolgd door het model
'sub zero.
Waar je als 'sneeuwsurfer' naar-
toe gaat om gezien te worden,
vragen we aan een verkoper van
U.S.O. Hij wijst op een stapeltje
flyers, een eigentijdse manier om
mensen mee uit te vragen. Het
blijken uitnodigingen te zijn
voor 'camps', ofwel een weekje
powderen, jibben en - gelukkig
een term diewe wèl kennen - sla-
lommen, in het gezelschap van
mede-snowboarders. Naast een
gezellige accommodatie, goed
eten en een lekker bed wordt
door de organisatie een 'leuk uit-
gaansleven' beloofd.

Het üjkt wel een gewone ski-
vakantie als we het programma
bekijken - zou er misschien ook
zoiets bestaan als après-snow-
board?
De verkoper, met een branie-
achtige grijns: „Wij doen de hele
dag aan après!"

Een schat aan
kinder-video's
voor de
wintermaanden

DOOR RUUD DE WIT

Sinds enigeweken zijn twee van
de grootste kassuccessen van de
afgelopen jaren op video te
koop: het dino-drama Jurassic
Pare en de orka-film Free Willy.
En ruim vóór de goede Sint en
de Kerstman liggen ook de Dis-
ney-Classic Sneeuwitje en de
Zeven Dwergen, Don Bluth's
Duimelijntje en Nick Castles
Dennis de Menace in de winkels,
allemaal 'Nederlands gespro-
ken. Zo hoort dat ook met huis-
video's die voor kinderen zijn
bestemd.

de film-technische prestatie vaij
Spielberg. Ook in de huiskatn^
blijft dat geheel overeind staa^
Jurassic Pare is een spannend*
video voor iedereen, hoewel of
allerjongsten beter niet alle*''
kunnen kijken. Het uitbrenge?
van de film op video valt over*
gens samen met de bekendrn^king door de best verdienen^
regisseur uit de geschiedenis
dat er een vervolg komt.
Free Willy kan, in tegenstelUll*
tot het verhaal over de prehist0"

rische kolossen, gerust worde^bekeken doorzeer jeugdigen,di
reeds in staat zijn zonder huP
van hun ouders de huiskamer'
video te bedienen. De film is he
verhaal van de twaalfjarige J**'
se, die vriendschap sluit met <*
orka Willy, een walvis, die een
treurig leven leidt in een z^aquarium. Jesse heeft medeW'
den met Willy en helpt hem v
snappen.
De film -ook uit 1993- geeft joo'
geren alle kans om zich in te^
ven. Orka's zijn al enige tijd 'IIJbrj de jeugden de prachtige bee£den van de springende en dj"'
kende Willy doen de rest. Be
blijft natuurlijk een draak va>Jeen verhaal, maar wie maalt da3*

om. Zeker kinderen niet. ~Voor de fans van Jesse-gespet
door Jason James Richter- is f

Deze video's zijn echter vooral
een uitkomst voor vertwijfelde
ouders, die zich afvragen wat ze
dit jaar in de sinterklaas-schoen
van hun kinderen moeten stop-
pen. Maar ik sluit niet uit, dat
veel ouders er uiteindelijk min-
stens evenveel plezier aan zullen
beleven als hun kroost.
Van de bovengenoemde films
heeft Steven Spielbergs Jurassic
Park zon beetje alle budget- en
kijkrecords gebroken. De film
bracht tot nu toe 1,6 mihard gul-
den in het laatje, terwijl Spiel-
berg met zijn uit juni 1993 date-
rende klapper ook nog eens 1,8
miljard gulden verdiende aan de
verkoop van afgeleide produc-
ten, zoals t-shirts en imitatie-
dino's. Aangenomen mag wor-
den, dat met het uitbrengen van
de video de verkoop van Juras-
sic Parc-artikelen opnieuw een
grote vlucht zal nemen.

trouwens meer goed nieuws J*
melden. Jason komt volgen0,
week naar Nederland en dat z*
gepaard gaan met de nodige Pu'
bliciteit. Wie om een herhalifjf
zit te snakken kan gerust ziP
Volgend jaarkomt ook van Fr^Willy een vervolg in de biosC"
pen.

In de bioscoop was Jurassic
Pare vooral een. indrukwekken-
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Linksback
j^cialewedstrijden heeft De

Lev
at seizoen inmiddels verloren.

in fj rkusen in de Europa Cup, Ajax
te l Cornpetitie. Zeven spelers test-
Vai?? dit seizoen als linksback.
ftiis j^ was gisteren de zevende
Mos ■ ng- Heel wrang voor De
Oj^g !s dat experimenten met het
digp h°len van aanvallers tot verde-

(MeiJer- Van Ankeren) op fa-
v misl"kkingen uitdraaiden,

de SD , an Gaal deed zoiets en zag
»en peleJ in kwestie (Reiziger) bin-
huer,? ele weken uitgroeien tot

'"ational.
*let ïnederHgoed mis bÜ psv- Ajax ver"

iestie de concurrent met 1-4. Na
ten vJ 1 Verbazingwekkende minu-
v Or„.was de topper al zo goed als0rbU: 0-3.

Superieur
Wggj. *Ü de superieure zege is Ajax
6e2jen

mg °P de plaats waar het
de I 1"ft surplus aan kwaliteit en
4an rakke ploegdiscipline hoort:
Wins?? kop van de eredivisie. De
de d^ "j 1 ne* Phihps-stadion was pas
de iar? e c°mpetitie-overwinning in
Baa n ,atste 21 seizoenen. De voor-
ven 3e v"f wedstrijden in Eindho-gmgen verloren.

lodiö" ,noeiaen wij niet meer zo
Sehiff ' gde Van Gaal uit- -Mis-
die ;_ ,'.? dat de enige kanttekening
Wse ons spel kunt Plaatsen. De
Om fJI.^ ruimte waren aanwezig
wirin2 nog grotere cijfers hier te
Serifa ettemm is net voor mija,l?tastiscne ervaring om dit eenrb« PSV mee te maken."

Hudi Carell
moet legioen

rustighouden
5-^MEN - Rudi Carell moet de
tuiLeno°rd-fans tijdens de re-
WeïiWedstriJd in Bremen tegen
Ned , ln bedwang houden. De
<Üe»T* der* tv-ster in Duitse
katje* Zal tiJdens het duel in het
bek«f Van de Europacup voordi,^erwirinaars, als tweede sta-
C a£?Peaker fungeren.
Br „r' 1> d,e zich in de buurt van
huurrten gevesügd heeft, is inge-
HoorÜ? Pm derneegereisde Feye-
voor s van informatie te
dien 6̂11" Maar vooral om ze, in-
Na Hn°,dlg*tot de orde te roepen,
eerst voor Feyenoord in de
Ha** verwacht ma-
vOorFiJemke van deDuitse club
ir.'* <>«e return op 3 november;"*» 3000 Rotterdamse fans.

DOOR IVO OP DEN CAMP Kerkradenaren lonken naar internationaal voetbal

Roda verlegt zijn grenzen
KERKRADE - Roda JC begint in-
ternationale aspiraties te krijgen.
De ploeg zelf bivakkeert na de 3-1
zege tegen NEC, zaterdagavond op
Kaalheide, op de tweede plaats van
de eredivisie. Dat biedt volop per-
spectief om in aanmerking te ko-
men voor een Uefacup-ticket. Het
voetbal dat de ploeg etaleert, was
voor trainer Huub Stevens boven-
dien aanleiding een oproep te doen
aan bondscoach Dick Advocaat en
diens Poolse collega om eens een
bezoek te brengen aan Kaalheide.'
De verrichtingen van Gerrie Sen-
den en Tomec Iwan zijn volgens
Stevens 'interlandrijp'.

De Kerkraadse ploeg maakte tegen
NEC wederom duidelijk dat er dit
seizoen heel wat in het vat zit. De
goede geldschieter Nol Hendriks
trok afgelopen zomer weer eens de
beurs en kocht op voorspraak van
Stevens vooral karaktervoetballers
aan. De as Hesp, DeKoek, Atteveld,

Graef staat als een huis, terwijl
Iwan als centrale middenvelder on-
getwijfeld ook een verrijking van de
ploeg zal zijn. Door de blessure van
Babangida speelt de Pool op dit
moment min of meer noodgedwon-
gen op de rechterflank, een plaats
waar hij overigens ook goed uit de
verf komt.

Het Kerkraadse clubbestuureist dit
seizoen Europees voetbal en vindt
dat de verse aankopen daar meer
dan garant voor staan. Dat streven
maakte voorzitter Theo Pickée al
voor aanvang van de competitie
duidelijk. Stevens wil voorlopig
niets weten van Europees voetbal.
„Ik ga mezelf en de spelersgroep die

Roda JC-NEC 3-1 (3-1) - 12. Janssen 0-1,
19. De Koek 1-1, 39. Huiberts 2-1, 43.
Van Galen 3-1. Scheidsrechter: Schaap.
Gele kaart: Van der Linden. Toeschou-
wers: 6500.
Roda JC: Hesp, Senden, Atteveld, De
Koek, Luijpers, Doomernik, Iwan, Van
der Luer, Van Galen (68. Van Hoogda-
lem), Graef, Huiberts.
NEC: Brookhuis, Stock, Van der Lin-
den, Aalbers, Van Diemen, Dikken (56.
Verhoeven), Van Eijkeren, Pothuizen,
Van Wanrooy, Janssen, Cruden.

druk niet opleggen. Ik zeg niet dat
deze ploeg er niet toe in staat is,
maar het is nog veel te vroeg om
over Europees voetbal te spreken."

Het duel tegen NEC was met name

in de eerste helft een spektakelstuk
van de bovenste plank. Binnen vier
minuten hadden de Kerkradenaren
al met 2-0 kunnen leiden, maar
Graef en Huiberts misten het doel
op centimeters na. NEC schrok
wakker, kroop uit zijn schulp, en
bestookte de Kerkraadse vesting.
Geholpen door dekkingsfouten aan
Limburgse zijde, kwamen de Nij-
megenaren zelfs op voorsprong.
Ex-Fortunees Anton Janssen mocht
ongehinderd schieten en zag de bal
door de benen van Hesp in het doel
verdwijnen.

Lang zou NEC de voorsprong niet
kunnen koesteren. Van Eijkeren
kreeg nog wel de kans op 0-2, maar

daarna werd de Nijmeegse defensie
danig op de proef gesteld. Ofschoon
NEC-trainer Kees van Kooten de
hele week had gewaarschuwd voor
deKerkraadse luchtmacht, scoorde
dethuisclub driemaal binnen 25 mi-
nuten via kopballen. De Koek, Hui-
berts en Van Galen waren succesvol
na nauwkeurig voorbereidend werk
van Van derLuer en Senden.

In de wetenschap dat de volle buit
niet meer kon ontglippen, sloop in
de tweede helft de nonchalance in

het spel van Roda JC. Tomec Iwan
sloofde zich uit in het scheppen van
kansen, maar de afwerking deugde
niet. „Dat kan ik mijn ploeg verwij-
ten," reageerde Stevens. „En het zal
ook beter moeten, want vroeg of
laat gaat ons dat toch opbreken."

Voorlopig hoeft de Roda JC-trainer
zich weinig zorgen te maken. De
ongeslagen status, de tweede plaats
op de ranglijst en het veelal fraaie
voetbal dat zijn ploeg speelt, vor-
men voldoende bolster om tegen
een stootje te kunnen.

" Roda JCviert de overwinning tegen NEC op zn Braziliaans. ' Foto: DRIES linssen

sport
PSV al na kwartier kansloos tegen ontketend Ajax

De Mos één nederlaag
verwijderd van ontslag
Eindhoven - De verwach-
te is dat PSV over enkeleJpm de 'Operatie Centurion'
d^uclt. Nog slechts één ne-
jrlaag, bij voorbeeld woens-
J|g bij Willem 11, is nodig om
'3 laatste deel van hetl^oonmaakplan in werkinge stellen. Het ontslag van trai-"er Aad de Mos.

jij]** legde gisteravond de basis
« r het vertrek van de coach. De
rj^sterdammers hadden niet meer
Dr er» stijf kwartierje nodigom de
"J-Sugeslag naar hun hand te zet-
h " In de zestiende minuut klonk
vïn *ir °*e noek van de supporters
jjj Aiax: „En we zwaaien met zn
j ên naar De Mos". Onmiddellijk
t*Sv van het legioen van

Uw*0111» de supporters hebben het -^ke Sehad met de coach. Invloedrij-
sj sPelers stelden de laatste weken It
v^^geld de taktische plannen I

aSenaar aan de kaak. Pen- I
oHlameester Van verklaarde I
L°ngs in een interview dat neder- Ieen tegen Ajax en Willem II wel- I

Vergaande consequenties I
Qen hebben voor de trainer.

jj^Raaywas duidelijk. „Het sala-
t>or,,1n De Mos is berekend op im-
nedp ire maatregelen." En: „Twee
"tiet gen

' dan weet ik het ook
de t^n

1
eer-" Aan manager Arnesen

Ujt ak de hardnekkige geruchten
(I^°* wereld te houden. „Ik weet
gegp Penningsmeester voer heeft

0 aan allerlei speculaties. We
*\jn i

n de zaak even bekijken. We
teat i^-n Peri°de van opbouw, dat
ops. gepaard met vallen en
bij S3ll- Wat ik moet zeggen als we
<W^lllem II verliezen? Vraag datvierdag maar."

# Onmacht bij de
PSV'ers Van der
Gaag en Wouters.
Ronald de Boer
heerst namens
Ajax.

Foto: ERMINDO ARMINO

Rominger verpulvert werelduurrecord
BORDEAUX - Zonder poespas en
opsmuk en calculerend als een
boekhouder bereikte Tony Romin-
ger zijn doel: het werelduurrecord.
Voor een select groepje toeschou-
wers (150 genodigden), één foto-
graaf en vijftig journalisten verpul-
verde de Zwitser met 53,832 kilome-
ter de afstand van 53,040 kilometer
die Miguel Indurain vijftig dagen
eerder had afgelegd met 792 meter.
Het sobere decor paste bij Romin-

ger. De Helveet houdt het door-
gaans simpel. Hy spotte in Zuid-
Frankrijk met de wetenschappelij-
ke aanpaken de geavanceerde tech-
niek. Analyseerde na afloop zijn
geslaagde recordpoging nuchter.
De specialist tijdrijden pakte zijn
spulletjes en vertrok na zijn negen-
tiende overwinning dit seizoen - hij
is de internationale zegekoning -voor een korte rustperiode naar zijn
woonplaats Monte Carlo. Nadat hij

eerst nog had aangekondigd vol-
gende maand een nieuwe aanval te
doen.
De Zwitser verbijsterde zaterdag in
het Velodrome van Bordeaux alles
en iedereen. De drievoudig winnaar
van de Vuelta was op de overdekte
piste een seconde per kilometer
sneller dan de Spanjaard. De vier-
voudige Tourwinnaar reed op een
fiets die op alles leek, behalve op
een racefiets.

Rominger hield het op een model
met een frame uit 1980. Alleen voor-
zien van een triathlonstuur. Slechts
vier uur trainde de Helveet op de
baan, met vallen en opstaan. Want
al bij de eerste test gleed hij onder-
uit. Dat overkwam de nummer één
van de wereldranglijst zaterdag bij
de start ook bijna.
Zie verder pagina 20

" Rominger kan nog sneller

VVV levert koppositie zonder strijd in: 0-1

Fortuna-feest
in De Koel

DOOR HANS STRAUS

VENLO - Fortuna Sittard is de nieuwe koploper in de eerste divisie. Een
prestatie van formaat van de Sittardenaren, vooral gezien het feit dat VW
in de eigen Koel onttroond werd. Met de 0-1 nederlaag moesten de Venlo-
naren niet alleen hun leidersrol, maar ook hun ongeslagen status inleve-
ren. De manier waarop dat gebeurde, zonder noemenswaardig verzet, was
voor VW-trainerRemy Reynierse moeilijk te verteren.

Hij had het in de persconferentie na
afloopover 'slap spel' van zijn team,
waarbij hij vergat dat tegenstander
Fortuna toch ook een wezenlijkerol
had gespeeld in de uitkomst van de
Limburgse derby. Fortunatrainer
Pim Verbeek herinnerde Reynierse
daar echter fijntjes aan. „Dat VW
met aan voetballen toekwam, was
de verdienste van Fortuna."

Een triomfantelijke conclusie van
Verbeek, die met zijn analyse de
waarheid nog het dichtst naderde.
VW had dan misschien een off-
day, maar Fortuna was ongenaak-
baar in De Koel. Zo sterk zelfs, dat
het een eigenlijk te mager uitgeval-
len voorsprong van 0-1 vanaf de
25ste minuut wist te verdedigen te-
gen de meest produktieve voorhoe-
de van de eerste divisie. Tekenend
voor de defensieve kracht van For-
tuna was het feit dat topscorer Ge-
rald Sibon niet één noemenswaardi-
ge kans kreeg.

Daarbij bediende Fortuna zich met
van afbraakvoetbal. De Sittardena-
ren verkozen 'vroeg storen' boven
de 'loopgravenoorlog' rond het ei-
gen doelgebied. En waarom ook
niet? Uitgaan van deeigen kracht is
het hele seizoen al het parool van
Fortuna. Daar kwam VW al vroeg
achter. In de 25ste minuut wist Ro-
land Vroomans met een splijtende
combinatie Urvin 'Magie' Lee te
lanceren, die de fraaie assist op
waarde wist te schatten. Met een
strak schot liet de oud-Haarlemmer
John Roox kansloos en kon het eer-
ste Fortuna-feestje bij het Sittardse
supportersvak beginnen.

„Als je niet scherp aan een duel be-
gint, loop je de hele wedstrijd ach-
ter de feiten aan," legde Reynierse
achteraf de vinger op de zere plek.
Want reparatie van de opgelopen
schade bleek voor het toch zo schot-

VW-Fortuna Sittard 0-1 (0-1) - 25. Let
0-1. Toeschouwers 5600. Scheidsrechtei
Van Egmond. Gele kaarten: Spee, Si-
bon, Losada.
VW: Roox, Corneille (81. Teeuwen)
Smits, Polman, Verberne, Spee, Var
der Meer, Knippenberg (70. Braem), Si
bon, Driessen, De Laat.
Fortuna: Van Zwam, Ricksen, Vergoos
sen, Rayer, Loontjens, Boessen, Lee
Losada, Van der Weert, Van Bommel
Vroomans (75. Jacobs).

vaardige VW zaterdagavond een te
zware opgave. Op eigen kracht kan-
sen creëren lukte niet, de Venlona-
ren moesten het van 'slippertjes'
van de Fortuna-defensie hebben.
Een foute terugspeelbal van Rick-
sen, of een te gewaagd 'avontuurtje'
van Van Zwam. In beide gevallen
kwam het wat Fortuna betreft nog
goed door attent en agressief ingrij-
pen van de achterhoede.

Van Bommel
Niet alleen de Sittardse defensie
was ijzersterk. Op het middenveld
was een zeventienjarige de baas.
Mark van Bommel 'stofzuigerde' als
een volleerde Willy van deKerkhof.
De jonge Maasbrachtenaar in Sit-
tardse dienst onderschepte zowat in
zn eentje de meeste VW-aanval-
len, om de bal daarna in te leveren
bij de altijd aanspeelbare Robert
van der Weert. Het te korte en indi-
vidualistisch ingestelde aanvalsspel
van VW, meestal ingeleid door Jay
Driessen of Gerald Sibon, stak bij
de dynamiek van Van Bommel
schril af.

In de achterhoede van Fortuna
haalde Maurice Rayer - nog steeds
eigendom van VW - zrjn gram. De
lange voorstopper was, gesteund
door de foutloze Dominiek Ver-
goossen, een bron van inspiratie
voor zijn medespelers en toonde
aan dat hij 'zuinig' kan spelen, zon-
der onnodige overtredingen. Wat
VW op papier meer in huis heeft
aan voetballend vermogen, maakte
Fortuna in De Koel door onverzette-
lijkheid meer dan goed. Met als be-
loning voor negentig minuten strijd
de eerste plaats in de eerste divisie.
Voor Rayer het sein om met zijn
medespelers een tweede feestje te
bouwen met de meegereisde fans
uit Sittard. De Venlonaren waren
toen al lang naar huis.

Zie verder pagina 13

" 'Fortuna feller en scherper'

Finale verloren
na scheldpartij
BRUNSSUM - Het had de boeien-
de afsluitervan het Limburgs kam-
pioenschap badminton moeten
worden. De finale in het herenen-
kelspel kreeg echter tot teleurstel-
ling van het publiek een vroegtijdig
einde. Dirk Heijmans mocht zich bij
0-2 in de tweede set vroegtijdig on-
der de douche begeven. Na eerdere
waarschuwingen tijdens het kam-
pioenschap, kon hij zich ook in de
eindstrijd tegen Ron Leunissen
even niet beheersen. Driemaal net
te hard 'fuck you' om zichzelf op te
peppen, was teveel van het goede
vond de scheidsrechter. Heijmans
werd gediskwalificeerd en mocht
zijn andere emoties onder de dou-
che gaan uiten.

Toernooizeges
Schalken

en Wassen
HEERLEN - Het grootste succes in
de Limburgse tennishistorie. Sjeng
Schalken en Rogier Wassen hebben
beiden een toernooi op hun naam
geschreven. Schalken won in het
Ecuadorische Guyaquil zijn eerste
Challenger proftoernooi, pakte
daarmee 10.000 dollar en 81 punten
voor de wereldranglijst. Door het
verhes van de punten die hij vorige
jaar in het Portugese Satellite cir-
cuit heeft kregen, houdt hij een
winst van 46 punten. Voor Schalken
betekent dit een entree in de top
200 van de wereld. Wassen is na de
toernooize in Sheffield al zeker van
de eindoverwinning van het Engel-
se Satellite circuit. Voor Wassen
betekent dit dat hij volgende week
na het Masters toernooi in Bassings-
toke zeker is van 49 ATP-punten.
Wassen maakt dan eéri hele grote
sprong op de wereldranglijst. Hij
stijgt van de 750ste plaats naar de
top-400.

%\^rder paginal3
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eerste divisie
AZ-Cambuur 1-1
Emmen-TOP Oss 3-2
Excelsior-Heracles 3-2
Haarlem-FC Zwolle 4-2
VW-Fortuna Sittard 0-1
Den Haag-De Graafschap 1-2

Fortuna S. 9 6 2 1 14 20- 6
VW 9 5 3 1 13 26-15
CambuurL 9 5 2 2 12 13-9
TOP 9 5 1 3 11 16- 9
RBC 9 5 1 3 11 13-12
Helm.Sport 9 5 1 3 11 18-20
Graafschap 9 4 2 3 10 19-17
FC Zwolle 9 3 4 2 10 14-12
Den Haag 9 4 1 4 9 19-16
Heracles 9 4 1 4 9 14-11
Emmen 9 2 5 2 9 14-13
Excelsior 9 4 1 4 9 19-19
AZ 8 2 4 2 8 10- 7
Veendam 9 2 3 4 7 13-17
Haarlem 9 2 3 4 7 17-22
Den Bosch 8 1 2 5 4 11-22
Telstar 9 12 6 4 11-23
Eindhoven , 9 0 2 7 2 2-19
VW le periodekampioen

EERSTE PERIODE
VW 8 5 3 0 13 26-14
Fortuna S. 8 5 2 1 12 19- 6
TOP 8 5 1 2 11 14- 6
CambuurL 8 5 1 2 11 12- 8
FC Zwolle 8 3 4 1 10 12- 8
Heracles 8 4 1 3 9 12- 8
RBC 8 4 1 3 9 10-12
Helm.Sport 8 4 1 3 9 16-19
Graafschap 8 3 2 3 8 18-17
AZ 7 2 3 2 7 9-6
Emmen 8 1 5 2 7 11-11
Excelsior 8 3 1 4 7 16-17
Den Haag 8 3 1 4 7 12-15
Veendam 8 2 3 3 7 12-15
Haarlem 8 13 4 5 13-20
Den Bosch 7 1 2 4 4 10-15
Telstar 8 1 2 5 4 11-20
Eindhoven 802622-18
VW periodekampioen

TWEEDE PERIODE
Den Haag 110 0 2 7-1
RBC 110 0 2 3-0
Haarlem 1 10 0 2 4-2
Emmen 1 10 0 2 3-2
Excelsior 1 1 0 0 2 3-2
Helm.Sport 110 0 2 2-1
Graafschap 110 0 2 1-0
Fortuna S. 1 1 0 0 2 1-0
AZ 10 10 11-1
CambuurL 10 10 11-1
Heracles 10 0 10 2-3
TOP 10 0 10 2-3
Veendam 10 0 10 1-2
Eindhoven 10 0 10 0-1
VW 10 0 10 0-1
FC Zwolle 10 0 10 2-4
Telstar 10 0 10 0-3
Den Bosch 10 0 10 1-7
Woensdag 19.30uur:
AZ-FC Den Bosch
Vrijdag 19.3* uur:
FC Zwolle-Emmen
Zaterdag 19.30 uur:
Cambuur-Excelsior
De Graafschap-Haarlem
Heracles-FC Den Bosch
Telstar-Eindhoven
TOP Oss-WV
Veendam RBC
Fortuna Sittard-AZ 20.00 uur
Zondag 14.30 uur:
Den Haag-Helmond Sport

scoreverloop
EREDIVISIE
NAC-Sparta 1-3 (1-1). 12. Van Hooijdonk
1-0, 32. Van der Laan 1-1, 51. Van der Laan
1-2. 63. Noorlander 1-3. Scheidsrechter:
Reygwart. Toeschouwers: 10.843. Rode
kaart: 74. Brood (NAC). Gele kaart: Groe-
nendijk, De Bruin (Sparta).
NAC: Karelse; Gaasbeek, Brood, Van Burik
(58. Janssen) en Wilnis; Remie, Gesthuizen
(58. Abdellaoui), Lokhoff en Van Wonde-
ren; Van Hooijdonk en Lammers.
Sparta: Metgod; Noorlander, Van den
Berg, De Bruin en Gerard de Nooijer; San-
del, Jalink, Groenendijk en Fortes; Dennis
de Nooijer (65. Knjgsman) en Van derLaan.
PSV-Ajax 1-4 (0-3). 7. Ronald de Boer 0-1,
14. Davids 0-2, 16. Seedorf 0-3, 56. Van Vos-
sen 0-4, 75. Nilis 1-4. Scheidsrechter: Van
der Ende. Toeschouwers: 27.000. Gele
kaart: Wouters (PSV), Rijkaard (Ajax).
PSV: Menzo; Prommayon. Wouters. Van
der Gaag en Valckx; Pahlplatz (57. Zenden),
Linskens. NUis en Numan; Meijeren Ronal-
do.
Ajax: Van der Sar; Reiziger. BUnd, Rijk-
aard en Frank de Boer; Seedorf, Litmanen
(84. Van den Brom) en Davids; Finidi, Ro-
nald de Boer (86. Kluivert) en Van Vossen.

EERSTE DIVISIE
Haarlem FC Zwolle 4-2 (2-1). '3. Van Eeke-
res 1-0. 34. Huysen 2-0. 40. Van der Vegt 2-1.
69. Huysen 3-1, 75. Boussatta 4-1. 79. Van de
Berg 4-2. Scheidsrechter: Takacs. Toe-
schouwers: 1707.
Emmen-TOP Oss 3-2 (3-2). 21 Drent 1-0, 34.
Nortan 1-1, 35. Drent 2-1, 40. Woortman 3-1,
42. Schaap 3-2. Scheidsrechter: Van Meer-
kerk. Toeschouwers: 2298. Rode kaart: 85.
Uhlenbeek (TOP. 2x geel). Gele kaart: Une-
ken (Emmen), Nijhuis (TOP).
AZ-Cambuur 1-1 (0-1). 7. Stam 0-1, 89. Wij-
ker 1-1. Scheidsrechter: De Graaf. Toe-
schouwers: 3848. Gele kaart: Snijders. Wij-
ker (AZ), Oosterhof, Konterman (Cam-
buur).
Excelsior-Heracles 3-2 (1-1). 16 Van Bre
men 1-0, 30. Velten 1-1, 58. André van de
Heuvel 2-1 (strafschop). 60. Dijkhuizen 3-1,
77. Huizing 3-2. Scheidsrechter: Ijkhout.
Toeschouwers: 1200. Rode kaart: 83. Van
Loon (Excelsior, 2x geel). Gele kaart: Mol,
Vink (Heracles).
FC Den Haag De Graafschap 1-2 (0-2). 10
Victoria 0-1, 28. Van Schyndel 0-2, 89. Teb-
benhof 1-2. Schiedsrechter: Schuurmans.
Toeschouwers: 1400. Rode kaart: 88. Genti-
le (Den Haag). Gele kaart: Gentile, Faerber
(Den Haag), De Vries (De Graafschap).

topscorers

Eredivisie: 1. Van Hooijdonck (NAC) 7; 2.
Kluivert (Ajax), Roelofsen (MW) 6: 4. Den-
nis de Nooijer (Sparta), Ronaldo (PSV), Ni-
ks (PSV), Huiberts (Roda JC) 5; 8. Boogers
(RKC), Graef(Roda JC), Booy (FC Utrecht),
Decheiver (RKC), Mols (FC Twente), Reg-
top (Heerenveen) 4.

Eerste divisie: 1. Sibon (VW), Huysen
(Haarlem) 11; 3. Velten (Heracles) 8; 4. Tai-
huttu (Helmond Sport), Van der Vegt (FC
Zwolle) 7; 6. Van der Weert (Fortuna S),
Van Sclujndel (De Graafschap) 6; 8. Van de
Brink (De Graafschap), Van der Laan (FC
Den Haag), Jansen (FC Den Bosch), Dries-
sen (VW) 5.

buitenland
BELGIË
Lommei-Sint-Truiden 0-1
Lierse SK-KV Mechelen 0-0
Beveren-Seraing 1-0
AA Gent-RWDM 0-0
Cercle Brugge-Standard Luik 3-0
Club Luik-Oostende 1-2
Aalst-FC Antwerp 3-0
Ekeren-Charleroi 5-0
Anderlecht-Club Brugge 1-0

Stand: Standard Luik 9-14; Anderlecht
9-14; Lierse SK 9-11; KV Mechelen 9-11;
Club Brugge 9-10; Beveren 9-10; Seraing
9-10; Aalst 9-9; Ekeren 9-9; AA Gent 9-9;
RWDM 9-9; FC Antwerp 9-8; Sint-Truiden
9-8; Cercle Brugge 9-7; Oostende 9-7; Char-
leroi 9-7; Lommei 9-5; Club Luik 9-4.

DUITSLAND
1860München-SCFreiburg 4-0
MSV Duisburg-B. Leverkusen 0-2
Bayer Uerdingen-Schalke 04 1-1
Vfß Stuttgart-Karlsruher SC 4-0
Bor. Dortmund-Bayern Mün. 1-0
Eintr. Frankfurt-Dyn. Dresden 2-0
FC Kaisersl.-Werder Bremen 1-1

Stand: Borussia Dortmund 10-16; Werder
Bremen 10-15; Bayer Leverkusen 10-12;
Bor. Mönchengladbach 10-12; Bayern Mün-
chen 10-12; Vfß Stuttgart 10-12; Freiburg
10-12; Hamburger SV 10-12; Kaiserslautern
10-12; Karlsruher SC 10-11; Eintracht
Frankfurt 10-10; Schalke 04 10-9; Dynamo
Dresden 10-8; FC Köln 10-8; Bayer Uerdin-
gen 10-7; 1860 München 10-5;VfL Bochum
10-5; MSV Duisburg 10-2.

ENGELAND
Aston Villa-Nottingham 0-2
Crystal Palace-Everton 1-0
Liverpool-Wimbledon 3-0
Manchester City-Tottenham 5-2
Newcastle-Sheffield.Wday 2-1
Norwich City-Queens PR 4-2
WestHam United-Southampton 2-0
Arsenal-Coventry City 2-1
Blackburn-Manchester United 2-4
Chelsea-Ipswich Town 2-0

Stand: Newcastle United 11-29; Notting-
ham Forest 11-27,Manchester United 11-22;
Blackburn Rovers 11-21; Liverpool 10-20;
Norwich City 11-19; Chelsea 10-18; Man-
chester City 11-18; Arsenal 11-17; Leeds
United 10-15; Southampton 11-15; West
Ham United 11-14; Tottenham Hotspur
11-14; Sheffield Wednesday 11-12;Coventry
11-12; Aston Villa 11-10; Crystal Palace
11-10; Leieester 10-9; Wimbledon 11-9;
Queens Park Rangers 11-7; Ipswich Town
11-7; Everton 11-3.

FRANKRIJK
Martigues-Caen 4-1
St. Etienne-Cannes 1-0
Rennes-Lille 1-0
Bordeaux-Metz 4-2
Nice-Paris SG 0-4
Le Havre-Bastia 2-2
Lens-Lyon 4-0
Sochaux-Nantes 0-0
Strasbourg-Monaco 1-0
Montpellier-Auxerre 1-1

Stand: Nantes 14-30; Lyon 14-26; Stras-
bourg 14-24; Paris SG 14-24; Cannes 14-23;
Lens 14-23; Bordeaux 14-22; Martigues
14-22; Auxerre 14-22; Saint-Etienne 14-21;

Rennes 14-20; Monaco 14-16; Bastia 14-16;
Sochaux 14-15; Metz 14-14; Le Havre 14-13;
Nice 14-13; LiUe 14-13;Caen 14-10;Montpel-
lier 14-10.

ITALIË
Cremonese-Juventus 1-2
Fiorentina-Padova 4-1
Foggia-Inter Milan 0-0
Genoa-Lazio 1-2
AC Milan-Sampdoria 0-0
Napoli-Ban 3-0
Parma-Reggiana 2-1
Torino-Brescia 2-0
AS Roma-Cagliari 1-1

Stand: Parma 7-16; AS Roma 7-15; Lazio
7-14; Juventus 7-14; Fiorentina 7-12; Foggia
7-12; Sampdoria7-ll; AC Milan 7-11; Torino
7-10; Bari 7-10; Inter 7-9; Cagliari 7-9; Genoa
7-8; Napoli 7-8; Cremonese 7-6; Padova 7-4;
Brescia 7-2; Reggiana 7-1.

SPANJE
Celta Vigo-Atletico Madrid 1-0
Oviedo-Sevilla 1-0
Real Valladolid-Real Sociedad 1-1
Barcelona-Tenerife 1-0
Real Betis-Real Zaragoza 0-1
Real Madrid-Compostela 1-1
Logrones-Espanol 1-1
Albacete-Santander 2-0
Bilbao-Sporting Gijon 2-0
Deportivo-Valencia 3-1

Stand: Deportivo la Coruna 8-13; Real Ma-
drid 8-12; Real Zaragoza 8-12; Barcelona
8-11; Athletic de Bilbao 8-10; Betis Sevilla
8-9; Tenerife 8-9; Sporting Gijon 8-9; Valen-
cia 8-8; Espanol 8-8; Celta Vigo 8-8; Albace-
te 8-7; Sevilla 8-7; Compostela 8-7; Real
Valladolid 8-7; Real Sociedad 8-6; Atletico
Madrid 8-5; Oviedo 8-5; Racing Santander
8-4; Logrones 8-3.

sportprijsvragen
Lotto: 2-15-22-30-36-37. Reservegetal: 41.
Cijferspel: 487668.
Toto 42: 2-1-2-1-1-3-2-1-1-2-3-3.
Lucky 10 van zaterdag:
2-3-4-9-12-13-15-21-25-28-29-40-^4-52-56-60-7-
-4-78-79-80.

Duitse lotto: 19-22-27-31-45-46. Reservege-
tal: 47. Supergetal: 8.
Spiel 77: 0283568.
Super 6: 888705.
Belgische lotto: 9-12-14-18-20-23. Reserve-
getal: 5.
Jokergetal: 5488779.

Periodetitels
voor RVU en
Heerlen Sport

HEERLEN - De eerste periode-
kampioenen in de amateurvoetbal-
competitie 1994/1995 zijn bekend.
De gedeelde primeur kwam op
naam van RVU en Heerlen Sport.
RVU verpletterde Slenaken met 6-1
en greep daardoor de eerste perio-
detitel in de derdeklasse A. Heerlen
Sport, dat nog geen punt hoefde af
te staan, had weinig moeite met
Simpelveld: 0-3. De ploeg van trai-
ner John Meuser greep de titel in de
derde klasse B.

Problemen
Tummers: „Ook Tilburg heeft pro-
blemen met het wegblijven van de
toeschouwers. Afgelopen vrijdag
woonden slechts 137 betalende be-
zoekers het duel Tilburg tegen Dor-
drecht bij. Het probleem beperkt
zich dus niet tot ons. Daarom gaan
wij donderdag met de bond praten."

Kasparov
verslaat

ambassadeurs
ZAGREB - De topschaker Gari
Kasparov heeft tijdens een simul-
taan-partij in Dubrovnik gewonnen
van de ambassadeurs van de Ver-
enigde Staten, Rusland en Groot-
Brittannie in Kroatië. Kasparov,
wereldkampioen van de 'wilde'
bond PCA, bewoog zich tussen de
schaakborden van 25 tegenstan-
ders. Hij won 23 keer en moest twee
maal tevreden zijn met remise.

Speedwaycoureur
zwaar gewond

BAARLO - De Belgische auto-
speedwaycoureur Buys raakte gis-
teren op het De Berckcircuit in
Baarlo levensgevaarlijk gewond. De
onfortuinlijke coureur uit Sint Ni-
klaas slipte kort na de start in de
Baarlobocht óver bladeren die op
het circuit lagen en klapte vervol-
gens met de zijkant van zijn wagen
in de vangrails. Bij de klap schoot
zijn helm van het hoofd en sloeg hij
met zijn hoofd tegen de rolbeugels
die in de wagen zijn aangebracht.
Met een schedelbasisfractuur werd
hij naar het ziekenhuis in Venlo
overgebracht. Gisteravond was het
levensgevaar nog altijd niet gewe-
ken.

Laurens van der Velde uit Itter-
voort, de nationaal-, Europees- en
wereldkampioen in de hotrodsklas-
se, crashte eveneens in de manche.
De Middenlimburger bleef onge-
deerd, maar zijn wagen was rijp
voor de schroothoop. Baankam-
pioen in de stockcar formule 2klas-
se werd Cor Cuppens. De zege in de
rodeoklasse ging naar Van der Wal.
Winnaar van de formule 1 stockcar
werd de Duitser Ronitz voor zijn
landgenote Sabine Rode.

Kelly Engbrocks
met Dimitri
naar JIM

WEERT - Tijdens de halve finale
om de Bouwbedrijven Jongen
Dressuurcup, waarvoor zich twintig
combinaties via twaalf selektiewed-
strijden hadden geplaatst, heeft al-
leen regerend Limburgs kampioene
Kelly Engbrocks uit Tegelen zich
van een finaleplaats voor het Jum-
ping Indoor Maastricht (JIM) weten
te verzekeren. Zeventien Z-combi-
naties uit heel Nederland waren
naar het hippisch centrum van
Dressuur en Springstal De IJzeren
Man in Weert gekomen om te strij-

den voor vijf startplaatsen tijdens
de finale op 25 november in het
MECC. Onder hen de Limburgers
Monique Beckers, Kelly Engbrocks
en Peggy Gordijn. Omdat haar
paard niet in orde was, verscheen
Monique Beckers niet aan de start
en vielen de prestaties van de in ei-
gen huis rijdende Peggy Gordijn
tegen, en moest de Tegelse Kelly
Engbrocks de Limburgse eer hoog
houden.

Na de eerste proef stond Engbrocks
met een vijfde plaats al met een
been in de finale en moest ze deze
plek tijdens de kür op muziek vast
zien te houden. Dat deed ze met
verve. Uiterlijk onaangedaan reed
ze proef van haar leven en had ze
via een vierde plaats in de kür haar
startbewijs op zak.

sport

scorebord
eredivisie

RodaJC-NEC 3-1
NAC-Sparta 1-3
PSV-Ajax 1-4

Ajax 7 6 1 013 22- 3
RodaJC 8 4 4 0 12 15- 7
FCTwente 8 4 4 0 12 19-13
PSV 7 4 2 1 10 19-11
MW 8 4 2 2 10 16- 9
FC Utrecht 8 4 2 2 10 14-11
Feyenoord 7 3 3 1 9 12- 6
Willem II 8 3 2 3 8 12-10
Vitesse 924387-13
Heerenveen 9 4 0 5 8 12-20
NAC 8 2 3 3 7 13-17
NEC 8 2 2 4 6 10-13
Volendam 8 1 4 3 6 6-10
Sparta 9 2 2 5 6 11-14
Groningen 8 1 3 4 5 11-14
RKC 8 1 3 4 5 9-15
GAEagles 8 1 3 4 5 8-19
Dordr'9o 8 0 4 4 4 4-15

Woensdag 19.30 uur:
Ajax-Heerenveen
GA Eagles-Roda JC
FC Groningen-RKC
MW-Feyenoord
Sparta-Dordrecht '90
Volendam-NAC
Willem 11-PSV
Zaterdag 19.30 uur:
Dordrecht 90-GA Eagles
PSV-FC Groningen
Zondag 1.30uur:
Feyenoord- Volendam
NEC-Ajax
RKC-FC Utrecht
FC Twente-MW
Vitesse-Willem.ll

Lansink grossiert
in Zweedse auto's

HELSINKI - Jos Lansink is te-
rug op vertrouwde koers. De
Twentse springruiter won in
Helsinki de derde wereldbeker-
wedstrijd van het seizoen. Met
Bollvorm's Libero H, de hengst
waarmee hij in april in Den
Bosch de wereldbekerfinale
overheerste. Lansink kreeg in de
Finse hoofdstad de sleutels van
zijn twaalfde Volvo, de hoofd-
sponsor van het circuit. De
auto's gaan, eenmaal in Twente
afgeleverd, onmiddellijk in de
verkoop. Voor eigenaar Hans
Hom is het geld goed genoeg.
„Er waren zaterdag twee win-
naars," zei Lansink. „Het pu-
bliek en ik. Het was fantastische

paardesport." De 5000 toeschou-
wers in de uitverkochte hal wa-
ren het roerend met hem eens.
Lansink en Libero H vormen
een twee-eenheid, ook deze win-
ter. „Hij voelde heel goed aan,"
zei de ruiter uit Weerselo. „Hij
gaf alles, van start tot finish."

In Helsinki bleven Lansink en

Libero het Amerikaanse koppel
Meredith Michaels en Quick Star
ruim een seconde voor: 35,56 om
36,65. Olympisch kampioen Lud-
ger Beerbaum eindigde met
Rush On als derde, 38,79. Lan-
sink startte als zesde van de tien
combinaties die de barrage re-
den. Hij wist foutloos én snel te
moeten rond gaan. Aldus ge-

schiedde

Na Lansink kwam Piet Rayma-
kers in de piste. Met Visa Ama-
deus Z leek de Brabander lang
opweg naar de hoofdprijs. Op de
laatste twee hindernissen maak-
te hij springfouten en eindigde
als negende. In de stand om de
wereldbeker is Raymakers nog
altijd de beste Nederlander. Hij
heeft 24 punten, Lansink één
minder. Met Easy Jumper ein-
digde Lansink in het Deense
Aarhus op de tiende plaats. In
Oslo startte hij niet. De Zwitser-
se revelatie Hansueli Sprunger
leidt na drie wedstrijden, met 32
punten.

Inkomsten uit recettes blijven achter op begroting

Financieel debacle
dreigt voor Heaters
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

GELEEN - Financieel gaat
het Hatulek/Heaters niet voor
de wind. Door het wegblijven
van toeschouwers is de Ge-
leense ijshockeyclub zo goed
als door de sponsorgelden
heen. Zowat de enige inkom-
sten die de club tijdens het
seizoen kan bijboeken zijn de
entreegelden. Gisteravond wa-
ren bij het duel Heaters - Dor-
drecht (10-0) nog geen hon-
derd betalende bezoekers
aanwezig. Alleen de duels te-
gen Tilburg trekken nog toe-
schouwers, maar dat zijn er
voorlopig maar twee.

De pijn zit volgens Heaters-voorzit-
ter Paul Tummers in de competitie,
waarin de Heaters te weinig tegen-
stand van betekenis kennen. Tum-
mers heeft inmiddels een reddings-
plan gelanceerd dat vanavond
besproken wordt.

„Er komen drie voorstellen terspra-
ke met betrekking tot het weer ge-
zond maken van de club. Er is niet
veel fantasie voor nodig om uit te
rekenen dat er op dit moment geld
bij moet. Hoe wij het dreigende fi-
nanciële debaclekunnen afwenden,
zal tijdens de vergadering moeten
blijken. Verder wil ik mij er niet
over uitlaten. Eerst moeten we de
spelers informeren."

Na acht thuiswedstrijden spreekt
de competitie bij het publiek nog
altijd niet aan. Het gemiddelde aan-
tal bezoekers bedraagt nog niet de
helft van verleden jaar in de Geleen-
se ijshal Glanerbrook. " Veel lege plekken op de tribunes van ijshal Glanerbrook. De ijshockeycompetitie boeit niet meer. Foto: JOHN sME^

Storm van reacties op
Olympische kernploeg

DEN HAAG - De bekendmaking
van de Olympische kernploeg heeft
in topsporténd Nederland een
storm aan reacties doen opsteken.
In het Nationaal Sportcentrum Pa-
pendal en ten huize van olympisch
chef de mission André Bolhuis rin-
kelden de telefoons aanhoudend.
„Ik heb veel vragen moeten beant-
woorden," zei de technisch verant-
woordelijke.

Bolhuis hoopte in die gesprekken
een hoop angst te hebben weggeno-
men, angst voor vroegtijdige elimi-
natie voor Atlanta '96, angst ook
voor de instelling van een elite-
ploeg. Bij elkaar waren toch heel
wat topsporters teleurgesteld bij de
bekendmaking. Bolhuis: „Nu we
een stel namen hebben bekendge-
maakt, gaan we juist harder werken
aan de groep mensen die er dicht
tegenaan zit. In het pré-olympisch
jaar '95 willen we de kernploeg zo
groot mogelijk maken."

Eerste kandidaat voor opneming in
de kernploeg is het Nederlands
mannen hockey-elftal als dat in
Australië bij de eerste vijf komt.
Hetzelfde geldt voor de vrouwen
volleybalploeg, dezer dagen actief
in het WK in Brazilië. „Voor devol-
leybalsters is het heel moeilijk,"

aldus Bolhuis, „maar als zij niet bij
de eerste vijf eindigen, gaan wij er
toch alles aan doen om hen toch in
Atlanta tekrijgen."

In mei lanceerde Bolhuis zijn ge-
dachte over de olympische kern-
ploeg, zonder ook maar een naam te
noemen. Dat deed hij om het land
alvast aan het idee te laten wennen.
Hij had ook liever nog wat gewacht
met de invulling, overtuigd als hij
was van vele reacties. De afgelopen
tien dagen gingen de vragen vooral
over de topsporters op de scheids-
lijn van de gestelde criteria: 1.
Olympisch medaille-winnaar, 2. bij
de eerste vüf van het laatste WK.

knol
De geblesseerde 800-meterkampioe-
ne Ellen van Langen stond natuur-
lijk op de lijst. Andere medaillewin-
naars niet. Zo klopte wielrenster
Monique Knol (brons wegkoers)
met KNWU-voorzitter Joop Atsma
op de deur van NOCNSF op Papen-
dal. „Waarom ik niet?" vroeg Knol
terecht. Het antwoord luidde: „Om-
dat jij een eigen wielerploeg hebt."
Knol kon Papendal opgelucht ver-
laten. Bij goede prestaties stuurt de
KNWU haar naar de WK in Colom-

bia en kan zij zich daar kwalificeren
voor de olympische kernploeg., Bol-
huis: „Leon van Bon, zilver in de
olympische puntenkoers, leeft ook
onder beheer van zijn profploeg. Hij
kan ook onmiddellijk kernploeglid
worden als hij ons laat weten dat hij
zich voor Atlanta op de punten-
koers kan richten."

Bolhuis zag zelf ook proble"l^
rond de lijn die NOCNSF troK-^had er ook graag Bettine »■r ~,
koop in gezien. Zij boekt vee* pi
sprekende prestaties maar zeJïg \?
niet bij de eerste vijf van het " $
feltennis. Er is ook veel te zee
voor het dubbel Vriesekoop'' et
man. Ook Pernette Osinga ho°
eigenlijk in. Zij schermt heel b

in de World Cup, maar weer ru^ ~het WK. Er zijn ook mogelijK" A
voor de gebroeders Selk als zij b^
turnen op een toestel of de J
Mark Huizinga die helaas nie^
het WK judo deelnam."

eiBolhuis kan morgen een vl\o^e
Huizinga's trainer Chris de
tegemoet zien, waarin de
pleit voor opneming van zijn v
in de kernploeg. „Mark heen "j^rv
EK landenteams de Europees^ «

pioen verslagen, is boyendie n<t
van Europa en heeft aang e ji

met de wereldtop mee te k

ree 11*
Hij heeft bij voorbeeld "?efdle i*
op een plaats dan Jenny t»ai v3ji

haar vijfde plaats op het w pre*'
vorig jaar niets meer heen B

teerd."

Bolhuis had vooraf wel en,^nerP*
van de nadelen van zon.Lvon,
scheidslijn. Het aantal reactie»^
hij daarom wel normaal. „W gr gr
nu toch wel dat de rne"se"^1sta,,'
weldig mee bezig zijn. De ste€d*
digheden verbeteren ook

Volgend jaar zijn er 300
schikbaar voor de Nederlano #
sporters. We moeten nu ooK hel^den met zeuren. Er is nu cc rt**
boel aantrekkelijks om top»»'

te zijn."

# Knol, voorlopig niet in
kernploeg

Rob Ehrens
derde in

Friesland
LEEUWARDEN - De strijd om <"
Grote Prijs bij Indoor FrieslaK
heeft een Italiaanse overwinnW
opgeleverd. De 28-jarige GiovanJGovoni stuurde de negenjarigern«
rie Eileen twee keer foutloos ov«
de hindernissen in Leeuward»

Zijn tijd in de barrage, 34,33, **ruim een seconde sneller dan E-"
Willemsz Geeroms met CasiöJ
(35,55). De Eygelshovenaar Rob EJrens, tot beste ruiter van het coj
cours hippique uitgeroepen, eind*
de met Jonggor's Stolen Thund»
op de derde plaats, 36,92.

Speciale interesse gold Albert Z<*Jdie de schimmel Destiny bereed. V
Drentse springruiter neemt Jj
plaats op het zadel in van zus J**
nic, diena een ruzie met vader Z<*j
het ouderlijk huis in Echten hej*
verlaten. Jennie Zoer, deelneemS*
aan de Wereldruiterspelen, he?
voorlopig niet de beschikking ov»
een paard. Broer Albert eindigde'
de Grote Prijs als tiende. In deb*
rage maakte hij op de tweede h?
dernis, een steilsprong van 1'
meter, een springfout.

Piet Kleine groot sportman
AMSTERDAM - Na zijn overwinningen in Heerenveen en Utrech
vorig jaar toonde Piet Kleine zich voorzichtig en conservatief als cc
op zijn retour zijnde veertiger. „Mooi meegenomen" en „dit lukt rn
misschien nooit meer" waren kreten van de oudste schaatser van n
peleton. Uitgerekend in de eerste marathon van dit seizoen bewe
de 43-jarige Drent dat hij nog geenszins versleten is. Hij won zate
dagavond op de Amsterdamse Jaap-Edenbaan notabene de spr»
van een kopgroep van drie man. Fausto de Marreiros en Peter Baa
werden respectievelijk tweede en derde. t
Na afloop werd er met respect naar Kleine gekeken. Hoe was n
toch in vredesnaam mogelijk dat misschien wel de traagste sprint
van het peloton met de hoofdprijs aan de haal ging? „Nee, spruw
op de Drenthse heide heb ik' de afgelopen zomer in ieder geval n»
gehad. Ik heb nog steeds een hekel aan dat explosieve gedoe. v
gens Kleine waren de omstandigheden in zijn voordeel geweest,.
heb hier al eens eerder in Amsterdam gewonnen. Ook toen nad° n
we het laatste rechte stuk de wind in de rug. Met mijn lange slag

ben ik dan niet bij te houden." „
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EINDHOVEN - In feite beleefdeAjax in Eindhoven slechts één on-
gemakkelijk moment. By het betre-den van het veld zagen de Amster-,
dammers Erik Meijer in het shirt
met nummer elf, in plaats van Bou-
dewyn Zenden, de beoogde vervan-ger van de geblesseerde linkerspits
Hoekstra. Het taktische foefje, of
misschien wel de taktische blunder
van De Mos, zette Ajax even op het
verkeerde been.

Op het veld volgde, tot hilariteitvan
het publiek, druk overleg tussen
Van Gaal, Blind en Rykaard. Na
een paar minuten meldde ook Da-
vids zich nog even langs de lijnvoor
de laatste instructies. De Mos zag de
lichte paniek bij zijn collega met
pretoogjes aan. Het lachen vergingde geplaagde Hagenaar echter snel.
Zijn plotselinge 4-4-2 systeem werd
aan alle kanten in de vernieling ge-
speeld. Na 0-3 was hij veelvuldig
het doelwit van agressieve scheld-
partijen en hatelijk gezang.

Van Gaal noemde later het gegoo-

chel van zijn vakgenoot vreemd. „Ik
heb het zelf nooit gedaan en zal me
ook nooit tot een dergelijke truc la-
ten verleiden. Het is echter een le-
galewerkwijze. Je maakt er gebruik
van of niet. We hadden voorafoveri-
gens met Meijer al min of meer re-
kening gehouden. Myn laatste
aanwijzingen hadden daarom
slechts betrekking op de bewaking
by spelhervattingen."

De Mos, die zelfs vlak voor de wed-
stryd voor de televisie nog een op-
stelling met Zenden bekendmaakte,
gaf ruiterlijk toe dat zyn psycholo-
gische opzetje niet had gewerkt.
„Tegen onze fouten in het eerste
kwartier was geen enkele taktiek
opgewassen," bromde hy. „De rest
van de Wedstrijd was voor mij een
lydensweg. Als we hadden gewon-
nen, was de wissel tussen Zenden
en Meyer tot meesterzet uitgeroe-
pen, nu schrijven de mensen de
nederlaag op mijn conto. Ik accep-
teer dat en heb geen spijt van myn
keuze."

Speelde Ajax vorige week woens-
dag voor de Champions League te-
gen Salzburg (0-0) wellicht de

slechtste wedstrijd van het seizoen,
zondagavond in Eindhoven lukte
vrijwel alles. Van Gaal noemde Ro-
nald de Boer de beste man van het
veld. Terecht, de centrumspits an-
nex middenvelder was zijn onzeke-
re tegenstander Van der Gaag op
alle fronten de baas.

De veelzydige international had in
de frontlinie om taktische redenen
de voorkeur gekregen boven de
jeugdige Kluivert. Met Seedorf op
kilometervreter Numan, vorig sei-
zoen de gangmaker van PSV in de
thuiswedstrijd tegen Ajax, en Lit-
manen in derug van Nilis bouwde
Van Gaal meer zekerheid dan an-
ders in. „Ik wilde niet dat PSV ons
op het middenveld opnieuw over-
vleugelde," lichtte hy toe.

Glaucio kijkt
ogen uit

in De Kuip
c 23TERDAM _ Glaucio Jesus de

1 drie"a^l° heeft een contract voor
f bij jlaaren acht maanden getekend|| voo " yenoord. Daarnaast bedong

Opt;rZltter Jorien van den Herik een
é Gla G Voor n°g eens twee jaar. Met\ reiw^'s landgenoot Hugo (20) be-

kent evenoord een principe-over-
als *°mst- Hy komt in december,
Belo n contract bij Flamengo is af-
*ake*>en' naar Rotterdam om de
fers n nader te bespreken. De trans-i <fan°<u? Voor Hu8° (»HiJ is een tyPe

5 als'rr°uters," zegt Piet de Visser,] ontd yiseur in dienst bÜ RBC en de1 nog e*ker van Glaucio) is voorals-
no°g naar de zin van Feye-

I Paolo geboren en getogen
I Oo^ e Glaucio bracht gisteren
I n°orrfn bezoek aan De Kuip. Feye-
I VerL ~.s Braziliaanse middenvelder
1 ofti n k

enkeJe dagen in Rotterdam
| een T 3 net tekenen van het contract

OiriEpUls te zoeken en zijn nieuwe
i keerHh, 1-I?** te verkennen- Morgen

mft ny voor tien dagen terug naar
ftiet **eDoorteland om zich daarna

11 moeder > zus en broer defï-
Het v

ln
ußotterdam te vestigen,

de hl? aalvan het straatjochie, dat
arjf, ® e .daB buiten voetbalt, uit een
I CZln komt en in een kansarme

v°or r^f °Pgegroeid, gaat ook op
Wei Een brutaaltje, dat
lach aar met een verlegen glim-
het ï?°et hij toegeven dat hij van
V T ülandse voetbal niets af-
f"SV 'v a' zegt hy, „ik heb wel van
Homa ■ ndnoven gehoord, omdat
"Wni0 daar heeft gespeeld en Ro-
n°ord hT nu zit- Maar van Feve-
heeft .had ik nog nooit gehoord, aloe ciub een prachtig stadion."

NAC glijdtaf
in <?JzA 7. NAC raakt steeds dieper
*°*n n en' Nadat er vorig sei-
bai wnof volop over Europees voet-
**AC h? gesProken in Breda, krygt
handKan seizoen de handen vol aan
oPei» mg in de eredivisie. Zelfsner f.en veld kan de ploeg van trai-

niet meer winnen.Sei2_^ z.egevierde voor het eerst dit"en m een uitwedstrijd: 1-3.

snelip ,?on n°g wel goed. Na de
de th. van Van Hooijdonk wasaieht k SClub in het eerste half uur
de Ep?H,een tweede treffer. Maar na
Vh t

ker van Van der Laan
J
plotseling afgelopen met de

gin» HSdnft van NAC- De verdedi-
fers:'i dlt seizoen al 17 tegentref-
f°Ut stapelde fout op
genst l'~? manier waarop we de te-
*Vtin , er heten scoren is een aan-.
af, ji|> zei trainer Spelbos achter-

'S niet volwassen. Als je
achtaT- d wilt spelen, dan mag je"«rin niet zoveel fouten maken."
Parta profiteerde optimaal van de

SinnTe Punten in de Bredase ploeg,
het ainieen kwartier na rust stond
l^an t~3 door opnieuw Van der
Valie e" No°rlander. „Zoveel mee-
bad »ben WÜ dit Jaar n°g nietu> stelde trainer Berger.

Reserves Rodanaar Rotterdam
da j^^ADE- De reserves van Ro-
van V sPelen vandaag in het kader
taJier7e.cornpetitie voor reserve-elf-
noor-H ón R°tterdam tegen Feye-
ü.Ur fW Het duel begint om 18.00
H 'üT6beloften van Roda JC 2 spe-
het nsdag een uitwedstrijd bij

he Charleroi. Aanvang

België
Anderlecht heeft Standard Luik in
de Belgische competitie achter-
haald. De Brusselaars wonnen in
het Constant Vandenstock-stadion
de topper tegen Club Brugge, 1-0.

Standard verloor zijn eerste wed-
strijd van het seizoen. Cercle Brug-
ge was met 3-0 de sterkere. Stan-
dard en Anderlecht delen de koppo-

sitie met veertien punten. Club
Brugge volgt op vier punten.

Italië
Parma, dat meer dan ooit aanspraak
denkt te maken op de Italiaanse
voetbaltitel, heeft de eerste plaats
na zeven wedstrijden overgenomen
van AS Roma. Parma pakte drie
punten door met 2-1 van Reggiana
te winnen. AS Roma speelde 1-1 te-
gen Cagliari, door een gelijkmaker

van de Argentijn Balbo in de laatste
minuut.
De crises van de Milanese topclubs
zyn nog niet ten einde. Beide top-
clubs moesten genoegen nemen
met een doelpuntloos gelijkspel.
AC Milan deed dat thuis tegen
Sampdoria, terwijl Inter bij Foggia
tevreden was met de brilstand.
In feite heeft Inter al afstand geno-
men van de hoop op een nieuwe
landstitel. Er kan geen twijfel meer
bestaan over het mislukken van het
Nederlandse experiment bij de
blauwzwarte club. Jonk en Berg-
kamp ontbraken gisteren by Foggia
in de basisopstelling. Als officiële
reden werden blessures opgegeven,
maar trainer Ottavio Bianchi heeft
laten doorschemeren dat hij niet
meer weet wat hy met de twee oud-
Ajacieden aan moet.

De Boer
Ronald de Boer, die in de 86ste mi-
nuut een applauswissel kreeg, toon-
de al in de zevende minuut de enor-
me kwetsbaarheid van de Brabant-
se defensie aan. Hij ging op avon-
tuur in het centrum en kon, mede
dank zij bliksemafleider Litmanen,
ongehinderd aanleggen voor een

doeltreffende schuiver. In de veer-
tiende minuut profiteerde ook Da-
vids, na goed werk van Ronald de
Boer, van dewanorde in de Eindho-
vense gelederen. Kort daarna was
PSV uitgeteld.

Fel jagenvan aanvoerder Blind, die
van Van Gaal ook een dik compli-
ment kreeg, bracht Valckx in grote
moeilijkheden. De Arcenaar, door
De Mos als zevende speler dit sei-
zoen als linksback geprobeerd,
speelde te zacht terug op doelman
Menzo. De voormalige Ajacied stel-
de Seedorf knullig in staat uit om
een scherpe hoek 0-3 in te tikken.
Een kwartier voor tijd kreeg PSV
de treffer die het eigenlijk niet ver-
diende. Nilis krulde een vrije trap
langs Van der Sar, 1-4.

Het mooiste doelpunt van de won-
derlijke avond kwam opvallend
genoeg op naam van Van Vossen,
de vervanger van de geblesseerde
Overmars. De Zeeuw, misschien
wel de Ajacied met de minste tech-
niek, liet Menzo en het publiek in
de 56ste minuut versteld staan met
een 'gevoelige' trap in de verre
hoek.

Na minimale winst in topper tegen achtervolger Bayern München

Dortmund vergroot voorsprong
DORTMUND - Borussia Dort-
mund heeft de topper tegen Bayern
München met 1-0 gewonnen en
daarmee het verschil tussen de fa-
vorieten voor de titel vergroot tot
vier punten. De koploper gaf thuis
nog geen punt af in vyf duels. Wer-
der Bremen raakte een punt achter.
Het speelde voor 38.500 toeschou-
wers gelijk in en tegen Kaiserslau-
tern (1-1). De tegenstander van
Feyenoord in Europees verband
kwam na een uur door Kuka op
achterstand. De Rus Bestjastnik
maakte voor Bremen gelijk.

Voor 42.800 toeschouwers in het
Westfalenstadion scoorde interna-
tionalRiedle na 79 minuten. Borus-
sia was vooral in het eerste half uur
beter dan Bayern, dat in de Cham-
pions League 1-1 speelde tegen
Spartak Moskou. Voor de lands-
kampioen uit Zuid-Duitsland was
het de duizendste wedstrijd in de
Bundesliga. Uitblinkers bij Dort-
mund waren Andreas Möller, JulioCesar, beiden zyn gekocht van Ju-
ventus, en aanvoerder Zore. Dort-mund heeft een punt voorsprong opWerder, liefst zes clubs volgen opvier punten, waaronder dus BayernMünchen. Bayer Leverkusen, testerk voor PSV in Europees ver-band, is op doelsaldo derde. De pil-lenclub won bij MSV Duisburg dat
vry troosteloos laatste staat, aannog geen enkel duel twee punten
overhield en acht keer op rij ver-loor. Lehnhoff en Voller, aangetrok-
ken van Antwerp en OlympiqueMarseille, scoorden. By het doel-
punt van Voller ging de Nederlan-der Nyhuis niet vrijuit.

Jan Heintze, na afgelopen seizoen
overbodig by PSV, scoorde voor de
tweede keer in korte tijd. Onlangs
haalde hy doeltreffend uit tegen Le-
verkusen, zaterdag hielphij Uerdin-gen aan een punt tegen Schalke 04.
Hij maakte na een uur 1-1.

" Veel strijd tijdens de topper Dortmund-Bayern. Kreuzer
(links) en Sternkopf (rechts) zijn Reuter en Freund (liggend)
van Borussia voorlopig de baas. Foto. AP

Spanje
Deportivo la Coruna is alleen koplo-
per in de Spaanse competitie. De
club uit Galicië won zondag thuis
met 3-1 van Valencia, de club waar-
tegen het afgelopen seizoen op de
slotdag detitel verspeelde. Real Ma-drid liet thuis een punt liggen tegenCompostela, dat nieuw is in dehoogste klasse. Barcelona had het
moeilijk in de thuiswedstrijd tegenTenenfe. Gelijk Real Madrid scoor-de Barcelona vroeg in het duel. Inde zesde minuut maakte Bakero de
enige treffer in een wedstryd, waar-in zes gele kaarten vielen.
Engeland
Manchester United heeft op de elf-
de speeldag van de Engelse compe-
titie een einde gemaakt aan het
ongeslagen thuisrecord van Black-
burn Rovers, dat dertien maanden
standhield. De landskampioen van
de laatste twee seizoenen won met
4-2 en klom naar de derde plaats op
de ranglijst, nog altijd op zeven
punten van Newcastle United.
Newcastle United en Nottingham
Forest bleven ongeslagen.

sport

VVV'ers Driessen en Sibon erkennen eigen tekortkomingen:

'Fortuna feller en scherper'
Van onze correspondent

HENK HAFMANS

- Vergeten was de gemiste periodetitel. Met volle*ügen smulde Fortuna afgelopen zaterdagavond van de over-
op VW en de sportieve revanche die de zege met

JJCh meebracht. Spelers, technische staf, sponsors, suppor-ts, kortom: alles en iedereen met enige verwantschap aan de
club had vlindertjes in de buik en vierde feest op het'eld. Op papier was het ook geen peuleschil geweest: VW, dehgeslagen koploper, winnaar van de eerste periodetitel, de|roduktiefste ploeg kloppen, en dat nog wel in de VenloseJoel. Toch viel op de minimale overwinning (0-1) niets af te

l^gen. Met wat meer fortuin had aan de score best nog een1twee treffers toegevoegd kunnen worden.
j*n terechte overwinning van For-
l^ 13 vond men ook in het Venloserj^p. Gerald Sibon, topscorer met
/'aalf doelpunten, kwam niet een-
j?j?ltot een doelgerichte actie. Vol-

uit de wedstrijd gespeeld door
jjP'riiniek Vergoossen en MauriceS?'er- „Fortuna was scherper enJ**r en daarmee is alles gezegd,"aus een gedesillusioneerde Sibon.
l y Driessen was er ook behoorlijk
J*Pot van en meldde zich zelfs voor
D zondagmorgentraining ziek.
Jassen: „Het lukte niet in de eer-
j*helft. Dan denk je dat het narust-J*r zal gaan, maar opnieuw kre-
gen W^ geen moment vat °P de

We moeten geen gekke
JJJjU>en gaan doen omdat we verlo-J* hebben. Misschien is het wel

geweest, deze nederlaag."

zitten er helemaal doorheen, ze zijn
kapot. Moe maar dolgelukkig. Wat
een strijdlust hebben ze laten zien,
een heerlijke pot." Ook zijn collega
Pim Verbeek kon zijn geluk niet op.
„We hebben twee dagen nodig ge-
had om het missen van de periode-
titel te verwerken. Daarna hebben
we alleen nog maar aan VW ge-
dacht. En dat was te zien."
De meest gevraagde Fortuna-speler
was Maurice Rayer. Sober, maar ef-
ficiënt spelend net als zijn collega's
in de defensie. Hij had vooraf een
vaatje gerstenat ingezet op een For-
tuna-zege. „Gaan we deze week
heerlijk van genieten."
Toch had hy nog een akkefietje met
Roger Polman met wie hy in zijn
VW-periode het centrale verdedi-
gingsduo vormde: „Polman is nu na
de wedstryd nog boos op mij dat ik
bij de scheidsrechtereen rode kaart
claimde voor Bert Spee toen die de
doorgebrokenRobert van derWeert,
tegen het gras drukte. Een maten-
naaier zou ik zyn. Maar zo zijn de
regels nou eenmaal. Polman moet
die kritiek trouwens rechtstreeks
tot my richten."

h

j,^anders waren de reacties in het
Iynna"kamp" Assistent-trainer Ti-
i« Huys kwam het eerst een luchtje*Ppen buiten het kleedlokaal: „Ze

De Blerickenaar, door Fortuna van
VW gehuurd, hoopt dat zijn huidi-
ge werkgever gebruikmaakt van de
optie tot aankoop: „Tot nu toe voel
ik me als een vis in het water bij
Fortuna. De kans dat ik ooit bij
VWterugkeer, acht ik voor 99 pro-
cent uitgesloten. Ik ben immers so-
lidair met myn vader die destijds
door VW op straat is gezet. Ik wil
graag op tijd weten of ik na dit sei-
zoen by Fortuna kan blijven, hoe
eerder hoe liever."
Urvin Lee was de man van de wed-
stryd, de maker van de allesbeslis-
sende treffer. „Magie Lee," scan-
deerden de tientallen Fortuna-sup-
porters die ruim een halfuur na de
wedstryd hun favorieten nog ston-
den toe te juichen. Door een jube-
lende groengele erehaag moest Lee
zich een weg banen naar de spelers-
bus. Met een streep naar de verste
benedenhoek had hij VW een ver-
lammende injectie toegediend en
Fortuna devolle winst bezorgd.
„Het verbaasde me dat ik zo veel
ruimte kreeg. Myn snelheid kon ik
nu optimaal uitbuiten, anders is het
meestal kaatsen en wegdraaien, nu
lagen er meters vryheid voor me.
Alles lukte. Ik heb me tachtig minu-
ten lang helemaal gegeven. In de
slotfase zat ik er helemaal door-
heen. Onze inzet was optimaal.
Weetje, het is me nog nooit overko-
men dat ik de winnende treffer heb
gescoord. Heerlijk gevoel is dat," al-
dusLee.

" Geen doorkomen aan.
Met vereende krachten
stoppen Maurice Rayer
(links), Roland
Vroomans (11) en Willy
Boessen (rechts) AlfredKnippenberg van VW
af. Foto: PAULKUIT

Weer titel voor
Stefan Pettersson
STOCKHOLM - Met de titel bij
Ajax nam Stefan Pettersson af-
scheid van Amsterdam om naar
zijn geboorteland Zweden terug
te keren. In zijn eerste seizoen
bij IFK Göteborg heeft hij weer
een kampioenschap aan zijn pal-
mares toegevoegd. Göteborg,
deelnemer aan de Champions
League, verzekerde zich op de
laatste dag van de titel door een
overwinning bij Malmö. In Zwe-
den, waar een zege drie punten
oplevert, waren voor de laatste
speelronde nog drie kandidaten
voor de titel. Göteborg, Orebrö
en Malmö. Orebrö won eenvou-
dig met 3-0 by Landskrona,
waardoor Göteborg moest win-
nen. De ploeg kwam in de 21ste
minuut op voorsprong door Ste-
fan Lindqvist. Voor 25.500 toe-
schouwers maakte Jörgen Pet-
tersson drie minuten later gelijk.
De beslissende treffer viel een
kwartier voor tijd en was van Mi-
kael Martinsson. Göteborg pres-
teert goed in de Champions
League. Het won thuis van Bar-
celona en Galatasaray en deelt
de eerste plaats in groep A met
Manchester United.

Haan schiet
met scherp
MULHEIM - Germania Teveren
heeft de draad weer opgepakt.
Het duel in en tegen Mulheim
eindigde, dankzij een opmerke-
lijke Limburgse inbreng, in een
0-4 zege. Nadat Bernie Romero
al na drie minuten doel trof, het
Michel Haan zien dat hij het sco-
ren nog niet verleerd is. Hij pro-
duceerde drie treffers en wel in
de 21ste, 53ste en 60ste minuut.

Heracles-goalie
hekelt arbiter
ROTTERDAM - Jacco Beert-
huizen, doelman van Heracles,
had zich zaterdagavond negentig
minuten grondig geërgerd aan
de verdedigers van zijn ploeg.
Na de 3-2 nederlaag bij Excelsior
volgde de ontlading in de cata-
comben van Woudestein.
Scheidsrechter IJkhout moest
het ontgelden en werd uitge-
scholden. De arbiter slingerde de
doelman op rapport waardoor
deze zich voor de tuchtcommis-
sie van de KNVB zal moeten
verantwoorden. „Ik liet me gaan,
riep 'tering thuisfluiter'. Stom
natuurlijk," bekende Beerthui-
zen.

Keegan wil
meer rust
LONDEN - Manager Kevin
Keegan van Newcastle United
wil dat de toekomstige kampioe-
nen in het Engelse voetbal meer
rondes vrij krijgen in de ver-
schillende nationale bekertoer-
nooien. De oud-international is
bang dat de spelers anders over-
belast raken en weinig presteren
in de Europese competities.

Gascoigne
op weg terug
ROME - De Engelse voetballer
Paul Gascoigne is goed op weg
te herstellen van een beenbreuk
die hij zes maanden geleden op-
liep tijdens de training. „We zien
het licht weer na een lange tun-
nel van twijfels," zei clubarts
Bartoüni van Lazio Roma, waar
ook Aron Winter speelt. Bartoli-
ni deed een serie tests met de
Engelse international, die be-
kend staat als flamboyant. Vol-
gens de dokter is de breuk ge-
heeld, maar is nog niet te zeggen
wanneer Gascoigne weer voet-
balt. Er zit nog een metalen pin
in het been.

Pasarella: geen
'buitenlanders'
BUENOS AIRES - De nieuwe
Argentijnse bondscoach Daniel
Passarella heeft vrijwel alle spe-
lers die meededen aan het WK in
de Verenigde Staten buiten de
selectie gelaten voor een oefen-
wedstrijd tegen Chili. Passarella,
als libero wereldkampioen in
1978 na de gewonnen finale te-
gen Oranje, heeft bewust geko-
zen voor de jeugd uit de eigen
competitie. Alle in Europa be-
kende spelers, zoals Batistuta
(Fiorentina), Caniggia (Benfica)
en Redondo (Real Madrid), ont-
breken. Passarella wil bouwen
aan een ploeg voor het WK van
1998 in Spanje.

Seizoen voorbij
voor De Nooijer
ROTTERDAM - Dennis de
Nooijer is voor de rest van het
seizoen uitgeschakeld. De Spar-
taan, die zaterdagavond in de
wedstryd tegen NAC ongelukkig
ten val kwam, is zondag aan de
rechter knie geopereerd. Bij De
Nooijer werd een afgescheurde
buitenband geconstateerd. Twee
jaar geleden hield dezelfde kwet-
suur aan de andere knie Sparta's
aanvalsleider zeven maanden
aan de kant. Sparta hoopt mor-
gen de komst van RKC-spits
Marco Boogers aan te kunnen
kondigen. „Dat staat helemaal
los van de blessure van Dennis,"
verklaart Sparta-manager Van
der Steene.

DFB verscherpt
dopingcontroles
FRANKFURT - De Duitse voet-
balbond DFB wil de controles'
bij de profclubs op het gebruik
van verboden middelen ver-
scherpen. Van 1 januari 1995
kunnen de spelers in de Eerste
en Tweede Bundesliga ook tij-
dens trainingen op doping wor-
den getest. Het DFB-bestuur
heeft dit zaterdag op een bijeen-
komst in Frankfurt besloten.

' I la

(ADVERTENTIE)

SPORTVELD-, TERREIN- EN
SPORTHALVERLICHTING

Gepla Services, afd. Elektrotechniek is
■■■ ■■■§ MM gespecialiseerd in elektrotechnischebinnen-en

■__ a^mm buiten-installaties op het gebiedvan sportveld-,
■■ "" terrein-, openbareen sporthalverlichtingen.

Advies, installatie, renovatie, onderhoud en
_.-Waßaaaa service- Hooggekwalificeerd personeel,j^^ [^ I uitstekendekwaliteit in uitvoering

Vrijblijvende offerte; bel voor 'n afspraak met
I dhr. Janssen of van Hooijdonk.

\ W J I Gepla Services BV, afd. Elektrotechniek,
mll laljU^^^J I Elsloo, Sanderboutlaan 17

ffl^H I Tel. 046-370340, fax 046-379919

Ajax-coach vindt gegoochel van De Mos maar 'vreemd'

Van Gaal geeft les in taktiek
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Vrouwenploeg
wereldkampioen

powerlifting
BRATISLAVA - De Nederlandse
vrouwenploeg heeft tijdens het we-
reldkampioenschap powerlifting in
Bratislava de landenwedstrijd ge-
wonnen. De ploeg van bondscoach
Henk Keizer bleef Duitsland voor.
Alie van Keulen en Joke van der
Meulen hadden met hun individue-
le wereldtitels het grootste aandeel
in het succes van Nederland. Van
Keulen werd wereldkampioene in
de categorie tot 60 kilogram. Van
der Meulen greep goud voor Neder-
land in de gewichtsklasse tot 72,5
kilo met een totaal van 432,5 kilo.
Daarmee bleef Van der Meulen de
derde Nederlandse, Tiny Koppen,
ruim voor. Met een totaal van 385
kilogram, na de onderdelen knie-
buigen, bankdrukken en deadliften,
legde Koppen wel beslag op de
tweede plaats.

Monsterscore
Simson Landgraaf
UTRECHT - Na de onverwachte
nederlaag van landskampioen Sim-
son tegen Simson KDO uit Den
Haag stelden de Landgraafse wor-
stelaars zaterdagavond in Utrecht
werkelyk orde op zaken. De uitwed-
strijd tegen Olympia resulteerde in
een monsterzege voor Simson. Met
62-16 werden de Utrechtenaren
door een ontketend van de matras
geworsteld. Reeds in de Grieks Ro-
meinse stijl kondigde zich de Sim-
son zege aan, want Utrecht kreeg
met 9-31 geen schijn van kans. Op-
vallend was de zege van Willie Snij-
ders tegen de geduchteRené van de
Werf. Ook de party van Eric Bos te-
gen geweldenaar Ton de Rijk was
het aanzien volledig waard. Bos
won op punten. In de vrye stijl won
Simson met 31-7. Behalve Janus
Nassart en Michel Krauth wonnen
alle Simson atleten.

TRIATHLON
sport in cijfersETU-series 1994. Elf wedstryden, eind-

stand: Mannen: 1. Mauch 565 punten, 2.
Looze 555, 3. Gaag 550, 4. Merzlov 505, 5.
Van Lierde 480, 6. Schomburg 418, 7. Ba-
rel 327, 8. Venderbosch 313, 9. Van Heir-
seele 306, 10. Fiüppov 300. Vrouwen: 1.
Mouthon 680, 2. Mortier 600, 3. Deruys-
scher 590, 4. Nielsen 555, 5. Suys 490, 10.
De Wit 324.

KUNSTWIELRIJDEN
Saarbrücken. WK. Groep A: 1. Duitsland.
Groep B: 1. Frankrijk; 2. Nederland(Mar-
cel Tempels en Jos van Dijk uitkomend
voor Heidebloem uit Heerlerheide).

PAARDESPORT
Helsinki. CSIO. Kwalificatiewedstrijd
wereldbeker, na barrage: 1.Lansink/Boll-
vorm's Libero H 0 strafpunten-35,56 se-
conden, 2. Michaels/Quick Star 0-36,65, 3.
Ludger Beerbaum/Sprehe Rush On
0-38,79, 4. Godignon/Twist du Valon
0-39,47, 5. Sprunger/Master Maddox M
0-43,20, 6. Lauber/Escado 3, 7. Gulliksen/
Cor d'Alme Z 4-40,49, 8. Oberson/Showti-
me 4-46,41, 9. Raymakers/Visa Amadeus
Z 8-34.27, 10. Becker/Hermann's Poker
8-40,66, buiten barrage: 11. o.a. Van der
Vleuten/Olympic Vink Baltazar, Van de
Pol/Juriquilla 4, 24. Hendrix/Anadolu El-
star 8. Stand wereldbeker na 3 wedstrij-
den: 1. Sprunger 32 punten. 2. Michaels
28, 3. Raymakers 24, 4. Lansink, Billing-
ton 23, 6. Mandli 22, 7. Oberson 21, 8.
Charles , Rodrigo Pessoa 20, 10. Sloot-
haak , Pyrah 17. Jachtspnngconcours,
tabel C 1,45 m, na barrage: 1. Sloothaak/
San Patrignano Nikita 0-63,06, 2. Lauber/
Ultimes du Chemin 0-63,38, 3. Arioldi/
Loro Piana Balzam Bieffe 0-64,10, 4. Go-
dignon/UquileoLe Fol 0-64.82, 5. Van de
Pol/Bollvorm'sMarpé Cherie 0-64,93 6.
Mandli/Galant SVIII CH 3-65,47, 7. Lut-
her/SUca 0-65,88, 8. Zetterman/Arloso3-66,22, 9. Lansink/Bollvorm's Equador0-68,37, 10. Sprunger/Lion's Son M0-68,86, 18. Raymakers/Riviera Z 9-71,99.
Springconcours tabel A, 1,45 m, na barra-ge: 1. Van der Vleuten/Vink Especiale
0-34,39, 2. Gulliksen/Wessex Springbok
0-35,17, 3. Arioldi/Loro Piana Balzam
Bieffe 0-35,56, 4. Lenssens/Eclips 0-35,82,
5. Couperie/ Souche du Marais 0-37,54, 6.
Van de Pol/Bollvorm's Marpé Cherie 4,
zonder barrage: 7. Lauber/Ultimes du
Chemin 4-58.54, 8. Mandli/Galant XVIII
CH 4-58,73, 9. Philippaerts/ Trudo Jokinal
de Bornival 4-58,99, 10. Nikkanen/Saphir
4-61,94, 11. Hendrix/Anadolu Elstar
4-62,45, 15. Lansink/Bollvorm's Equador
4-68,75. Springconcours, tabel A, na bar-
rage: 1. Arioldi/Loro Piana Doublé Take
Fise 0-32,63. 2. Sprunger/Mastor Maddox

M 0-34,03, 3. Ludger Beerbaum/Gaylord
0-34,70, 4. Van de Pol/Juriquilla 0-35,06, 5.
Eriksson/Flyinge Artist 0-35,73, 6. Mi-
chaels/Cathleen 0-40,01, 7. Raymakers/
Riviera Z 4, zonder barrage: 15. Hendrix/
Anadolu Bikker 8.
Leeuwarden. Indoor Friesland. Spring-
concours tabel A, na barrage: 1. Vrieling/
Broadway 0-35,38, 2. Willemsz Geeroms/
Katinka D'Arsouilles 0-36,67, 3. Mc Entee/
Dirck 0-34,66, 4. Albert Zoer/Eldorado
0-38,00, 5. Gabathuler/Focus 4-59,76, 6.
Ehrens/Macho KB 4-59,97, 9. Van der
Schans/Miss Europa 8-63,43, 12. Neefs/
Topniveau II 8-65,78, 16. Munsterhuis/
Renault Exodus 17,75-82,63. Springcon-
cours tabel A, na barrage: 1. Govoni/Eil-
leen 0-34,33, 2. Willemsz Geeroms/Casimir
0-35,55, 3. Ehrens/Jonggor's Stolen Thun-
der 0-36,92, 4. Lankester/Dominka Salad
King MB 0-37,43, 5. Romp/Waldo E
0-42,71, 6. Pyrah/Itzi Weeni 3, 7. Geerink/
LBH Royal Bravour L 4-35,04, 8. Fisher/
Bowriver Queen 4-36,09, 9. Harmsen/
Bogie Look TDK 4-36,35, 10. Albert Zoer/
Desteny 4-36,52, 11. Vrieling/Balance
4-37,54, zonder barrage: 22. Dubbeldam/
Killarney II 4, 25. Dito/Partner SD 4,75,
28. Neefs/Barok N 12,25.

TENNIS
Hongkong. Mannen, 1,2 miljoen gulden
(invitatietoernooi). Halve finales: Kraji-
cek-Sampras 6-3 1-6 6-4, Edberg-Martin
6-3 3-6 6-4. Finale: Edberg-Krajicek 6-3 7-66-3.
Lyon. Mannen, 1 miljoen gulden. Halvefinales: Courier-Tsjesnokov 6-3 6-4, Ros-
set-Medvedev 6-2 6-2. Finale: Rosset-Cou-rier 6-4 7-6. Dubbelspel, halve finales:
Damm/Rafter-Nijssen/Suk 6-3 6-3, Hla-
sek/Kafelnikov-Delaitre/Nargiso 6-7 7-6
6-3. Finale: Hlasek/Kafelnikov- Damm/
Rafter 6-7 7-6 7-6.
Peking. Mannen, 545.000 gulden. Halve fi-
nales: Chang-Steven 7-5 6-3, Jarryd-
Adams 7-6 7-6. Finale: Chang-Jarryd 7-5
7-5.
Wenen. Mannen, 545.000 gulden. Halve fi-
nales: Stich-Muster 6-3 6-3, Agassi-Ivani-
sevic 6-4 6-4. Finale: Agassi-Stich 7-6 4-6
6-2 6-3.
Brighton. Vrouwen, 720.000 gulden. Hal-
ve finales: Novotna-Tauziat 6-3 7-5, Su-
kova-Neiland 6-4 0-6 7-5. Finale: Novotna-
Sukova 6-7 6-3 6-4.
Hulsberg. Wintercompetitie: 2e klasse
gem: Brunssum 3-Oirsbeek 2 2-6; Nieu-
wenhagen 2-Blerick 3 6,5-1,5; Simpelveld-
GTR 3 3,5-4,5; 3e klasse gem: Rapid
3-Hoensbroek 6-2; 4e klasse gem: Oriënt
2-Kerkrade 4 3-5; heren B: Rapid-Nieu-
wenhagen 2 6-0; Kaldeborn-BRZ 4-2.
Weert. Tenniscentrum Weert, KNLTB
winter jeugdcircuit Lemmens-De la Bey
6-4, 6-3; Pelt-Siteur 1-6, 1-6; Schlooz-Van

de Heuvel 6-1, 6-4; Bruls-Loeffen 1-6, 4-6
Janssen-Van Adrighem 6-5, 6-2; Snijders
Van Beusekom 6-3, 6-5; 2e r: Lemmens
Tim Schouten 4-6, 2-6; Oonk-Moen 6-1
6-5;Pelt-Bruens 0-6,6-2, 6-0; Schlooz-Oos
terhoff 3-6, 2-6; Janssen-Van Bracht 3-6,
3-6; Snijders-Stoop 1-6, 2-6.
Capelle a/d Ussel. De Bunkert, KNLTB
winter jeugdcircuit: Bloemen-Ma. Ge-
rards 4-6, 6-5, 6-4; G. Fieten-Houthunse
6-5, 6-2; Metsemakers-Haase 6-3, 6-5; Van
Nispen-Van Geer 3-6, 3-6; Curfs-Wetzels
2-6, 6-4, 3-6; Hendriks-Baselmans 6-3, 6-3;
Schols-Blankenburgh 1-6, 6-2, 2-6; 2e r:
Bloemen-De Boer 6-4, 4-6, 6-3; G. Fieten-
Kamermans 1-6, 4-6; Metsemakers-Matt-
heussens 2-6, 2-6; Mi. Gerards-Steenhauer
6-2, 6-2; Hendriks-Wetzels 6-1, 6-1.
Goes. Tenniscentrum Schelde Intern.,
KNLTB winter jeugdcircuitCremers-Van
Grinsven 1-6,0-6; M. Fieten-Fransema 1-6,
3-6; Loo-Eras 4-6, 4-6; Meessen-Stevens
3-6, 2-6; Moonen-Van Limpt 6-4, 2-6, 6-5;
Van de Biggelaar-Duisings 6-2, 6-0; Cop-
pers-Vedder 0-6, 1-6; Huijs-Kraag 2-6, 3-6;
2e r: Moonen-Van de Krogt 6-3, 2-6, 6-3;
Van de Biggelaar-Tromp 2-6, 1-6; Von
Reumont-De Jong 6-5, 6-2; Vreuls-Koot
6-0, 6-3.

SCHERMEN
Oss. Open NK degen, mannen.Kwartfina-
les: Quanz-Epple 15-13,Glaudo-Den Otter
12-15, Kolczonay-Csire 15-2, Driessen-
Ganeff 15-10. Halve finales: Quanz-Den
Otter 15-8,Kolczonay-Driessen 15-7.Fina-
le: Quanz-Kolczonay 15-14.
Nijvel. Degen, mannen. Achtste finales:
Arwin Kardolus-Waffelaert 9-3. Kwartfi-
nales: Kardolus-Colling 15-8. Halve fina-les: Kardolus-Majerus 15-11. Finale: Kar-
dolus-Toully 15-7. Floret, vrouwen. Halvefinales: Angad Gaur-Schoterden 15-12.Fi-
nale: Angad Gaur-Franckoson 15-2.

BRIDGE
Meesterklasse. Ronde 7: Crash-Modalfa 2
17-13, HOK 1-Nymegen 16-14, HOK
2-BCO 12-18, Modalfa 1-ABC 20-10, Star-
Continental 23-7. Ronde 8: Continental
-Modalfa 1 20-10, Crash-Star 13-17, HOK
1-BC 14-16, Modalfa 2-HOK 2 16-14, Nij-
megen-ABC 25-3. Ronde 9: ABC-Modalfa
2 18-12,BCO-Star 7-23, Continental-HOKI
18-12, HOK 2-Crash 14-16, Modalfa 1-Nij-
megen 15-15. Ronde 10: ABC-BCO 15-15,
Continental-Crash 16-14 HOK 1-HOK 2
17-13, Modalfa 1-Modalfa 2 15-15, Nijme-
gen-Star 10-20.Ronde 11: BCO-Modalfa 1
7-23, Crash-Nymegen 13-17, HOK 2-ABC
19-11, Modalfa 2-Continental 10-20, Star-

HOK 1 8-22. Ronde 12: ABC-Star 21-9,
Continental -BCO 20-10, HOK I-Crash
17-13, Modalfa 1-HOK 2 15-15, Nijmegen-
Modalfa 2 11-19. Stand na 12wedstrijden:
1. Modalfa 1 211 pnt. 2. Star 201, 3. Conti-
nental 192, 4. HOK 1 190, 6. BCO 190. 6.
HOK 2 185, 7. Nümegen 173, 8. Crash 158,
9. ABC 144, 10. Modalfa 2 142.

WIELRENNEN
Reuver. Veldrit (NWB). Amateurs: 1. Mart
van Kessel (Deurne) 51.55; 2. L. Crienen
op 19 sec; 3. M. van Dam op 43; 4. J. van
Bokhoven op 59; 5. S. van Dam op 2.01;
6. J. Peeten op 2.02; 7. L. Engelen op 3.40;
8. J. van Dinther op 4.06; 9. I. Velter op
4.43; 10. H. Beumer op 5.55. Veteranen: 1.
Ton Geisbers (Mierlo) 41.35; 2. W.
Rooyakkers op 25 sec; 3. G. Keijzèrs op
109; 4. J. Lamber op 1.52; ». G. Janssen
op 2.07; 6. J. Korsten op 2.40; 7. A. Pieters
op 3.14; 8. L. Weijers op 4.15; 9. G. Hen-
driks op 5.17; 10.T. Miggelsbp 5.31. ATB:
1. Eddy Frieke (Veldhoven) 59.13; 2. H. de
Roo op 27 sec; 3. E. Brouwers op 55; 4. L.
Franssen op 1.00; 5. J. Verhouden op 1.10;
6. E. Raats op 2.05; 7. F. Meusen op 2.37;
8. R. Schepens op 2!39; 9. A. van Helden
op 2.45; 10. R. van Gerwen op 2.47.
Alkmaar, koppelkoers 60 km (vrij). 1.
Leon en Mathijs van Bon, 2. Van Hame-
ren/Pieters, 3. Lust/Mey, 4. Vierhouten/
Vermey, 5. Roozendaal/Pronk. Eindstand:
1. Van Ommen/Kops en Mark Rasch/
Duyn 35 punten, 3. Vierhouten/Vermey
27. Vrouwenomnium: 1. Van Kuik, 2.Embsink, 3. Jongeling.
Sloten, veldrit (vrij). 1. Zwïj-s 1.02.11, 2.
Van Veenendaal 0.25, 3. Vlug 0.35.

AUTOSPORT
Jarama. Renault Clio Cup, achtste en
laatste race: 1. Kalff 14 ronden in
27.59,490, 2. Hehl 28.02,329, 3. Jip Coronel
28.03,189. Eindstand: 1. De Vos 131 pun-
ten, 2. Kalff 102, 3. Hehl 98.

ATLETIEK
Wijehen. 10 km: 1.Raassens (Horst)3o.3o,
2. Van Erp 30.57, 3. Mols 31.58, 4. Van We-
gen 31.46, 5. Van Gasselt 32.02, 6. Jansen
32.14. Vrouwen: 1.Raap 36.58, 2. Van de
Veerdonk 37.42.
Frankfort. Marathon. Mannen: 1. Naess
2.13.18, 2. David 2.15.48, 3. Freigang
2.16.33. Vrouwen: 1. Moser 2.27.44, 2. Haa-
kenstad 2.34.01, 3. Kirkeberg 2.38.21.
Reims. Marathon. Mannen: 1. Vanderlei
2.11.06, 2. Fonseca 2.12.14, 3. Mokibé
2.13.20. Vrouwen: 1. Statkuvene 2.32.22, 2.
Milo 2.33.25, 3. Nikiel 2.34.23.

Heerlen. Welterhofloop. 1.6 km., jeugd
t/m 15 jaar, jongens: 1. Souren 5.31; 2.
Houkes 5.33; 3. Van de Wal 5.43. Meisjes:
1. Kroon 6.31; 2. Eijkenboom 6.48; 3.
Übachs 7.02. 5.000m., heren: 1. Reijnen
16.51; 2. Heemskerk 17.02; 3. Lemmens
17.14. Dames: 1. Hekkens 21.55; 2. Goli-
biec 23.37; 3. Debie 25.30. 10.000m., heren:
1. M. Jaspers 32.28; 2. R. Jaspers 32.57; 3.
Vinken 34.00. Dames: 1.Rusman 40.02; 2.
Debie 54.56.

sport

Nijssen strandt in halve finale dubbels Lyon

Schalken rijzende
ster in profcircuit

Van onze correspondent

GUYAQUIL - Sjeng Schalken zorgt voor de ene topprestatie
na de andere. Na zijn Nederlandse titel eind vorig jaar heeftSchalken zich in een mum van tijd opgewerkt tot een prof
waar nu al rekening mee gehouden dient te worden. „Het gaat
me momenteel voor de wind. Ik heb geen klagen," aldus een
nuchtere Schalken, die volgende week in Aken zijn opwach-
ting zal maken.
De Limburger heeft de smaak te
pakken. Het begon vorig jaar metde NK-titel. Vervolgens stapelde
succes zich op succes. Winst in het
Masters toernooi van het Portugese
Satelhte circuit, finaleplaats Open
Canadese jeugdkampioenschappen
en de US-Open jeugdtitel.

De 18-jarige Schalken heeft zyn
draai in het jachtige tenniscircus
gevonden. Zijn toernee door Zuid-
Amerika is zeer goed bevallen. De
lange speler bereikte de kwartfinale

in Recife, verloor in de eerste en
vervolgens tweede ronde van res-
pectievelijkRobero Prieto enLima,
maar herstelde zich afgelopen week
knap door met sprankelend spel de
finale van Guyaquil in Ecuador te
bereiken

Schalken was voor de finale al zeer
tevreden over zyn prestatie tijdens
het toernooi. „Ik heb tot nu toe van
allemaal jongens gewonnen die tus-
sen de 100 en de 200 staan. Ik raak
ze dus lekker."

Over zyn finale-tegenstander, de
Noor Christiaan Ruud, liet Schal-
ken zich zeer positief uit. „Het is
een sterke speler. Ik heb deze zo-
mer in Oostende nog dik (6-1, 6- 2,
red) van hem verloren. Het zal dus
zeer moeilijk worden."

Zo moeilijk is het niet geworden. In
de eerste set heerste Schalken. In
de tweede ging de strijd meer ge-
lijkmatig op. Aan het einde wist
Schalken toch door te drukken en
won in twee sets met 6-1, 7-5.
In de halve finale tegen de Span-
jaard Alejo Mancisidor had hij de
zwaarste wedstrijd. Hij verloor de
eerste set, kwam knap terug en won
met 2-6, 6-3, 6-3.

In het herendubbel met Stephan
Noteboom bereikte Schalken door
winst met 6-2, 6-3 op Luis Morejon
(Ecuador) en José Luis Noriega (Pe-
ru) de halve finale. Daarin verloren
ze van de Portugezen Nuno Mar-
quez en Joao Cunha Silva, na in de
derde set nog met 5-4 voor gestaan
te hebben: 1-6, 6-1, 7- 5.
Anique Snyders heeft in het 25.000
dollar toernooi in het Franse Poi-
tiers de tweede ronde van de kwali-
ficatie bereikt. In de eerste ronde
versloeg Snijders de Duitser Elsa
Morel eenvoudig met 6-2, 6-0.
Torn Ny'ssen en Cyril Suk de finale
van het Grand Prix Tennis deLyon
niet bereikt. In de kwartfinale wis-
ten ze de sterke combinatie van de
Fransman Arnaud Boetsch en de
Zwitser Mare Rosset, die het enkel-
spel op zijn naam schreef, te ver-
slaan: 6-3, 2-6, 7-6 (7-2). In de halve
finale werd het Nederlands/Tsjechi-
sche dubbel een halt toe geroepen
door het Australisch/Tsjechische
duo Patrick Rafter en Martin
Damm: 6-3, 6-3.

Mare Merry heeft geprobeerdna het
Portugese circuit in het Zwitserse
circuit wel ATP-punten te verdie-
nen. De overschakeling van het tra-
ge gravel naar het snelle carpet kon
hij niet zo snel maken. In de eerste
ronde van de kwalificatie van het
eerste toernooi in Rickenbach ver-
loor hy van de Zwitser Masetta met
6-4, 6-3.

" Sjeng Schalken stijgt met stip op dewereldranglijst na zijn toernooizege in Equador. Foto: WIDDERSHOVEN

Volleybalsters laten Peru tijdens WK kansloos

Oranje in achtste finales
SAO PAULO - De Nederlandse vrouwen volleybalploeg heeft
zich tijdens de wereldtitelstrijd in Brazilië geplaatst voor de
tweede ronde. Nederland won zondag in Sao Paulo de derde
en laatste groepswedstrijd met 3-0 van Peru. De setstanden
waren 15-8, 15-7 en 15-5.

De ploeg van bondscoach Bert
Goedkoop eindigde als tweede in
groep B, achter olympisch kam-
pioen Cuba. Van de Cubanen werd
verloren, van Azerbeidzjan gewon-
nen. Onlangs, tijdens het WK voor
mannen in Griekenland, werd Ne-
derland eveneens tweede in de
groep achter Cuba.

Nederland speelt nu morgen een
wedstrijd in de tussenronde, met
een plaats in de kwartfinales als in-

zet. Tegenstander is een 'nummer
drie uit een ahdere groep: Tsjechië,
Zuid-Korea of (hoogstwaarschijn-
lijk) Oekraïne. De voorkeur van de
ploeg gaat uit naar Tsjechië.
Nederland had betrekkelijke weinig
moeite met Peru, dat in de jaren
tachtig een van de beste landen ter
wereld was met onder meer een
tweede plaats tijdens de Olympi-
sche Spelen van Seoul. De voorma-
lige Tsjechoslowaakse Irena Ma-
chovcak was uitblinkster in het

duel waarin Erna Brinkman ont-
brak met een geblesseerde duim.
Marrit Leenstra was haar vervang-
ster.
Ook de 21-jarige middenspeelster
Jerine Fleurke was uitstekend. Debasis bestond verder uit spelver-
deelster Van Hintum, De Jong en
aanvoerster Boersma. Goedkoop
behoefde in een uur en drie minu-
ten spel weinig te wisselen. Af en
toe bracht hij Hamentvoor Fleurke.
Oranje is in Sao Paulo nog niet in
topvorm. „De teamspirit is goed,
maar ons beste spel hebben we nog
niet laten zien", aldus aanvoerster
Boersma. De speelster in Italiaanse
dienst laat zien dat ze tot de beste
allrounders van de wereld behoort.
Ze passt zo goed als foutloos, is de

gevaarlijkste aanvaller en blokkeert
veel. „Het is mijn taak om veel bal-
len te pakken en al mijn energie in
deploeg te stoppen. Tegen Cuba zat
ik lekker goed in de wedstryd. Dat
is goed voor mijn zelfvertrouwen."
Tegen Cuba zag Boersma zich hal-
verwege de eerste set al omringd
door bankspeelsters. Nadat de Cari-
bische ploeg het krachtsverschil
duidelijk had gemaakt, begon
Goedkoop te wisselen. Met uitzon-
dering van Van Hintum, door de
coach gespaard voor het duel tegen
Peru, kwamen alle bankspeelsters
binnen de lijnen. De tweede keus
deed het lang niet slecht. Na vier
punten in de eerste set boden ze in
de tweede en derde behoorlijk te-
genstand, 9-15 10-15.

GOLF
Sodegaura. Bridgestone Open. 2 miljoen
gulden. Eindstand: 1. Watts 274 slagen, 2.
Calcavecchia 277, 3. Mackay 278, 4. Price,
Ozaki, Sasaki 279.
Marianske Lazne. Tsjechisch Open, 1,35
miyoen gulden. Eindstand na 63 holes
(eerste 3 ronden 15 holes, laatste 18): 1.
Johansson 237 slagen, 2. Eriksson 240, 3.Claydon, Nobilo 241, 5. Strüver, Haegg-
man, Clarke, Torrance, Rivero 242, 10.
Ballesteros 244.
Wassenaar. Koninklyke Haagsche. Na
jaarswedstryV mannen amateurs: 1. Heij
ster 72 slag .n, 2. Kraay 73, 3. Goslings
Germes, Van der Valk 77.
Valkenswaard. Eindhovensche Golfclub.
N^jaarswedstryd vrouwen amateurs: 1.
Boer 78, 2. Croockewit 79, 3. Bolwidt,
Neggers 80.

BILJARTEN
Veghel. Masters driebanden. Kwartfina-
les: Burgman-Broeders 3-0 (15-9 15-7 15-7/
1,285-0,696), Havermans -Velthuis 3-1
(15-7 9-15 15-14 15-13/1,125-1,042), Jaspers-
Van Uum 3-1 (15-11 11-15 15-12 15-10/
1,333-1,170), Van Kuyk-Valentijn 3-2
(14-15 15-6 15-14 10-15 15-2/1,150-0,881).
Halve finales: Jaspers-Van Kuyk 3-1
(12-15 15-6 15-6 15-6/1,676-1,000), Burg-
man-Havermans 3-1 (13-15 15-13 15-13
15-0/1,208-0,872). Om derde plaats: Haver-
mans-Van Kuyk 2-1 (9-15 15-14 15-6/
1,147-1,060). Finale: Jaspers-Burgman 3-0
(15-10 15-14 15-10/1,323-1,062).

JUDO
Den Haag. EK landenteams. Vrouwen,
eerste ronde: Polen-Oekraine 4-3, Italië-
Groot-Brittannië 2-2 (15-13). Tweede ron-
de: Nederland-Italië 2-1 (Meijer-Tortora
0-0; Van Gestel-A. Cavazzutti 0-0; Jessica
Gal-C. Cavazzutti 10-0; Jenny Gal-Postic-
lioni 10-0; Zwiers-Pierantozzi 0-10; Kien-
huis-Scapin 0-0; Van der Lee-Burgatta
0-0), Duitsland-Turkije 5-1, België-Tsje-
chië 4-2, Frankrijk-Polen 4-2. Halve fina-

les: Nederland-Duitsland 4-3 (Meijer-Perl-
berg 0-7; Van Gestel-Imbriani 0-3; Jessica
Gal-Münzinger 10-0; Jenny Gal-Schminke10-0; Zwiers-Bürmeister 10-0; Kienhuis-
Besgen 0-5; Van der Lee-Kutz 10-0),
Frankryk-België 4-3. Finale: Nederland-
Frankrijk 3-3 (23-20) (Meyer-Meloux 0-10;
Van Gestel-Restoox 0-5; Jessica Gal-Mag-
nien 10-0; Jenny Gal-Van den Hende 0-5;
Zwiers-Rambault 3-0; Kienhuis-Essombe
0-0; Van der Lee-Cicot 10-0). Om derde
plaats: Polen-Duitsland 4-3, België-Turki-
je 5-2. Eindstand: 1. Nederland, 2. Frank-
rijk, 3. Polen, België, 5. Duitsland, Tur-
kye. Mannen, eerste ronde: Nederland-
Tsjechië 5-1 (Bosman-Novaeek 0-0; Ca-
spari-Martin 3-0; Steringa-Vensek 0-3;
Huizinga-Babjak 10-0; Poels-Cnynorans-
ky 10-0; Sonnemans-Jirt 10-0; Den Hoedt-
Kopulety 10-0), Groot-Brittannië-Frank-
ryk 4-3, Oostenrijk-Bosnië 7-0, Duitsland-
Italië 5-1, België-Polen 3-2. Tweede ronde:
Groot-Brittannië-Nederland 3-3 (30-27)
(Donahue-Bosman 10-0; Davies-Caspari
10-0; Kingston-Steringa 10-0; Birch-Hui-
zinga 0-10; Lakin-Poels 0-0;Edwards-Son-
nemans 0-10; Kokotaylo-Den Hoedt 0-7),
Wit-Rusland-Oostenrijk 4-3, Duitsland-
Slowakye 7-0, België-Turkije 4-3. Herkan-
singen: Frankryk-Nederland 5-2 (Douma-
Bosman 7-0; Campargue-Caspari 5-0;
Gagliano-Steringa 5-0; Bouras-Huizinga
5-0; Carabetta-Arens 0-10; Saakashvili-
Sonnemans 0-10; Crost-Catsburg 10-0),
Italië-Slowakije 5-1, Polen-Turkije 5-2'Halve finales: Wit-Rusland-Groot-Brittan-nië 3-3 (25-15), Duitsland-België 4-2 Fina-le: Duitsland-Wit-Rusland 6-1. Om derdeplaats: Frankrijk-België 6-1, Polen-Groot-Bnttannië 5-2. Eindstand: 1. Duitsland 2Wit-Rusland, 3. Frankryk, Polen, 5.Groot-Brittannië, België.

IJSHOCKEY
Eredivisie. Heerenveen-Eindhoven 5-5(2-1 1-1 2-3 0-0), Dordrecht-Rotterdam 2-6
(0-3 1-2 1-1), Geleen-Dordrecht 10-0 (2-0
4-0 4-0), Nijmegen-Heerenveen4-0 (1-0 2-0
1-0), Eindhoven-Tilburg 2-7 (1-0 1-3 0-4).
Stand: 1.Tilburg 4-8, 2. Geleen 3-6, 3. Rot-
terdam 4-6, 4. Nijmegen 3-4, 5. Eindhoven
4-3, 6. Heerenveen 4-1, 7. Dordrecht 4-0.

HANDBAL
Schiedam. Holland-toernooi, vrouwen.
Finale: Nederland-Frankrijk 12-17 (7-3).
Doelpunten Nederland: Van der Knaap 4,
De Kok 3, Bos 2, Van Tilburg, Erkelens
en Kregmeier. Scheidsrechters: Donven
en Bertemes. Toeschouwers: 800. Om de
derde plaats: Algerije-Italië 24-11 (12-7).

SCHAATSEN
Amsterdam. Marathon. Jaap Eden Tro-
fee, le wedstrijd KNSB-cup. Mannen: 1.
Kleine, 2. De Marreiros, 3. Baars, 4. Ange-

nent, 5. Stam, 6. Huitema, 7. Van & j(.
pen, 8. De Vries, 9. BoonstopPeJAejjr
Meyer. Vrouwen: 1. Grimbergen, '■f^p
stra, 3. Dijkstra, 4. Pasveer, 5. Karnm"*
BADMINTON
Brunssum. LX, finales. Klasse A. We
'enkel: R. Leunissen-D. Heijmans o'» ji
Heijmans. Dames, enkel: M. KnuVeU'Nolten 11-1, 11-2. Heren, dubbel: »■ «Tjft
nissen/D. Heijmans-T. Loog/I. Sim'^15-10. Dames, dubbel: M. Knuth/R- ' jj,
,ten-L. Cuppen/S. Teeuwen 15-8, I'M.
15-6. Gemengd dubbel: A. van Lifft,?

Peters-R. Nolten/T.Loog 15-5, 1511,!jt-^
se B. Heren, enkel: S. van MeU= V
Franssen 15-7, 15-12. Dames, enke'jjj.
Schroembgens-K. Vercoulen H-" tfc*-Heren, dubbel: A. Korbusch/B' j£i
nigs-M. Hes/A. van de Brock 18-I*' g^ir
Dames, dubbel: L. Nieuwenboom/t>' . jj,
ten-C. de Reuver/G. Breikers 15-7.

a
» »,

15-12. Gemengd dubbel: M. Übag'^j,
Doveren-S. Toorop/E. Götschenberg f.
15-11. Klasse C. Heren, enkei_ g(),
Smeets-P. Crousen 15-6, 15-6. Dan^'i j>.
kei: F. Beurskens- K. Smeets 11-I' '„.V:
Heren, dubbel: M. Smeets/L. G**?,-,**
Mulders/P. Otten 15-5, 8-15, 15-12. V» f,
dubbel: F. Beurskens/S. Brau
Moors/D. Pypers 6-15, 15-9, oef
mengd dubbel: C. Carprieaux/L-
-nen^K. en F. Smeets 17-18, 15-6, 15-''

Lanèche
kleineert

Canoe Jeans

Van onze correspondent
TIBERT LAGARDE

DEN BOSCH - Lanèche/BSW
heeft Canoe Jeans voor eigen
pubüek een flinke veeg uit de
pan gegeven. In de Bossche
Maaspoort hadden de Weerter
basketbaleredivisionisten nog
nooit zo makkelijk gewonnen:
58-80. Vanaf het begin lag er
een volledige matheid over de
Bosschenaren. Het ontbrak
hen aan elke vorm van agressi-
viteit en vechtlust.

Lanèche nam dan ook het mi
tiatief vanaf de eerste sprong

bal. Het verschil liep snel op

Via 9-26 en 19-40 werd de rust-
stand van 25-47 succesvol be-
reikt. In het verleden was dit
vaker geval geweest alleen was
de stand dan omgekeerd. Na de
pauze verwachtten de Weerte-

naren de grote ommekeer bij
hun tegenstander. Niets was
echter minder waar. Den
Bosch hakkelde op dezelfde
manier door.

Bij een stand van 25-51 in de
derde minuut werd het groot-
ste verschil van de wedstryd
bereikt. Daarna verslapte de
Weerter scherpte waardoor een
verdere uitbouw achterwege
bleef. Toch behaalden liefst zes
spelers de dubbelescorecyfers.

Stokbroeks: „Het is ongeloofe-
lijk wat hier gebeurd is. Met
deze matheid zou je bijna gelo-
ven dat er iets aan de hand is."

Jaspers pak'
Master-titel

VEGHEL - Mathematicus W
Jaspers mag zich opnieuw «Jjaar lang Master noemen. Of'
29-jarige driebander na een og^
schijnlijk vrij eenvoudige 0^
winning in drie sets tegen B*
mond Burgman (15-10, 15-**
15-10), ook Nederlands kampi<£
driebanden is, daar zijn de gel<#
den het niet over eens. Ja, bewe4'
de Stichting Driebanden Ne#Jland met grote stelligheid. NfJzegt de Nederlandse biljartbo^
De epiloog van de Masters I",
wordt zeer waarschijnlijk doorv
vocaten geschreven.

De uiterst gefortuneerde toerno?
directeur Willie Minkels, hoo'^sponsor en voorzitter van de ort
niserende stichting Drieband?
Nederland (SDN), bleef gister<
dag in de sfeervolle Vegh?^
Blauwe Kei uiterst aimabel. 0\
al werd hem enkele dagen
het begin van de Masters het t&
op de keel gezet.

Verplichting
De nationale biyartbond zefr
toen eenzijdig een driejarige oV*
eenkomst met de SDN op. D 3*,
door voelde de bond zich ook fl'
langer gehouden aan de verpli'y
ting om veertig mille aan prijst.
over te maken op de rekening v
SDN.

„Boos? Waarom zou ik met m<>J
der smyten", zo deed Minkels .
zaak gistermiddag af. „Dat he*
nu toch geen enkele zin. Laat^Eric Vilé het maar mooi uitzoek,
met de Nederlandse biyartbo^
Een prima advocaat, veel °e
onderlegd in die zaken. Voor °.
ging het erom de Masters tot Q\.
goed einde te brengen. Een v
waardig Nederlands kamp'o'
schap te organiseren. Dat is %
gelukt. De verdere afwikkel»*
die zien we met vertrouwen ie%
moet. Wellicht komt het tot <*
rechtszaak, wellicht ook niet

Wilhelmus
Het Wilhelmus klonk, charnP^neflessen werd ontkurkt en y u
Jaspers straalde. Voor de vieIqi)
keer (1990, 1991, 1993 en I**,,
werd hij Master. Bovendien x^t
cheerde hij als winnaar tien rn J
waarmee hij zn bruto PrÜ%eii
over 1994 boven de 120.000 g"%
uittilde. Jaspers is dus aatl. epiuiterst lucratief seizoen "e §■
waarin hy' de ene na de aride 1* ,t
nanciële klapper maakt. Hij
de Nederlandse grands pri*
Heeswijk-Dinther en Kessel °
schreef het invitatietoernooi
Monaco, de BWA-grand P 1"!^-Spa, de eerste wereldbeker*
strijd in Istanbul en de Master»
zn naam.

VOLLEYBAL
Sao Paulo/Belo Horizonte. WK vr°u( jj-J
Groep A: Zuid-Korea-Roemenie f-" lS-7
15-3 15-7), Brazilië-Duitsland 3-0 (lo^ jjJ
15-5), Duitsland-Roemenië 3-0 <1,:>"71o-'?
15-4), Brazüië - Zuid-Korea 3-1 «e. 3.»
15-10 15-7 15-8). Eindstand: 1. Braz»
(9-1), 2. Duitsland 3-4 (6-3), 3. Zuid-£ p:
3-2 (4-6), 4. Roemenië 3-0 (0-9)- GrVs.l<»'
Cuba-Nederland 3-0 (15-4 15-9 '.jiV
Azerbeidzjan-Peru 3-0 (15-12 15-*lid23«s
Stand: 1. Cuba 2-4 (6-0), 2. Azerbei" 2j
2-2 (4-3), 3. Nederland 2-2 (3-4), 4-V,js-Jf
(0-6). Groep C: China-Rusland 3-« > 5.1>
15-12 15-3), Oekraine-Italië 3-2 O 3"

(6.1).
4-15 15-6 15-12). Stand: 1. China i* (4 .5),
2. Rusland 2-2 (3-4), 3. Oekraïne £* gtj-
-4. Italië 2-0 (3-6). Groep D: Verenig" ~„--
ten-Tsjechië 3-0 (15-2 15-1 15-1)... ■>
Kenya 3-0 (15-1 15-3 15-4), Tsjechië-»» o-
-3-0 (15-7 15-3 15-0), Verenigde f „d.
Japan 3-1 (15-8 6-15 15-7 15-7). Kind» 3.4
1. Verenigde Staten 3-6 (9-1), 2. J«P' 3-»

(7-3), 3. Tsjechië 3-2 (3-6), 4. Keny d,-
-(0-9). De nummers een plaatsen z

reet voor de kwartfinales: Brazilië "L^eP
enigde Staten zyn al zeker. De nu
twee spelen een wedstryd tegen a
mers drie (koppeling door loting) v0<jf.
plaats in de kwartfinales. Geplaaj» Z(JO-
-de tussenronde zijn al: Duitsland,
Korea, Azerbeidzjan, Cuba, China,
en Tsjechië. ~^^
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Geen geld voor
boksgevecht

Bruno-Mercer
HONGKONG - De zwaargewich-
ten Frank Bruno en Ray Mereer
kwamen zaterdag voor de officiële
weging. Maar alleen de organisatie
van het boksgala in Hongkong, dat
zondag plaats zou hebben, werd ge-
wogen. En te licht bevonden.
Een dag voor het boksgala was het
zaterdag tijd voor gewichtige ge-
zichten. De organisatoren deelden
mee het financiële plaatje voor zon-
dag niet rond te hebben. „We kun-
nen de boksers niet verzekeren dat
we de 3,5 miljoen aan gages bij el-
kaar krijgen", sprak mede-organisa-
tor Arum die het evenement daar-
om schrapte.
Zondag zouden in Hongkong niet
alleen Bruno en Mereer in de ring
verschijnen. De Brit Herbie Hide
zou zijn WBO-titel verdedigen tegen
de Amerikaan Morrison. Daarnaast
stonden nog titelgevechten tussen
Ruelas (IBF-kampioen lichtge-
wicht) en Schwer, en Collins (WBO-
kampioen middengewicht) en Bea-
sley op het programma.
Arum en de zijnen kregen het zater-
dagvooral zwaar te verduren van de
zwaargewichten. Bruno noemde de
organisatie „onprofessioneel" en
„walgelijk".

Mannen
Gebrek aan lichtgewichten is het
Nederlandse mannenteam tijdens
het EK judo voor landenteams op-
gebroken. Bosman (-60 kg) en Ca-
spari (-65) verloren twee van de drie
partijen en Steringa (-71 kg) verloor
ze allemaal.De anderen in het team:
Huizinga (-78 kg), Poels en Arens
(-86 kg), Sonnemans (-95 kg), Den
Hoedt en Catsburg (+95 kg) konden
de achterstand niet meer rechttrek-
ken. Nederland ging in de herkan-
singen tenonder tegen de titelverde-
diger, Frankrijk.
In de finale versloeg Duitsland Wit-
Rusland met 6-1. Op de derde plaats
eindigden Polen, dat van Groot-
Brittannië won, en Frankrijk, dat
België bedwong.

Hoop
Door een klinkende 8-2 overwin-
ning op De Veluwe behoudt TTC

Kluis nog een kans op het behoud
van het eredivisieschap. Tegen De
Veluwe won Roel Frunt drie par-
tijen, Leon Houben en Richard
Aarts twee. Het dubbel werd een
prooi voor Frunt/Houben. Ook hier
een niet geheel tevreden coach
Hans Slangen: „De uitslag had 9-1
moeten zijn. Richard Aarts wint
weliswaar twee partijen, maar de
wedstrijd tegen Van Beek had hij
na een 19-16 voorsprong in de derde
game niet meer uit handen mogen
geven. Aarts verloor met 21-19, an-
ders waren we OKI tot op één punt
genaderd. We staan nu nog twee
partijen achter op OKI, maar die
moeten nog tegen de sterkere te-
genstanders spelen. Er gloort nu
toch weer wat hoop".
Het damesteam van Kluis/Nieuwen-
hagen won haar uitwedstrijd tegen
Van Rijnsoever 2 ook met 8-2.
Coach PaulLemmens van het twee-
de herenteam van Kluis had Andy
Snijders en Ralf op 't Broek om dis-
ciplinaireredenen uit het team gela-
ten en speelde zelf mee. Kluis 2 won
tenslotte met 9-1 van Helden '67.

Kijkers te laat
SCHIEDAM - Vele van de achthonderd toeschouwers bij het Hol-
land-handbaltoernooivoor vrouwen in Schiedam misten een belang-
rijk deel van de finale Nederland - Frankrijk (12-17). De wedstrijd
was anderhalf uur vervroegd om de NOS-televisie te plezieren. De
finale stond om 20.30 uur op het programma, maar begon al om 19.00
uur omdat debanden van deopname bijtijdsnaar Hilversumkonden
worden getransporteerd. Het nieuws had menigeen niet bereikt. Hen
restte niets anders dan de wedstrijd om de derdeplaats, Algerije - Ita-
lië, uit te zitten.

Van der Lee leidt judoteam naar Europese titel

Goud op de valreep
DEN HAAG - Ongeduldig wachtte ze op haar kans. Als een
gekooid beest dat op het punt staat losgelaten te worden. Ju-
doka Monique van der Lee had zaterdag in de finale van het
EK landenteams in Den Haag aan één commando genoeg om
los te breken. De Francaise Cicot stond in de partij in punten
voor, maar Van der Lee wist dat ze haar gerenommeerde te-
genstandster zou verslinden. Ze moest. Ze had lang genoeg
gewacht. In de laatste seconden sloeg ze toe. Met één vloeien-
de beweging ging Cicot op de rug.

De zege leverde Nederland tien
punten op. Net genoeg voor de Eu-
ropese titel, de eerste voor de vrou-
wenploeg. De Francaises stonden
aan de grond genageld. Zij vormen
immers al jaren de top van de we-
reld. De Nederlanders juichten.
Bondscoach Cor van der Geest, in
de finale naar de tribune verban-
nen, viel snikkend van geluk in de
armen van zijn grootste vijand: Pe-
ter Ooms, coach van Van der Lee.
Even leken de beide judoleraren
vrienden, maar snel verbraken ze
hun verstrengeling.

In het tactische plan van Van der
Geest waren Van derLee en Jessica
Gal de belangrijkste troeven. Beide
Europese kampioenen stonden op
vitale plekken in het team. Gal
moest telkens als derde aan de bak,
Van der Lee als laatste. Het scena-
rio zoals Van der Geest dat vooraf
had geschreven, klopte in de finale
als een bus.

„Ik heb de afgelopen week Moni-
que ingepeperd dat ze zich moest
blijven concentreren op die ene par-
tij, de allesbeslissende", zei Ooms.
„Tegen Burgatta van Italië had ze
kunnen winnen, maar moest ze zich
inhouden. Dat is goed, dat houdt de
geest scherp. Ze moest alle energie
bundelen voor de partij van de
waarheid. Cicot is sterk, maar ook
oud. Monique had zondag zo veel
macht, ze kon rustig wachten en Ci-
cot slopen."

Jessica Gal was de eerste die Van
der Lee omhelsde. De Amstelveen-
se judoka, die onlangs haar studie
medicijnen afrondde en inmiddels
co-schappen loopt in het zieken-
huis, was de enige in de ploeg dieal
haar partijen won. In de halve finale
tegen Duitsland en de finale tegen
Frankrijk moest ze een 2-0 achter-
stand goedmaken. „Ik moest voor
het keerpunt in de wedstrijd zor-
gen, als het 3-0 is, dan zakt bij de
anderen de moed in de schoenen",
zei de jongste en meest talentvolle
van de zusjes Gal. „Met die rol had
ik geen moeite, hoewel ik met wei-
nig vertrouwen aan het EK begon.
Ik heb door mijn werk minderkun-
nen trainen dan normaal. Op basis
van mijn wilskracht heb ik gevoch-
ten. Anderzijds weet ik dat ik veel
kan en soms verras ik mezelf."

Ook voor de strijd met Frankrijk
barstte Gal niet van het zelfvertrou-
wen. „Ik had het gevoel dat we
nooit van hen konden winnen.
Waarom? Dat heeft met het verle-
den te maken, Frankrijk is natuur-
lijk het sterkste judoland ter we-
reld. Toen ik echter onze namen
tegenover die van de Fransen zag,
kreeg ik meer hoop. Claudia, Jenny,
Monique en ik moesten kunnen
winnen. Pas toen ging ik erin gelo-
ven."

# Feest bij de Nederlandse
judovrouwen, die dankzij
een sterk optreden van voor-
al Monique van der Lee,
Europees kampioen werden.

Foto: ANP

sport

Service laat
Krajicek in finale

in de steek
jI.ONGKÖNG - De cheque van
"'jna vier ton voor de winnaar
jan het invitatietoernooi in Hong-
erig is aan de neus van Richard

voorbijgegaan. De Haag-
* tennisser verloor in de finale
{"et 6-3 7-6 6-3 van de Zweed Ste-
la«. Edberg.

IV"pajicek, vorig jaar winnaar van

"* exhibitie, rekende in de halve
in Hongkong af met de

IJJurnmer één van de wereld Pete
plïpras (6-3 1-6 6-4). Dank zij 23
?9es. Edbergh bereikte de finale

de zege op Todd Martin, 6-3
H6-4

J* de finale kon Nederlandsnum-
er één niet bouwen op zijn op-

rag „Het serveren ging niet zo
Daarbij speelde Stefan erg

j^herp aan het net, vooral op de
P^angrijke punten", aldus dever-Uezer.
t1Wenen kwam, zag en overwon

Agassi. De Amerikaan. ond één set af in het toernooi, in
j*e finale aan Michael Stich. Agas-
' won in 2 uur en 48 minuten in

s
ler sets, 7-6 4-6 6-2 6-3. De eerste
j? 1 nam 85 minuten in beslag.oor Agassi was Wenen zijn eer-e ATP-toernooi na zijn zege op
® US Open. In de tussentijd had'
lJ zich vermaakt in buitenge-non lucratieve exhibities in

de US Open stond Agassi in
j6 finale ook tegenover Stich. Het
j^l in de Stadthalle in Wenen

een revanche moeten zijn.

s
,aar de Duitser, die achttien aces
°eg, was alleen in de eerste twee
ts een tegenstander die Agassi

§?" aS inboezemde. De 26-jarige
lch, aangemoedigd door zijn

ij,°uw Jessica en schoothondje
SOnn3' raarlte van streek toen de

ÜO toeschouwers in de derde set
de?ris B°ris" scandeerden. Door
jj. toernooizege steeg Agassi twee

aatsen op de wereldranglijst,
911 tien naar acht.

Lyon behaalde Mare Rosset
Jll tweede toernooi-overwinning
sm Jaar- mdc eindstrijd ver-
Si

eS hij Jim Courier, die zijn eer-
q toernooi speelde na de US
SePen- met 7-6 6-4. Voor het Zwit-
tvv Se opslagkanon was het zijn
Wtfe^e triomf in Lyon, eerder
Ue hi^ in 199°- De Zwitser, zes-
tin11' Van de wereld, voe»t zich
He

s °P Franse bodem. Van de
'oef6? toernooizeges in zijn prof-
K.. ,aan behaalde hij er vier inar*krijk.

2eg ae* Chang prolongeerde zijn
ëerfin Peking- De eindstrijd te-
br ue Zweedse veteraan Jarryd

entcnt hij in twee tiebreaks op
kon.?aam' 7"6 7"6- Na het toernooi
gee gde de ATP aan dat het
ijj i? toernooien meer organiseert
*cc a' De Chinese bond is in
lte j Segaan met een „louche ma-
ting r" d*e de exclusieve marke-
rlo^rechten van alle tennistoer-

°»en in China heeft opgekocht. Handbaldames krijgen in finale Hollandtoernooi lesje van Frankrijk

Oranje in de steigers
SCHIEDAM - Met een combinatie
van Oosteuropese en Scandinavi-
sche speelstijlen, met Spartaanse
opofferingsgezindheid en vooral
met Hollandse zuinigheid trachten
de handbalsters hun sport voor de
ondergang te behoeden. Geld is ernauwelijks, ambitie des te meer. Of,
zoals bondscoach Bert Bouwer het
verwoordt: „We willen nog maxi-maal twee jaarverliezen, dan wordt
het tijd om te oogsten."

Verliezen deed het Nederlands
team zaterdagavond, voorlopig niet
voor de laatstekeer. In definale van
het vierlandentoernooi won Frank-
rijk met 17-12, na 3-7 halverwege. In
de eerste helft genoot Bouwer.
„Maar dat tempo van verdedigen
viel geen uur vol te houden."

De terugval in de tweede helft was
even drastisch als logisch. Bouwer
stuurde met Saskia Mulder (15) en
Gea Kregmeier (17) twee debutan-
tes het veld in. Twee tieners uit
Emmen, vol talent, zonder ook
maar een greintje internationale er-
varing. „Dan breekt die onervaren-
heid je op", aldus Bouwer, die zijn
piepjonge selectie een jaar geeft om
beter te worden.

Dan, in oktober 1995, staan de eer-
ste kwalificatiewedstrijden voor het
Europees kampioenschap op het
spel. In de eerste ronde zijn Zwit-
serland en Italië tegenstanders van
gelijkwaardig kaliber, bij een even-
tueel vervolg wachten Rusland,
Zweden en IJsland. De kansen op
deelneming aan het EK, december
'96 in Denemarken, zijn klein.
„Maar we zullen er alles aan doen",

beloofden de speelsters. Onder alles
verstaan zij heel wat.

Handbalsters worden alleen beter
door veel te trainen. Bouwer ziet
zijn speelsters elke maandag in
Zeist voor vier uur zweten, 's
Woensdags volgt Jong Oranje het-
zelfde programma. Het willen en/of

kunnen is vervangen door moeten.
Vele routiniers haakten af. „Teleur-gesteld, maar zonder boze gezich-
ten", zegt Bouwer. „ledereen is
ervan overtuigd dat dit de enige
manier is." Twaalf uur trainen per
week is de ondergrens.

Sommige ervaren internationalsbleven. Zoals keepster Laura Rob-
ben, zaterdag in de eerste helft op
wereldniveau, en Jolanda de Kok.
Zij is 32, werkt vier dagen per week
in de Rotterdamse Bijenkorf en
handbalt. „Omdat ik het leukvind",
aldus De Kok, die in Schiedam met
een gebroken neus speelde. „Niet
leuk, pijnlijk, maar dat gaat wel
weer over."

Het handbal, dat oud-international
Bouwer voor ogen heeft, vergt een
hoge mate van toewijding. „Een

mix zoeken tussen het dynamische
van de Noorsen en het vaak stati-
sche, fysieke handbal van de voor-
malige Oostbloklanden." De doel-
stellingen blijven bescheiden.
Bouwer droomt wel eens van de
volleyballers, maar schrikt dan
wakker en beseft dat zijn handbal-
sters de wereldtop nooit zullen ha-
len. „We proberen het maximale
eruit te halen. Laten we ons eerst
maar eens gaankwalificeren."
De inspanningen worden niet ge-
ruggesteund door een echt top-
sportplan, daartoe ontbeert het
armlastige handbalverbond de fi-
nanciën. Bouwer zegt een budget
van 50.000 gulden te hebben. Bou-
wer besteedt het weinige geld op de
enig mogelijke wijze. Kamperen in
plaats van dure hotels, carpoolen,
consumptiebonnen. Handbalsters
leven van weinig, maar accepteren.

" Saskia Mulder
passeert de Franse
doelvrouwe Natalie
Poulet.
Foto: ANP

Kluis put nieuwe hoop uit royale zege op De Veluwe

Bartok medekoploper
Van onze correspondent

ROB DE BAS

BORN/GELEEN - De twee Lim-
burgse eredivisie tafeltennisvereni-
gingen TTV Bartok/Van Sloun Inte-
rieur en TTC Kluis hebben dit
weekeinde goede zaken gedaan.
Voor beide clubs waren de belan-
gen groot. Bartok kon door een for-
se overwinning op koploper Cos-
mos de eerste plaats overnemen,
terwijl Kluis door een grote over-
winning op lantaarndrager De Velu-
we uit Apeldoorn de aansluiting op
mede-degradatiekandidaat OKI uit
Eindhoven kon behouden. Beide
clubs slaagden met lof.
In het sfeervolle Baanhoes in Bom
versloeg Bartok het bezoekende
Cosmos duidelijk met 7-3. Hoewel
de overwinning geen moment in ge-
vaar kwam was coach Van Sloun
niet echt tevreden. Hij had vooral
kritiek op de prestaties van Wang
Wei, detweede Chinees in hetBorn-
se team. „Wang Wei leverde een
wan(g)-prestatie. Hij speelde fut-

loos, zonder inzet en taktisch heel
dom. Hij heeft zch tot nu toe nog
helemaal niet waargemaakt. We wil-
len de landstitel, maar met datgene
wat Wang Wei tot nu toe heeft laten
zien, redden we het niet."
Wang Wei speelde heel slecht. Hij
verloor kansloos van Ronald Vijver-
berg en Marco Bottram. Alleen te-
gen Jorg de Cock (voormalig Bar-
tok-speler) won hij in twee games,
ook al omdat De Cock een volsla-
gen off-day had.
Beste man bij de thuisclub was we-
derom Chen Sung met drie gewon-
nen wedstrijden, gevolgd door Jos
Verhulst met twee gewonnen par-
tijen. Jos Verhulst en Chen Sung
wonnen het dubbel en Wang Wei
maakte het zevende punt. Bartok/
Van Sloun Interieur staat nu op een
gedeelde eerste plaats met 34 uit 5,
dezelfde score als Cosmos-

Van Olphen
op dreef
CAIRO - Het Nederlands heren-
handbalteam heeft in het vierde
oefenduel in en tegen Egypte
met 28-23 verloren. Sittardiaan
Patrick van Olphen scoorde
achtmaal voor Oranje. In de drie
voorgaande oefenduels tegen
Egypte verloor Nederland twee
keer en speelde de ploeg een
keer gelijk.

Fors verlies
rugbyploeg
MOSKOU - Het Nederlandse
rugbyteam is in Moskou, in de
tweede helft van de mat ge-
veegd. De Russen leidden hal-
verwege met 10-6, uiteindelijk
stond een beschamende 29-6 op
het scorebord. De Russen waren
zaterdag vooral fysiek veel ster-
ker. De Nederlandse voorwaart-
sen konden nog goed standhou-
den, maar de driekwartlijn
kwam bepaald niet uit de verf.

Verhaegen op
punten onderuit
NIEUWEGEIN - De Maastricht-
se MTS bokser, Frans Verhae-
gen, is in de eerste ronde van het
NK boksen uitgeschakeld. Ver-
haegen verloor op punten van de
Rotterdammer Waheed Gul
Khan. De eerste twee ronden
van het technisch mooie duel
verliepen in het voordeel van
Verhaegen. In de laatste ronde
zette Khan een alles of niets of-
fensief in, waarbij Verhaegen
bleef scoren maar ook enkele
rechtse hoeken moest incasse-
ren. Daar waar een ieder een
kleine zege voor de Maastricht-
enaar verwachtte, ging de winst
uiteindelijk naar Khan. Deze
week komen nog de Limburgers
Jean Verhaegen van MTS,
Willem Thelen van BVH'67 uit
Heerlen en Mohamed Ouali van
boksvereniging Laqdgraaf bij
het NK boksen in actie.

Olazabal naar
Verenigde Staten
NEW VORK - José Maria Olaza-
bal denkt er hard over volgend
jaar op de Amerikaanse golftour
te gaan spelen. De 28-jarige
Spanjaard moetvoor dinsdag be-
slissen. „In de Verenigde Staten
zijn de faciliteiten om spelritme
op te bouwen in het begin van
het seizoen veel beter dan in Eu-
ropa", weet hij. Eerder besloten
de Engelsman Nick Faldo, de
Zimbabwaan Mark McNulty en
de Zuidafrikaan Ernie Els om
dezelfde redenen de Europese
Tour te verlaten en hun fortuin
in de Verenigde Staten te zoe-
ken.

Joval wint
zesde profpartij
DEN HAAG - Raymond Joval
bleef in zijn zesde partij als prof-
bokser ongeslagen. De Amster-
damse middengewicht won in
Atlantic City (VSt) door tech-
nisch knock-out in de vierde
ronde van de Amerikaan K.C.
Trudeul. Joval, lid van de Madi-
son Square Garden-boksschool
in New Vork, had geen moeite
met zijn tegenstander, die voor
de gewichtsklasse eigenlijk een
kilo te zwaar was.

LK badminton
voorspelbaar
BRUNSSUM - Bij het Limburgs
kampioenschap badminton in
Brunssum grossierde het Hoens-
broekse Victoria in de hoogste
categorie (A-klasse) weer in eer-
ste prijzen. Ron Leunissen pakte
zowel in de single als in het dub-
bel wederom de hoofdprijs. Bij
de dames won de pas vijftienjari-
ge Meta Knuth, eveneens van
Victoria, de finale met dikke cij-
fers van clubgenoteRenate Nol-
ten. Als koppel pakten beiden de
Limburgse titel ten koste van
het duo Loes Cuppen/Susan
Teeuwen. Voor de enige verras-
sing zorgde het gelegenheids-
koppel Rolf Koch/Sylvia Frans-
sen door met 15-5 en 15-11
Renate Nolten en Torn Loog te
verslaan.

Bekerhandbal
SITTARD - Deze week komen
de heren handballers, uitgezon-
derd de teams van Sittardia,
V&Len Blauw Wit, in aktie in de
derde ronde om de nationale be-
ker.

Programma: morgen: VHC-Sit-
tardia 2 (20.00 uur, Valkens-
waard) en Loreal-PSV (19.30 uur,
Venlo); woensdag: Blauw Wit
2-Bevo (20.45 uur, Beek) en EMZ
2-Caesar (19.30 uur, Eindhoven);
donderdag: Avanti-Vios (19.30
uur, Drunen) en Blerick-Internos
(19.45 uur, Blerick); vrijdag:
Zwart Wit-EMZ (20.30 uur, Oirs-
beek) en Bevo 2-Swift(21.00 uur,
Parmingen).
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builetin
Res. le Klasse
Wittenh. 2 -Meerssen 2 0-2
RKMSV2-RKWL2 1- 1
Eijsden 2 -Vinkensl. 2 2- 0
Parmingen 2 -Venray 2 0-0
Almania 2-SVN 2 3- 3
Volharding 2-W'mina 2 1- 3
Stand:
Eijsden 2 8-13
Venray 2 8-13
Wittenh. 2 8-11 i
W'mina 2 B—lo i
Parmingen 2 8-10
Volharding 2 8- 8
Meerssen 2 8- 8
SVN 2 8- 6
Almania 2 7—6
RKWL2 8- 4;
Vinkensl. 2 7- 3:
RKMSV2 8- 2
Res. 2e Klasse A
Quick 2-RKVCL 2 3- 2
Kluis 2-Rapid 2 3- 2
Scharn 2-Haslou 2 1- 3
Heerlen 3 -Caesar 2 1- 3|
Standaard 2 -Willem I 2 4- 1
Leonidas 2-RVU 2 3- 2
Stand:
RVU 2 8-14.
Haslou 2 8-12.,
Leonidas 2 8-11
Quick 2 8-10
RKVCL 2 8- 9
Caesar 2 8-8
Kluis 2 8- 7
Standaard 2 8- 6
Scharn 2 8- 6
Willem 12 8- 6
Heerlen 3 8- 4
Rapid 2 8- 3

Res. 2e Klasse B
Heerlen 2 -H'broek 2 0- 1
Waubach 2-Gr.Ster2 1- 2
Minor 2-RKONS 2 1- 6
Kolonia 2-Schuttersv. 2 5- 1
RKBSV 2-EHC/Norad 2 1- 3

Bekkerv. 2 -Chevremont 0- 1
2
Stand:
RKONS 2 7-11
Gr. Ster 2 8-10
Chevremont 2 7-10
Bekkerv. 2 8- 9
Kolonia 2 8- 9
H'broek2 8- 9
Waubach 2 8- 8
Minor 2 8- 8
EHC/Norad 2 8- 8
Heerlen 2 8- 5
Schuttersv. 2 8-4
RKBSV 2 8- 3

Res. 2e Klasse C
W'mina 3-Moesel 2 2- 0
Sparta2-SVM2 1- 2
Susteren 2-PSV'3S 2 1- 1
Megacles 2-SC Irene2 2- 4
De Ster 2 -L'heuvel 2 2- 3
Veritas 2-FC Oda 2 5- 1
Stand:
L'heuvel 2 8-15
DeSter2 8-11
Susteren 2 8-10
Veritas 2 8- 9
SC Irene 2 8- 9
PSV'3S 2 8- 8
SVM2 8- 7
Sparta 2 8- 7
FC Oda 2 8- 7
W'mina 3 8- 6
Megacles 2 8- 5
Moesel 2 8- 2

Hoofdkl. A
Itteren -Klimmania 1- 3
lason -Maastr. B. 2- 1
RKBFC RKMVC 3- 2
Daalhof-VNB 2- 2
Strucht. B. -RKWM 1- 1
Oranje 8.-RKUVC 1- 1
Stand:
RKBFC 7-12
Klimmania 7-11
Daalhof 7-11
RKWM 7-10
RKUVC 7- 9
Oranje B. 7- 9
Strucht. B. 6-6
RKMVC 7- 4
lason 6- 3
VNB 7- 3
Maastr.B. 7- 3
Itteren 7- 1

Hoofdkl. B
Rimburg-WDZ 1- 2
KVC Oranje-Amstenr. 0- 1
SVK-BVC'2B 4- 1
Treebeek-Helios'23 2- 0
Sylvia -Stadbroek 0- 0
Weltania -W. Groen 1- 5
Stand:
Stadbroek 7-11
Treebeek 7-11
WDZ 7-11
BVC'2B 7- 9
Amstenr. 7- 8
W. Groen 7- 6
KVC Oranje 7- 6
Helios'23 6- 5
SVK 7- 4
Sylvia 7- 4
Weltania 7- 4
Rimburg 6- 3
Hoofdkl. C
Boekoel -De Leeuw 4— 2
Bieslo -Leeuwen 1- 3
PSV'3S-Linne 3- 1
Vlodrop-Vesta 2- 2
OVCS-Maasbracht 2- 0
Stand:
PSV'3S 7-11
Boekoel 7-11
Leeuwen 7-10
Linne 6- 8
OVCS 7- 7
De Leeuw 7- 6
Maasbracht 7- 5
Vlodrop 7- 5
Beegden 5- 4
Vesta 6- 4
Bieslo 7- 4
O'berg 5- 3
Hoofdkl. D
Stormv. '28 -Heyth. 2- 0
Laar -Nunhem 0- 1
Swolg. B-VOS 1- 6
Hegelsom-VCH 1- 4
SWH -SV Lottum 0- 0
BW'27-Oostrum 2- 0
Stand:
VOS 7-14
VCH 7-10
Stormv. '28 8-10
BW '27 7-10
SWH 7- 9
Heyth. 7- 8
SV Lottum 7- 6
Laar 7- 5
Nunhem 8- 5
Hegelsom 7- 4
Oostrum 7- 4
Swolg. B 7- 1
Eerste Klasse A
Celios RHC 0- 4
Amelie-MW 02 0- 2
Biesland-Wylre 2- 1
Bemelen DBSV 1- 4
Sibbe -Valk. B. 1- 2
RKIVV-Geulsche B. 2- 2
Stand:
MW '02 7-12
DBSV 7- 9
RHC 6- 8
Amehe 6- 8
Valk B. 6-8
Sibbe 7- 7
Biesland 6- 7
Bemelen 7- 7
Wylre 6- 5
Geulsche B. 6- 4
RKIW 7- 3
Celios 7- 0

Eerste Klasse B
Eik'veld -Wijnandia 0- 3
Troja Wahlwiller 3- 0
Reymerst. B. -SVA 2- 2
Waub B. -Noorb B 2- 0
Huls -Egge 0- 7
Haanrade-SV Epen 4- 1
Stand:
Haanrade 7-12
Wijnandia 7-11
Waub B. 7-10

eld 7- 9|

Troja 7- 8
Noorb. B. 7- 7
SVEpen 7- 7
Egge 6- 6
SVA 6- 6
Reymerst. B. 7-5
Wahlwiller 7- 1
Huls 7- 0
Eerste Klasse C
Sittardia -Limbricht 1- 4
Doenrade-GVCG 1- 1
COV-Jabeek 6- 3
Neerbeek-CSVT 0- 0
Puth-Schinnen 2- 3
Havantia -FC Ria 0- 2
Stand:
COV 7-11
GVCG 7-10
Neerbeek 7-10
CSVT 7-10
Doenrade 6- 9 ,
FC Ria 7- 8
Schinnen 6- 7
Puth 7- 5
Jabeek 7- 4
Limbricht 7- 4
Sittardia 7- 4
Havantia 7- 0
Eerste Klasse D
SHH-MHD 6- 0
St. Joost-A'heide 3- 1
Brachterb. -Walburgia 1- 0
RKSNA-RKHVC 1- 1
SlekkerB. -Hom 4- 1
Stand:
SHH 6-10
St. Joost 6- 9
RKHVC 7- 9
Grathem 6- 8
Brachterb. 6- 7
A'heide 6- 6
RKSNA 7- 6
SlekkerB. 6- 5
MHD 6- 4
Hom 6- 4
Walburgia 6- 0
Eerste Klasse E
Kronenb. -Griendtsv. 1- 1
Geijsteren-RKBVC 1- 1
Holthees -Castenray 1- 1
DIS -America 4- 1
Steyl '67 -Merselo 2- 1
TOP'27-Eiker'B. 2- 1
Stand:
Steyl '67 7-13
DIS 7- 9
Griendtsv. 7- 8
Castenray 7- 8
Holthees 7- 8
Kronenb. 7- 8
Merselo 7- 6
America 7- 6
Eiker'B. 7- 5
TOP'27 7- 5
Geijsteren 7- 4
RKBVC 7- 4
Res. IA
IVS 2-SCG 2 3- 1
GSV2B 2-SVE2 1- 1
MKC2-Holtum2 1- 1
RKHSV 2-Bunde 2 1- 6
Heer2-Daalhof2 4- 1
Buchten 2-Keer 2 2- 2
Stand:
IVS 2 8-12
MXC 2 8-11
SCG 2 8-10
Keer 2 8-10
Buchten2 8-10
Heer 2 8- 9
Daalhof2 8- 9
GSV'2B 2 8- 7
SVE 2 8-6
Bunde 2 8- 5
RKHSV 2 8- 4
Holturn 2 8- 3
res. 1B
WDZ 2-Passart 2 4- 1
Schimmert 2-NEC'92 2 1- 1
EW 2-Laura 2 2- 2
VKC 2-Heerlen 4 0- 3
Hulsberg 2 -A'bosch 2 3- 0
Mariarade 2 -Voerend. 2 1-4
Stand:
EW2 8-14
Hulsberg 2 8-13
NEC '92 2 7-11
Schimmert 2 8-10
Voerend. 2 8- 8
Heerlen 4 6- 8
Laura 2 7- 7
WDZ 2 8- 7
Passart 2 8- 7
VKC 2 8- 4
Mariarade 2 8- 2
A'bosch 2 8- 1

res. IC
Parmingen 3-RKSVN 2 2- 1
Haelen 2-Victoria 2 2- 0
Egchel 2 -Linne 2 3- 0
Roermond 2 -Baarlo 2 3-4
Blerick 4-Rios 2 7- 2
Montagn. 2 -Eindse 8.2 0-0
Stand:
Blerick 4 8-14
Baarlo 2 8-13
Haelen 2 8-10
Parmingen 3 8-10
Egchel 2 8- 8
Roermond 2 8- 7
Montagn. 2 8- 7
RKSVN 2 8- 6
Linne 2 8- 6
Eindse 8.2 8- 6
Victoria 2 8- 5
Rios 2 8- 4

res. 2A
Polaris 2-Caberg 2 1- 1
DBSV 2-Leonidas 3 1- 1
RKBFC 2-Heer 3 1- 0
SVME 2-Scharn3 5- 3
Rapid 3-Eijsden 3 1- 6
WW 2-RVU 3 2- 3
Stand:
RVU 3 8-15
SVME 2 8-13
Eijsden 3 8-12
RKBFC2 9-10
WW2 8-10
Polaris 2 8- 9
Leonidas 3 B—B
DBSV 2 9- 7
Rapid 3 8- 5
Heer 3 8- 4
Scharn3 8- 3
Caberg 2 8- 2
res. 2B
Lemirsia 2 -Simpelv. 2 1-1
Hrln. Sp. 3-RKASV 2 0- 3
SVN 3-Sportclub 2 2- 0
Zwart W. 2 -Polaris 3 2-4
NEC 4-Vaesrade 2 2- 7
Voerend. 3 -Gulpen 2 1-4
Stand:
RKASV 2 8-11
SVN 3 8-10
Vaesrade 2 8- 9
Lemirsia 2 7- 9
Gulpen 2 8- 9
ZwartW. 2 8- 8
Hrln. Sp. 3 8-8
Polaris 3 8- 8
Simpelv. 2 8- 6
Voerend. 3 8-6
Sportclub 2 8- 5
NEC 4 7- 5
■"".M
Sylvia 2 -De Leeuw 2 1-1
Miranda 2-KEV 2 4- 1
FC Gracht 2 -KVC Oran- 7- 1
je2
Adveo 2-Hrln. Sp. 2 1- 0
NEC 3 -Conovall. 2 2-0
Simpelv. 3-RKTSV 2 1- 4
Stand:
RKTSV 2 8-12
NEC 3 8-12
Conovall. 2 8-11
Hrln. Sp. 2 8-9
Miranda 2 7- 8
FC Gracht 2 9- 8
Adveo 2 7- 7
Simpelv. 3 8-7
KEV 2 8- 7
KVC Oranje 2 9- 7
De Leeuw 2 8- 5
Sylvia 2 8- 3
Res. 2D
Schinveld 2 -Mariarade 2- 0
3
Limburgia 2 Sweikh. 1- 1
B 2
L'heuvel 3-Sittard 2 3- 2
Almania 3 -Langeb. 2 2- 0
Heksenb. 2 -Centrum 3- 1
B 2
Heidebl. 2-Amstenr. 2 5- 1

Stand:
L'heuvel 3 8-11
Heksenb.2 8-11
Langeb. 2 8-10
Sweikh. 8.2 8-10
Limburgia 2 8-10
Schinveld 2 8- 9
Sittard 2 7- 8
Heidebl. 2 8- 8
Almania3 8- 7
Amstenr. 2 7-5
Centrum 8.2 7- 3
Mariarade 3 7- 0
Res. 2E
Laar 2 -Roosteren 2 1-5
EMS 2-Merefeld. 3 3- 3'
EW 3-Megacles 3 2- 2
Roermond 3-SVH 2 3- 2
Leeuwen 2 -Susteren 3 9-3
O'berg 2-Brevend. 2 2- 2
Stand:
Roermond 3 8-16
Brevend. 2 8-15
Susteren 3 8-11
EMS 2 8- 9
SVH 2 7- 8
Leeuwen 2 8-7
Merefeld. 3 8- 7
Megacles 3 8- 7
Roosteren 2 8-6
O'berg 2 8- 5
EW3 8- 5
Laar 2 9- 0

Res. 3A
Berg'2B 2-Rapid 4 0- 2
Scharn 4-Keer 3 1- 0
Eijsdens-Daalhof3 3- 1
RKWL3-RKBFC3 2- 0
RKASV 3-Standaard 3 0- 0
Stand:
Standaard 3 8-14
Rapid 4 8-13
RKASV 3 8-11
RKWL3 8- 9
SCG 3 7- 8
Daalhof3 8- 8
Berg'2B 2 8- 7
Eijsden 5 8-7
Scharn 4 8- 5
RKBFC3 8- 5
Keer 3 8- 4
Celios 2 7- 3

Res. 3B
Amicitas 2-SCKR 2 1- 2
SVN4-DeSter4 0- 0
Kolonia 5-VKC 3 4- 1
Nijswiller 2 -Wijlre 2 4- 1
Banholtia 2 -Eijsden 4 1-1
NECS-Daalhof4 2- 2
Stand:
Kolonia 5 8-14
VKC 3 8-14
Nijswiller 2 8-11
Eijsden 4 8- 9
Wijlre 2 8- 8
SVN4 8- 8
Amicitas 2 8- 7
SCKR 2 7- 6
De Ster4 7- 6
Banholtia 2 8- 5
Daalhof4 8- 3
NEC 5 8- 3
Bas.SC
H'broek 3 -Heilust 2 1- 1
Langeberg 3-Hrln. Sp. 4 1- 1

Kakertse B. 2-RKTSV 3 4- l'
RKHBS 2-Miranda 3 5- 1
De Ster5-Gracht 3 5- 2
Stand:
Heilust 2 7-13
RKHBS 2 7-11
De Ster 5 7-10
Hrln. Sp. 4 8-10
Kolonia 3 7—7
H'broek 3 7- 6
RKTSV 3 8- 6
Langeberg 3 7- 5
Kakertse 8.2 6- 5
Miranda 3 6-3
Gracht 3 6- 0
Res. 3D
Kolonia 4-Limbricht 2 3- 3
Spaubeek 2 -De Ster 3 1- 0
L'heuvel 4 -Adveo 3 5-1
Rios 3-Hrln. Sp. 5 2- 3
DVO 2-Kluis3 4- 3
Sanderb. 2-Obbicht 2 2- 3
Stand:
Spaubeek 2 8-14
Sanderb. 2 8-12
Obbicht 2 7-10
DVO 2 8-10
De Ster 3 8- 9
Kolonia 4 8- 9
Limbricht 2 8- 7
Adveo 3 7- 6
Kluis 3 7- 4
L'heuvel 4 8- 4
Rios 3 6- 3
Hrln. Sp. 5 7- 2

Res. 4A
RKVCL 4 -RKUVC 2 1- 4
RKWM 2 -Standaard 4 5- 0
Daalhofs-SCG4 0- 6
MW'O2 3-RKHSV 3 5- 2
St.Pieter 2-Caberg 3 2- 3
Stand:
RKUVC 2 8-14
Willem 13 7-12
MW'O2 3 6-10
Caberg 3 7- 9
RKHSV 3 8- 8
RKWM 2 7- 6
RKVCL 4 6- 5
SCG 4 6- 4
St.Pieter 2 7- 4
Standaard 4 7- 2
Daalhofs 7- 2
Res. 4B
MW'O2 2-Berg'2B 3 2- 2
De Heeg 2-RKASV 4 2- 1
RKWM 3-RKHSV 4 2- 3
RKWL4-RKBFC4 0- 2
Caberg 4-RKVCL 3 2- 6
Stand:
De Heeg 2 8-13
Oranje 8.2 8-12
RKHSV 4 8-12
RKASV 4 8-10
RKVCL 3 " 8- 9
Heer 4 8- 8
Caberg 4 8- 8
MW'O2 2 8- 7
RKWM 3 8- 7
Berg '28 3 8- 5
RKBFC4 8- 3
RKWL4 8- 2

Res. 4C
RVU 4 -Strucht. B. 2 3-5
Vijlen 2 -Geertr.B. 2 4-0
Walram 2-Sibbe 2 5- 0
RKMVC 2-Hulsberg 3 0- 2
lason 2-W. Groen 2 0- 5
Meerssen 3 -Mheerder 3- 2
8.2
Stand:
Walram 2 8-14
W. Groen 2 8-12
Mheerder 8.2 8-11

! Meerssen 3 8-10
Geertr. B. 2 8-9
Hulsberg 3 8- 8
Strucht. B. 2 8-8
lason 2 8-6
Sibbe 2 8- 6
Vijlen 2 6- 5
RKMVC 2 7- 3
RVU 4 7- 0
Res. 4D
Weltania 2-RKTSV 5 5- 0
Waubach 4-Vijlen 3 0- 1
Gracht 4 -Waub. B. 2 4-5
Hopel 2-KVC Oranje 3 2- 0
Gr. Ster 4-SVN 5 2- 1
Haanrade 3-Rimburg 2 3- 1
Stand:
Vijlen 3 8-13
Haanrade 3 8-12
Hopel 2 7-12
Weltania 2 7-10
Gr. Ster 4 8- 8
KVC Oranje 3 7- 7
RKTSV 5 8- 6
Waub. 8.2 7- 6
Waubach 4 5- 5
Gracht 4 8- 5
Rimburg 2 7- 1
SVN 5 6- 1
Res. 4E
RKTSV 4-Haanrade 2 5- 2
Miranda 4 -Helios 2 1-1

I EHC 4 -RKSVB 2 2- 1
VKC 4-Waubach 3 0- 6
KEV 3-Wijnandia 2 0- 1
Gr. Ster 3-Weltania 3 4- 3

Stand:
EHC 4 8-14
Miranda 4 7-13
Helios 2 8-13
Waubach 3 8-12
Wijnandia 2 8-10
RKTSV4 8- 7
RKSVB2 7- 7
Gr. Ster 3 8- 5
KEV3 8- 4
VKC4 7- 3
Weltania3 7- 2
Haanrade 2 8- 2

Res. 4F
H'broek 4 -Klimman. 2 1- 6
Schuttersv. 3 -Weltania 0- 0
4
Egge 2 -Hulsberg 4 4-0
RKBSV 3-Bekkerv. 3 1- 0
Treebeek 2 -EHC 3 4- 0
De Leeuw 3 -Schinveld 2- 1
3
Stand:
RKBSV 3 8-14
De Leeuw 3 8-14
Treebeek 2 8-12
Klimman. 2 8-10
Bekkerv. 3 8-10
EHC 3 8-10
Schinveld 3 8- 9
Egge 2 8- 7
Hulsberg 4 8- 5
Schuttersv. 3 8- 4
Weltania 4 8- 1
H'broek 4 8- 0
Res. 4G
Schinveld 4-Bekkerv. 4 3- 3
Doenrade 2 -RKDFC 2 1- 1
L'heuvel 5 -Adveo 4 1-2
Haslou 3-Urmondia 2 3- 1
Schimmert 3 -Schinnen 3- 2
2
Havantia2-Quick3 0- 2
Stand:
Quick3 7-11
Havantia 2 8-10
Urmondia 2 8- 9
Haslou 3 8- 9
RKDFC 2 7- 9
Bekkerv. 4 7- 8
Schimmert 3 8- 8
Doenrade 2 8- 7
Schinveld 4 8- 6
Adveo 4 7-6
Schinnen 2 8- 5
L'heuvel 5 8- 4

Res. 5A
Amelie 2 -Leonidas 4 3-4
Maastr.B. 4-Heer 5 1- 2
RHC 3-De Heeg 3 11- 0
RKVVLS-MKC6 2- 2
Stand:
Heer 5 7-14
RKWLS 7-11
MXC 6 7-11
RHC 3 7-10
RKVCLS 6- 9
Leonidas 4 7-8
Rapid 5 7-5
Amelie 2 8- 4
WW 4 7- 3
Maastr. B. 4 8- 2
De Heeg 3 7- 1

Res. 5B
Bunde 4 -Leonidas 5 2-1
Scharn 8-De Heeg 4 1- 1
MW6-MKCS 2- 9
Rapid 6 -Amicitas 3 1-1
Stand:
RKVCL6 6-12
Leonidas 5 7-10
Scharn 8 7-10
De Heeg 4 6- 9
MXC 5 7- 8
Bunde 4 7- 8
Heer 6 8- 7
Rapid 6 8- 5
MVV6 8- 4
Amicitas 3 6-3
Amelie 3 6- 0
Res. SC
RKVCL 7-St. Pieter3 1- 4
MXC 4-Willem I 4 7- 0
De Heeg 5-Keer 4 1- 1
Heer7-RKBFCS 6- 1
Stand:
St. Pieter 3 6-12
MXC 4 7-11
Scharn 6 7-10
Heer 7 7-10
RKBFCS 8- 9
Keer 4 7- 7
De Heeg 5 8- 7
RKUVCS 7- 6
Leonidas 6 5-2
Willem 14 8- 2
RKVCL 7 6- 0
Res. 5D
Caberg 5-RKUVC 4 4- 0
SVME 5 -Leonidas 7 5- 5
Biesland 2-Scharn 7 5- 2
Bemelen 3 -Amicitas 4 0-7
Meerssen 4 -Polaris 4 2-1
Stand:
Meerssen 4 8-13
DBSV4 7-11
Caberg 5 8-11
Biesland 2 8-10
Polaris4 7- 9
RKUVC 4 7- 9
Amicitas 4 7-8
Leonidas 7 7-5
Scharn 7 7- 3
SVME 5 8- 3
Bunde 3 1- 0
Bemelen 3 7- 0

Res. 5E
Keer 5-WW 3 3- 5
Willem I 6 -Heer 8 2- 3
MXC 3-Biesland 3 4- 2
RKHSV 5-Maastr.B. 3 2- 5
Stand:
Heer 8 8-14
Maastr. B. 3 7-12
MXC 3 7-10
RKHSV 5 7- 9
Scharn 5 7-8
RHC 2 6- 6
Willem 16 6- 4
WW3 7- 4
Biesland 3 7- 4
Keer 5 7- 3
White Star 2 7- 2

Res. 5F
Mheerd. B. 3 -Oranje B. 6- 2
3
Eijsden 6 -Banholtia 3 0-2
DBSV 3 -SVME 4 3-3
SCG 5-Noorb.B. 2 1- 9
Geulsche B. 2-Geertr. 2- 1
B. 3
Stand:
Geulsche B. 2 7-13
MWS 7-10
Banholtia 3 7-10
SVME 4 8- 9
Eijsden 6 7- 9
Noorb. B. 2 6- 8
DBSV 3 7- 7
Mheerd. B. 3 7-6
Geertr. B. 3 7- 4
SCG 5 7- 0
Oranje B. 3 6- 0

Res. 5G
Gerendal -lason 3 4—l
Wijnandia 3 -Bemelen 2 7-0
Valk. B. 2-GSV 3 1- 4
RKASV 5-Minor 3 0- 9
Berg 4 -Itteren 3 7-6
Stand:
GSV 3 8-13
Minor3 7-13
Vinkensl. 4 7-10
Wijnandia 3 7-10
Gerendal 7- 9
Berg 4 6- 6
Valk. B. 2 7-5
lason 3 7-4
Bemelen 2 8- 4
RKASV 5 7- 3
Itteren 3 7- 1

Res. SH
Noorb. B. 3 -Meerssen 5 2-2
Oranje B. 4 -Geulsche B. 2- 4
3
Geertr.B. 4 -RKHSV 6 1- 2
Willem I 7-DBSV 5 7- 1
RKUVC 3-Berg 5 5- 0
Stand:
RKHSV 6 . 6-12
RKUVC 3 7-10
Willem 17 7-9
Geertr. B. 4 8- 9
Berg 5 7- 8
Geulsche B. 3 7- 7
Oranje B. 4 10- 7
Meerssen 5 7-6
Noorb. B. 3 7-5

Vinkensl. 3 5- 5
DBSV 5 7- O
Res. 51
Itteren2-lason 4 7- 2
Hulsberg 5-Walram 3 1- 1
Geulsche B. 4-RKIW 3 2- 1

Sibbe 3-Schimmert 4 2- 1
Gulpen 4-Reym. B. 2 1- 1
Stand:
Reym. B. 2 8-12
Walram 3 7-12
Sibbe 3. 8-11
Gulpen 4 7-10
Hulsberg 5 7- 9
Schimmert 4 8- 8
Itteren 2 7- 7
Geulsche B. 4 7- 6
Strucht. 8.2 7- 2
lason 4 7-2
RKIW 3 7- 1
Res. 5J
Gulpen 3-Vilt 2 1- 7
Schimmert 5 -Slenaken 2- 0
2
RKIW 2-RKWM 4 4- 1
Walram4-VNB2 4- 0
ZwartW. 4-Epen 2 1- 0
Stand:
Vilt 2 6-12
Walram 4 7-11
Schimmert 5 8-10
RKIW 2 8- 8
Epen 2 8- 8
VNB2 7- 7
RKWM 4 7- 6
Slenaken 2 6- 5
Polaris 5 7- 5
Zwart W. 4 8- 5
Gulpen 3 8- 3
Res. 5K
Epen 3 -Zwart. W. 3 5- 0
Wylre 4-RKMVC 3 4- 0
W. Groen 4-Simpelv.4 0- 1
Slenaken 3-Partij 2 0- 2
Huls 2-RKSVB 3 1- 5
Vilt 3-Lemirsia 3 0- 4
Stand:
Wylre 4 8-16
Partij 2 8-15
W. Groen 4 8-12
RKMVC 3 8-11
Epen 3 7-10
Zwart. W. 3 8- 6
Simpelv. 4 8- 6
RKSVB3 8- 6
Lemirsia 3 8-4
Vilt 3 9- 4
Huls 2 7- 3
Slenaken 3 9- 3
Res. 5L
Chevrem. 4 -W. Groen 3 1- 1
Partij 3-Nijswiller 3 5- 1
wylre 3-Sportcl. 3 0- 0
SCKR4-SVK2 1- 1
Simpelv. 5-Eik'veld 2 2- 2
Stand:
W. Groen 3 7-12
Partij 3 7- 9
Simpelv. 5 7- 9
SVK2 7- 8
Sportcl. 3 8- 8
Chevrem. 4 7-7
Eik'veld 2 6- 6
wylre 3 7-6
RKONS 3 6- 5
SCKR 4 7- 3
Nijswiller 3 7- 3
Res. 5M
Rimburg 3 -Voerend. 4 8-1
Troja 2-SCKR 3 0- 3
Minor 4-RKONS 4 1- 1
Laura 5 -Vaesrade 3 2-7
Nijswiller 4-SVN 7 4- 1
Klimmania 3 -Chevrem. 1- 0
3
Stand:
SCKR 3 8-13
Vaesrade 3 8-13
Klimmania 3 7-12
Chevrem. 3 7-11
Troja 2 9- 8
Rimburg 3 7- 7
RKONS 4 6- 7
Minor4 8— 7
Nijswiller 4 7-6
Laura 5 8— 3
Voerend. 4 8- 2
SVN 7 7- 1

Res. 5N
Chevrem. 5 -Waubach 5 6-1
Sportcl. 4 -Waub. B. 3 7-0
Kolonia 6-SVK 3 5- 0
RKONS 5-SVN 6 0- 4
Haanrade 4 -Sylvia 4 2-5
Stand:
Chevrem. 5 7-13
SVN 6 7-10
SVK 3 8- 9
Heilust 3 7- 8
Kolonia 6 5- 7
Sportcl. 4 6- 7
RKONS 5 7- 6
Waubach 5 5-6
Sylvia 4 7- 4
Haanrade 4 7-2
Waub. B. 3 6- 0
Res. 50
Heilust 5-WDZ 5 5- 2
KEV4-Sylvia3 2- 8
Kolonia 7 RKHBS 3 4- 3
RKONS 6-Miranda 5 1- 1
Laura 4 -Kakertse B. 3 3-0
Waubach 6 -Chevrem. 6 1- 3
Stand:
Laura 4 8-14
Sylvia 3 8-13
RKHBS 3 8-12
Kakertse B. 3 8-11
Kolonia 7 7-10
Chevrem. 6 7- 8
RKONS 6 7- 5
Waubach 6 7- 4
Heilust 5 6- 4
Miranda 5 7-4
KEV 4 8- 3
WDZ 5 7- 0

Res. 5P
RKHBS 4-NEC 6 2- 3
Coriovall. 4-Hopel 3 2- 6
SVK4-Kakertse B. 4 0- 0
Gr. Ster8-FC Gracht 5 14- 1
Heilust 4 WDZ3 2- 0
Stand:
Gr. Ster8 8-16
NEC 6 7-13
Coriovall. 4 8-10
Hopel 3 8- 9
SVK 4 7- 8
Kakertse B. 4 8- 8
Heilust 4 7- 7
WDZ 3 7- 5
Eik'veld 4 7- 3
RKHBS 4 8- 2
FC Gracht 5 7- 1

Res. 5Q
RKSVB 4-Kolonia 8 0- 3
NEC 7-Gr.Ster 5 5- 1
Helios 3 -Laura 3 1-5
Passart 3 -Limburgia 4 1-1
Eik'veld 3-Kolonia 8 8- 1
WDZ 4-RKHBS 5 8- 1
RKSVB 4 -RKBSV 5 0- 7
Stand:
Eik'veld 3 8-15
Laura 3 8-14
RKBSV 5 8-11
WDZ 4 8-10
NEC 7 8-10
Gr. Ster 5 7- 8
Passart 3 7- 7
Kolonia 8 7- 6
Limburgia 4 B—4
RKSVB 4 7- 3
Helios 3 8- 2
RKHBS 5 8- 2

Res. 5R
Amstenr. 3 -Treebeek 3 1-13
Langeberg 5 -Heksenb. 2- 2

Schinnen 3-BVC 3 2- 0
RKBSV 6-CoriovaU. 3 7- 1
RKDFC 3-Bekkerv 7 1- 2
Manarade 4-Schinveld 0-11

Stand:
RKBSV 6 8-16
Schinveld 5 7-14
Langeberg 5 9-13
Treebeek 3 8-11
Heksenb. 4 8-10
Bekkerv. 7 8-8
Coriovall. 3 8-7
Schinnen 3 8-6
Amstenr. 3 8-5
RKDFC 3 8- 3
Mariarade 4 8-2
BVC 3 8- 1

Res. 5S
Langeb. 4 -Heksenb. 3 0-1
Schuttersv. 4-RKBSV 4 1- 6
Jabeek 2 -Limburgia 3 1-4
Amstenrade4-BVC 2 1- 3
De Leeuw 4 -Doenrade 3 1-1

Stand:
BVC 2 9-17
RKBSV 4 8-14
Limburgia 3 7-10
Heksenb. 3 8-10
De Leeuw 4 7- 8
Amstenrade4 9- 7
Bekkerv. 6 7-6
Doenrade 3 7- 6
Jabeek2 7- 5
Schuttersv. 4 8- 5
Langeb. 4 9-4
Egge 3 6- 0
Res. 5T
Havantia 3-Quick 4 1- 0
Caesar 3-Puth 2 2- 2
Neerbeek 2 -Mariarade 5 1-7

Haslou 4 -Doenrade 4 18- 1
De Ster 7 -Bekkerv. 5 1-6
De Leeuw 5-DVO7 8- 0
Stand:
Mariarade5 8-14
Bekkerv. 5 8-14
Caesar 3 8-13
De Leeuw 5 8-12
Neerbeek 2 8-11
Haslou 4 8- 7
De Ster 7 9- 6
Quick4 8- 5
Puth 2 8- 5
Havantia 3 9- 5
DVO 7 8- 5
Doenrade 4 8— 1

Res. 5U
DVO 5-Heidebl. 3 3- 0
Spaubeek 3-Heksenb. 5 10- 1
L'heuvel 7-Puth 3 7- 0
Haslou 5 -Caesar 4 3-1
Sweikh. B. 3 -Neerbeek 6- 1
3
Quick 5-Kluis 4 3- 1
Stand:
Spaubeek 3 9-15
Sweikh. B. 3 7-12
Quick 5 8-11
DVO 5 7-10
Heidebl. 3 8-10
Haslou 5 8- 8
Heksenb. 5 7- 8
L'heuvel 7 9- 6
Kluis 4 8- 5
Caesar 4 7- 3
Neerbeek 3 7- 3
Puth 3 7- 1
Res. 5V
Sittardia 2 -Sanderb. 3 0-3
IVS 3-De Ster 6 3- 0
Puth 4-Urmondia 5 2- 1
SVM 4-Spaubeek 4 3- 1
SVE3-DVO4 2- 0
Stand:
Sanderb. 3 7-12
Sittardia 2 8-12
SVE3 7-11
De Ster 6 6-10
IVS 3 8- 9
SVM 4 7- 6
Puth 4 7- 6
DVO 4 7- 4
Centrum B. 3 6- 3
Urmondia 5 6-2
Spaubeek 4 7- 1

Res. 5 AAA
St. Pieter4-RKASV 6 2- 3
VNB3-MW4 2- 4
RHC 4-SVME 3 1- 7
Leonidas 8-Polaris 6 7- 2
Stand:
St. Pieter 4 7-11
White Star 3 7-10
MW4 6- 8
RKASV 6 6- 8
Leonidas 8 8- 8
SVME 3 6-7
VNB 3 6-7
Willem 15 6- 5
Polaris 6 7- 1
RHC 4 7- 1
Klasse Zl
H'broek 5-RKDFC 4 4- 2
Minor6-DVO 6 0- 2
CSVT 2-Maastricht'BB 1- 1
GSV 4-COV 2 6- 4
NEC 8-Bekkerv. 8 2- 2
Schinnen 4-De Ster 8 2- 1
Sanderb. 5-Gr.Ster 7 1- 9
Stand:
H'broek 5 8-14
De Ster 8 8-12
DVO 6 8-12
Schinnen 4 8-11
NEC 8 7-11
Gr. Ster 7 8-10
Bekkerv. 8 8-10
RKDFC 4 8-10
GSV 4 7- S
COV2 8- 7
Minor 6 B—2
Maastricht'BB 8- 2
CSVT 2 8- 1
Sanderb. 5 8- 0
Klasse Z2
RKDFC 5 -Minor 5 1-16
A'bosch 4-Gr. Ster 6 3- 6
Weltania 5-RKTSV 6 2- 4
Laura 6-SVN 8 4- 0

I Miranda 6-COV 3 9- 1
Passart 4-VKC 5 0- 3
Stand:
VKC 5 7-14
Passart 4 8-14
Gr. Ster 6 8-12
Miranda 6 8-11
Laura 6 B—ll
RKTSV 6 8-11
Minor 5 8-6
A'bosch 4 8- 6
SVN 8 7- 4
RKDFC 5 8- 3
COV 3 8- 1
Weltania 5 8- 1

DAMES INTERREGIONAAL
Noad-Hulsel 7- 0
Pr. Irene -Herpinia 3- 1
WDS'I9-Leveroy 2- 2
BSC-Woensel 1- 0
Woenselse 8.-Rapid 0- 0
Brabantia-W'mina 2- 4
Stand:
W'mina 7-11
Pr. Irene 7-11
Woenselse B. 7-11
Herpinia 7-10
BSC 7- 8
Rapid 7- 7
Leveroy 7- 7
Noad 7- 6
Brabantia 7- 5
WDS'I9 7- 3
Hulsel 7- 3
Woensel 7- 2

Dames le Klasse Zuid
Susteren-De Leeuw 7- 0
SVH-De Ster 0- 9
Sportclub'2s-SC WW 2- 0
'28
Keer-Kolonia 1- 1
Heksenberg-RKVCL 1- 4
Stand:
Sportclub '25 5-10
RKVCL 5-10
Kolonia 5— 8
Susteren 7- 7
Heksenberg 7- t
Keer 6- 6
SC WW'2B 6- 5
De Ster 5- 3
De Leeuw 5- 2
SVH 7- C

Dames 2e Klasse Zuid
Eijsden-RKIW 1- 3
Waubach -Treebeek 4- 0
Mariarade -Langeb. 2 0-16
Klimmania -NEC '92 2- 2
Stand:
Langeb. 2 7-13
Haslou 6-11
Klimmania 6- l
Waubach 6- 7
NEC'92 6- 6
Weltania 5- 6
Eijsden 6- 6
RKIW 6- 5
SC WW 2 4- 1
Treebeek 6- 1
Mariarade 6- 0

Dames 2eKlasse Midden
Vaesrade-RKSNA O- 8
KOC-Sittard 6- 0
Slekker 8.-Boekoel 4- 1
Stand:
RKSNA 7-11
L'heuvel 5— 9
KOC 6- 8
Slekker B. 5- 7
Langeberg 4— 5
RKVB 6- 5
Vaesrade 6- 4
Boekoel 5- 3
RKHVC2 3- 0
Sittard 5- 0
Dames 3eKlasse A
Daalhof-Rapid 2 3- 1
RKMVC-Schimmert 1- 0
Slenaken -Lemirsia
Stand:
WiUeml 4- 8
Lemirsia 4- 7
MXC 4- 6
RKMVC 4- 6
Daalhof 6- 5
Schimmert 5- 4
Rapid 2 5- 3
RHC 6- 2
Slenaken 4- 1
Dames 3e Klasse B
Eik'veld-Haanrade 1- 6
Heerlen-Heksenb. 2 2- 1
FC Gracht-VKC 7- 0
Sportcl.'2s 2-Rimburg 5- 2
Jabeek -Bekkerv. 3- 1
Stand:
Jabeek 6-11
FC Gracht 6-10
Sportcl.'2s 2 7-10
Heerlen 6- 8
Rimburg 6- 7
Helios 6- 6
Bekkerv. 6- 4
VKC 5- 4
Heksenb. 2 6- 3
Haanrade 6- 3
Eik'veld 6- 0
Dames 3e Klasse C
Brevendia 2-De Ster 2 0- 9
DESM-Merefeldia 1- 2

I Almania -Maasbracht 8- 0
Stand:
Almania 6-12
Merefeldia 6- 9
De Ster 2 6- 7
DESM 5- 7
Armada 6- 5
Brevendia 2 4-4
Bom 4- 2

] Maasbracht 6- 2
Rios 5- 0

Jeugd eredivisie
PSV-Willem II 2- 1
Fortuna S -Heerenveen 0- 6
AZ -Volendam 1- 1
FC Twenthe-Feyenoord 1- 2

SC Feyenoord -Sparta 0- 0
Vitesse-FC Den Haag 4- 2
Ajax-Groningen 1- 1
Stand:
Ajax 9-16
Feyenoord 9-13
FC Twenthe 9-12
AZ 9-11
SC Feyenoord 9-11
Sparta 9-11
Vitesse 9-10
Volendam 9-10
Groningen 9- 9
PSV 9- 7
Heerenveen 9- 6
FC Den Haag 9- 5
Willem II 9- 3
Fortuna S 9- 2
Jeugd 2e divisie D

I TOP -MW 2- 2
IVW -Quick (N) 1- 0
| Venray -Rhode 4- 2

Spero-DCS 3- 2
Roda JC-Helm. Sp. 3- 1
RKWL-De Treffers 0- 7
Stand:
Roda JC 7-14
MW 7-12
De Treffers 7-11
Spero 7- 9
Quick (N) 7- 8
VW 7- 8
Helm. Sp. 7- 6
TOP 7- 6
Rhode 7- 3
Venray
RKWL 7- 2
DCS 7- 2
Jeugd 3e divisie E
Someren-RKBSV 3- 1
Volharding -Venl. B. 4- 1
EW E'hoven-Pannin- 1- 0
gen
Blerick-SBC 7- 0
Taxandna -SVN 5- 0
VW'O3-BestVooruit 6- 2
Stand:
Blerick 7-12
Someren 7-12
Taxandria 7- 9
EW E'hoven 7- 9
RKBSV 7- 8
Volharding 7- 8
SVN 7- 7
SBC 7- 6
Venl. B. 7- 5
VW'O3 7- 4
BestVooruit 7- 2
Parmingen 7- 2

' A-Interregionaal
Gr. Ster-Haslou 0- 0
Wittenh.-SSS'IB 2- 4
Bekkerv.-EHC > 3- 4
Heer-Scharn 3- 1
Meerssen -Sittard 4— 2
Sparta '18 -L'heuvel 1- 3
Stand:

I Meerssen 6-10
Gr. Ster 6- 9
L'heuvel 6- 7
EHC 6- 7
Scharn 6- 7
Sittard 6- 6
Wittenh. 6- 6

| Haslou 6- 6
Heer 6- 6
SSS'IB 5- 3
Sparta '18 6- 3

j Bekkerv. 5- 0
Jeugd IC
Caesar-RKASV 3- 4
De Heeg-Daalhof 1- 3
KVC Oranje-Eijsden 2- 3
Rapid -Heerlen 1- 1
Stand:
Rapid 5- 9
Heerlen 5- 7
RKASV 5- 7
KVC Oranje 6- 7
Eijsden 4- 5
NEC '92 4- 4
Simpelv.
De Heeg 5- 3

| Caesar 4- 2
Daalhof 4- 2
Kolonia 3- 1

Dames le divisie B
Rentokil-TDK/Brevok 2 3-1
Vocasa-Switch 2-3
Mikro-Rijwijk 2-3
Martinus 2-Alcom 3-0
Heerlen-WC 2 3-0
Facopa-Sliedr.Sp. 3-2

2e divisie D
Hovoc-Trivos 1-3
Peelpush-Rapid 3-0
VCG-EAW 3-1
Flamingo's-Were Di 3-0
Somas-Orion 3-0
Saturnus-Rooyse 1-3

3e divisie H
Janssen-Sonderm. 3-1
Nuvoc-Rapid 2 3-0

' S'62-Velden 3-2
Karanoi-ADC 0-3
Heerlen 2-Civitas 3-2
Jokers-Ledub 1-3

Heren le divisie B
Ekspalvo-Woerden 3-0
Vocasa-Geevers 2-3
Rijnmond-Rentokil 2 3-0
EAVV-Vrevok J-3

Sliedr.Sp.-Facopa 0-31
Schalmers-VCG 3-0

2e divisie D
Polaris-Sittardia 3-1
Vocasa 2-VCE 3-2
Jola-Peelpush 3-2
EAW 2-Janssen 3-1
Hajraa-Somas 3-2
3e divisie H
Stravoc-Livoc 2-3
Velden-Rapid 3-0
Revoc-Donki Sjot 3-1
Karanoi-Oikos 0-3
Heerlen-Facopa 2 3-2
Jokers-Maasbracht 3-0

Standenlijst
Dames le divisie B
Martinus 2 4-12
Heerlen 4-8
Sliedrecht Sport 4-8
Rentokil 4-7
Facopa 4-7
Alcom/Capelle 4-7
Switch 4-6
Vocasa 4-5
Rijswijk 4-5
WC 2 4-2
TDK/Brevok 2 4-2

2e divisie D
Somas/Activia 4-12
Peelpush 4-9
Flamingo's 4-9
VCG 4-7
Rooyse 4-6
EAW 4-6
Rapid 3-6
Were Di 4-4
Trivos 4-3
Satumus 4-3
Orion 4-3
Hovoc 3-1

3e divisie H
Heerlen 2 4-11
ADC 4-9
Nuvoic 3-9
Civitas 3-7
Ledub 4-6
Rapid 2 3-6
Janssen 3-6
Velden 4-4
karanoi 4-3
S'62 4-2
Jokers 4-2
Sondermeyer 4-1

Standenlijst
Heren le divisie B
Rijnmond 4-9
Ekspalvo 4-9
Schalmers 4-9
Vrevok 4-7
EAW 4 7
Rentokil 2
Facopa 4-6
Vocasa 4-5
VCG 4-5
Sliedr.Sport 4-5
Geevers 4-4
Woerden 4-0

2e divisie D
HBC 3-9
Polaris 4-8
VCE 4-7
Somas 4-7
Jola 4-6
Janssen 4-6
Peelpush 4-5
Hajraa 4-5
Orion 2 3-5
Vocasa 2 4-4
EAW 2 4-4
Sittardia 4-3

3e divisie H
Maasbracht 4-8
Donki Sjot 4-8
Oikos 3-8
Livoc 4-7
Facopa 2 4-7
Heerlen 4-6
Jokers 4-6
Revoc 3-6
Velden 4-4
Karanoi 4-4
Stravoc 3-2
Rapid 3-0

Mannen Eredivisie
Donar-Weert 72-66
D.Helder-Donar 94-66
R.Diants-Akrides 86-90
Rdam-Goba 66-97
Canoe Jeans-Lanèche 58-80

Promotiedivisie
PSV/Almonte-MSV 84-96
Noorderkr.-Gr.Uilen 93-78
Early 8.-Verkerk 61-74
Voorburg-Leiden 81-42
Virtus-Donar 2 60-78
81.Herons-Tonego 68-57
Leiden-Dunckers 86-71
MSV-Piranhas 101-86
Gr.Uilen-Weert 2 70-64
Noorderkr.-PSV/Almonte

124-68
Voorburg-WSC 71-56

le divisie B
Das-Lisse 74-63
Azimma-Braggarts 67-61
Binnenl.-Prisma 66-80
R'dam-D.Bosch 2 74-69

Rayon Hoofdklasse
Virtus 2-Archers 109-99
Deurne P.-Eindhoven 81-67
Ardito-J.Crabs 66-83
Springf.-Tantalus 71-48
Starz-Attacus 86-91
Flyers-Pendragon 91-58

Overgangsklasse B
Rush-Oss 85-45
Bladel-Quo Vadis 69-51
Kepu St.-Jasper 70-91
Dunatos-Con Brio 101-84

Rayon le klasse C
Tantalus 2-attacus 69-60
BBC-Aalst 89-66
Yellow Sox-Venlo 70-77
Jink-Rooi 51-85
Tiboria-Octopus 50-58

Rayon le klasse D
TSM-Weert 4 88-92
Weert 3-Aeternitas 49-51
Kepu St.2-Kimbria 2 38-67
J.Giants-G.-Olympic 54-69
Kern Limburg
Mannen le klasse A
Giants-Weert 5 49-52
Fanatics-J.Giants2 65-49
Aètemitas 2-Braggarts 3 62-66
Dunatos 2-Kimbria 3 53-75
J.Giants 3-BSM 2 67-51
Boemerang-Landgr. 64-52

2e klasse A
Aeternitas 3-Venlo Sp.2 77-54
Springf.2-Bumpers 2 48-65
Archers 2-Alley Oop 2 72-67
Dunatos 3-Kepu St.3 60-72

Vrouwen Rayon Hoofdklasse
Schijndel-WSC 47-41
Virtus-PSV/Almonte 2 65-50
H.Five-Weert 52-59
Aalst-Kepu St. 65-76
Dunatos-Braggarts 65-71

Overgangsklasse B
Black E-Bumpers 68-51
JRC-Erp 67-56

lp aklüSNt* A
Weert 2-Kepu St.2 91-35
Aeternitas-Kimbria 2 46-52
Archers-Venlo Sp. 87-29
J.Giants-Dunatos 2 55-43

Dames
Eredivisie
Rijnsoever-Irene 9-1
Reflex-Hoonhorst 10-0

le divisie 2
Groningen-Amsterdam 4-6
Blue Star-Red Stars 3-7
Spaame-Vitesse 6-4

2e divisie 2
R.Stars2-N.Despair 2-8
Nijmegen-Elsloo 4-6

4e divisie 5
Helden-Sloun I. 1-9

Heren
Eredivisie
FVT-OKI 6-4
Sloun 1.-Cosmos 7-3
Veluwe-Kluis 2-8
VSB-Pecos 4-6

le divisie 2
Westa-Spaarne 6-4
SKF-R.Stars 8-2
Scylla-Shot 2-8

2e divisie 2
Elsloo-Swift 4-6
Torenstadt-Treffers 7-3

3e divisie 4
TTCV 2-Falco 3-7
Sibbe-Renata 6-4

4e divisie 5
Helden-Kluis 2 1-9
Blue Star-Cosmos 3 8-2

4e divisie 6
R.Stars 2-Budilia 7-3
OKI 3-Westa 2 2-8
Nieuwenh.-Renata 2 7-3

Dames
prov. klasse
Leudal 2-Bevo 2 10-10
Vesta-Be Quick 11-12
Minor-Blerick 6-15
Noav-Gemini 10- 6
lason 2-Maasbracht 16-11

IA
SWH-ESC 9-13
Merefeldia-Swift 2 12-31
Posterholt 2-Born sno
Sitt/DVO 2-HBS 16-12
Eksplosion-BSAC 14- 2
Loreal 2-Stramproy 12-13
Born-Loreal2 11-13

1B
Vilt-Olympia 13- 8
Heerlen-Be Quick 2 14-13
Margraten 2-lason3 10- 8
BDC-Caesar2 16-13
Sitt/DVO 3-SVM 2 15-13

2A
Blerick 2-Rapiditas 2 13- 7
Vios-Wittenhorst 12-10
Herten-Loreal 3 13-21
Stramproy 2-Ospel 7- 2
Popeye-HBS2 13-12

2B
Blauw Wit 2-Heerlen2 19- 1
Patrick-Rapiditas 3 6- 4
Wilskracht-Sitt/DVO 4 7-15
V&L3-ESC2 6-13
Wijnandia-Zwart Wit 5-17
Polaris 2-Marsna 2 9-16
Blauw Wit 2-Born 2 15-4

2C
Olympia 2-Juliana 13- 4
Wijnandia 2-Roda 19- 7
Esia-Vebios 15- 8
Zwart Wit 2-Eentjes 14-13
Gemini2-BDC2 gest. 3- 6

Jun. prov. klasse
V&L-Bevo 8-11
Born-Leudal 5- 4
Vios-ESC 15- 7
Minor-Blerick 8-20
lason-SVM 10-13

Heren
prov. klasse
Born-Polaris 21-18
Vesta-Caesar 2 23-23
Eksplosion-V&L 2 13-26
Ben O-Gulpen 14-16

IA
GHC-Blerick2 6- 6
Merefeldia-Swift 2 19-10
Hercules-Vios 2 21-18
Noav2-Ospel 22-14
Popeye-Sittardia 3 19-18

1B
Be Quick-Eentjes 18-12
Olympia-Blauw Wit 3 5- 0
Kerkrade-Zwart Wit 2 17-24
lason-SVM 2 23-24

2A
Vios 2-ESC 12-18
Merefeldia 2-Bevo 3 13-14

2B
V&L 3-Stramproy 2 17-13
Caesar 3-Rapiditas 4 18-23
Gulpen 3-BDC 2 18-32
Marsna-Zwart Wit 3 11-12
Minor-Brunssum 13-17

Jun. prov. klasse
V&L-Sittardia 12-23
Blauw Wit-Vios 12-13
Be Quick-Eksplosion 18- 8
Blerick-Loreal 11-24
Born-BDC 7-24

Hoofdklasse
Olympia Utrecht-Simson
Landgraaf
Gr.Romeins 9-31
Vr.Stijl 7-31
Totaal 16-62

Hercules Amsterdam-Simson
KDO Den Haag
Gr.Romeins 11-26
Vr.Styl 11-26
Totaal 22-52

SSS Alkmaar-Halter Utrecht
Gr.Romeins 0-40
Vr.Stijl 0-40
Totaal 0-80

Stand
SimsonKDO 3-6
Simson 3-4
Halter 3-4
Olympia 3-2
Hercules 3-2
SSS 3-0

Reserve klasse
Olympia-Simson
Gr.Rom. 4-16
Vr.Stijl " 0-20
Totaal 4-36

Stand
Simson 3-6
Olympia 3-2
Hercules 2-0
Halter 2-0
SimsonKDO 2-0

Bondscompetitie
Heren derde klasse D
Stormvogel-Nayade 4- 4
Arethusa-DZT 13- 4
Argo-MZ&PC 16- 9
Dokkelaers-EZZ 7- 5
TZV-Zeester/meerval 8-12

Districtscompetitie
Dames eerste klasse
Lutra-De Krabben 10- 4
Stormvogel-Njord 2 6-4
De Treffers-Breda 4- 7
Langstraat-De Schelde 3-11
Zegenwerp-Zon/s&s- 2- 3
Warande-Hellas 5- 5

Dames tweede klasse
Arethusa-Zeest./meerv. 14- 2
Tempo-Argo 2 7-3
Merlet-ZVDO74 5-12
Eszet-De Vennen 1- 6
HZ&PC-Dokkelaers 15- 5
RZL-Nayade 4- 5

Heren eerste klasse
Glana-Aegir 10-5
De Ganze-De Treffers 4-4
Merlet TRB/RES 7-4

HZ&PC-De Schelde M
De Rog-Langstraat I
Mosa-regio-Breda

Heren tweede klasse A I
Dio-MZ&PC3 BI
BZV 2-Argo 2 BI
Merlet 2-ZVDO74 BI
Langstraat 2-Gorgo
Die Heygrave-Nuenen
Zegenwerp 2-Aegir 2 ! H
Heren tweede klasse B < I
Lutra-De Treffers 2 H
Thalassa-Spio Bja
RZ-KZ&PC BJEszet-Zon/s&s
NeptunussB-MZ&PC 2 " ■
Heren jeugd
Mosa-regio -DeTreffers I I
Zegenwerp-HZ&PC ■DZT-HeUas . I
TRB/RES-Warande ■

Dames
Hoofdklasse H
Rotterdam-Laren
Amsterdam-Kampong BJVictoria-HGC BJHDM-Bloemendaal ■Den Bosch-Groningen
O.Zwart-MOP ■
3e klasse F H
Venray-Racing BJ
Heren
3e klasse F ■Venray-Basko

NTVB I
Ere-afdeling H
Scory b.-Smidter b.
Camont.b.-Bl.Wit ■
Wien-Hakkers 2 " ■Hakkers-Baekske H
Victoria-Sjteiweeg H
Karrewiel-Boskab. H
Overgangsklasse H
DAT b.-Cramignon H
O.Mert-Millener b. H
Keulen-Waardh.b. H
Loontjens-Gogh H
Bl.Wit 2-Bekker ■
Smidter b.2-Heide ■
le klasse A H
Beat b.-Romanus H
Duuker-Tunnel JH
Sjteiweeg 2-Koningsw.2 ■Koningsw.-Camont.b.2 fl
Heer-Star cl. H
Servaas-Hook H
le klasse B i*fl
Heukske-Karrewiel 2 H
Suestra-Eykenb. fl
Bekker 2-Spoorzicht B
Heister-O.Mert2 BJTrepke-Wien 2 B
Hoekje-Angelina b. B
2e klasse A fl
B.Jean-Cramign.3 B
Gogh 2-O.Eysden B
Starc1.2-Bergzicht B
Jokers-Duuker2 B
Verdw.Viss.-Smid fl
Bissjop-DAT b.2 fl
2e klasse B fl
Old Inn Borgh.-Crazy P jflj
Miranda-Premier fl
Berg b.-Liewke fl
Brugske-G.Ridders fl
Stadhoes-Pitsers fl
Cramign.2-B.Jean 2 fl
2e klasse C fl
Heide 2-Karrewiel 3 fl
HOfke-Meppers fl
Mariaveld-Hakkers 3 fl
Olympia-Eagles I
Leeuwenh.-Keulen 2 fl
3e klasse A ■
Boskab.2-01d Inn Keer iM
O.Gen.-Heer 2 I
Sjteiweeg 3-Witte ■Keemel-Lamke I
Bl.Wit 3-Smeed 2 ■
3e klasse B I
Hook 2-Gogh 3 ■Lamke 2-Cantina M. I
Smeed-Stadion I
P.Koil-Camont.b.3 ■Tunnel 2-Duuker 3 ■
3e klasse C I
Poart-Servaas 2 I
G.Ridders 2-Witte Ster 'M
Bekker 3-Muppets I
Hacienda b-Miranda 2 }-■
A.Arcades-Keigel . jym
Cramign.4-01d Inn Borg"

3e klasse D 1
Angel.b.2-Sport I
Baekske 2-Victoria 2 ■
Wien 4-Olympia 2 I
O.Hulsberg-Wien 3 Jfl
Karrewiel 4-Heukske 2 ■
3e klasse E
Stadbroek-Tamboer
O.Mert 3-Knevel
Nestje-Alee 2
Alee-Suestra 2
Eykenb.2-Nestje 2

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
Kloppers-Scherp Vor
Poortje-Nieuwenh,
Boebel-Petit b. r
Trapped.-Brouwk.

Overgangsklasse
Torero-Trefpunt
Poortje 2-Molen
Nieuwenh.2-Boebel 2
Petit b.2-O.Heide
le klasse A
O.Kino 3-Bergz.b.2
Brouwersw.-Boemeraros
Royal-Bergland
ScherpV.2-Eck
Mechel-Graefke
Nijswiller-O.Kino 2

aleklasse B
Cartouche-Watertor.
Mucherveld-Stalletje T
Brouwk.2-Voegelsjtang
Leeuw-Brandwap-
Striegiezer-O.Kino
2e klasse A
O.Kino 4-Bergschot
Voske-Kurkeller
Smidter b.-Paniekz.
Geulke-Poortje 3
A gen Baan-Boebel i
Zoefjes 2-Torero 2

2e klasse B
Cosy C.-Silverb.
Hopel-Ketelaars
Socio-Veldhof
Kokkie b.-MuchenM
Pipo b.-Sjtee Uul „ v
Voegelsjt.2-Cartouche «

Bjyjßf^SSSS'
4e ronde
Hoofdklasse
DCH-Eureka >",(
Dios-Schaesberg 10"
Donderberg-MDC

Stand
Dios
DCH
Eureka |1
Donderberg
Schaesberg
MDC
le divisie ' tCema 3-Eureka2 »JKroonschüf2-B> dder M
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Tolk voor
voetballer

P^LEEN - Door blessures en
van diverse spelers,

moest Heidebloem-speler/trainer
Rob van Barneveld een beroep
doen op de Marokkaan Harim
Toncaij. Daar Toncaij slechts
twee maanden in Nederland ver-
blijft, beheerst hij de Nederland-
se taal nog niet. Om hem toch
enkele tactische tips te geven be-
diende Van Barneveld zich van
een tolk die de aanwijzingen
voor Toncaij in het Marokkaans
vertaalde. Overigens moest Van
Barneveld in de tweede helft zelf
nog aan de bak, toen Jos Oleijnik
met eenblessure moest afhaken.

Limburgs
weerzien

HOENSBROEK - Een jaar of
vijf geleden verdedigde dé nu
25-jarige Alex Blommers het
doel van Sittard. Hij studeerde
indertijd aan het CIOS. Bij Gel-
drop is hij bezig aan zijn eerste
seizoen. In het duel tegen EHC
voorkwam hij met enkele voor-
treffelijke reddingen, dat de
Hoensbroekënaren meer dan één
doelpunt op hun conto konden
schrijven.

Aanwijzing voor
scheidsrechter

HOENSBROEK - In het straf-
schopgebied tuimelende voet-
ballers bezorgen de scheidsrech-
ters tegenwoordig handenvol
problemen. Het is daarbij vaak
onmogelijk uit te maken of er
sprake van werkelijkheid of van
toneel is. De arbiters zijn blij met
kleine aanwijzingen, die hun be-
slissingen kunnen onderbou-
wen. Zo zag scheidsrechter Van
der Schilden dat EHC'er John
Camp in een duel met Arne Koe-
man van Geldrop een schoen
verloor. De Hoensbroekse sup-
porters vreesden dat de man in
het zwart naar de beruchte stip
zou wijzen, maar dat gebeurde
niet. De blik van Koeman rich-
ting Camp verried dat de Bra-
bander een andere uitleg over
het schoeisel-incident had dan
Van der Schilden. Maar ook die
blik was misschien theater.

Opgekropte
frustraties

HEERLEN - Rob Adams ont-
snapte in de slotfase van de der-
by Heerlen-Groene Ster (2A) aan
een rode kaart. De spits reageer-
de zijn opgekropte frustraties af,

met een grove overtreding, op
Groene Ster-aanvaller Lancio
Ernste. Die begreep de wereld
niet meer toen scheidsrechter
Houben, na interventie van
Groene Ster-aanvoerder John de
Jong, Adams 'slechts' met geel
bestrafte. „Mag hij blijven?"
vroeg Ernste. Toen Houben dit
beaamde, huppelde de vol op
zijn knie geraakte speler, hui-
lend van pijn en woede naar de
kleedkamer om daar luidruchtig
stoom af te laten. Heerlen-trainer
Theo Caenen keurde de actie
van Adams af, maar vroeg wel
om begrip: „Als de hele wed-
strijd aan je getrokken en ge-
duwd wordt, wordt op een gege-
ven de grens overschreden."

Parmingen
opgelucht

'i^ks; ri ~ Parmingen kon on-
ij^rtu 2eSe hij Longa niet
ij gen

' Dat er desondanks in
er

g gewonnen werd, zegt
'Va. °ver Longa's zwakte dan

5 Het slf frestatie van de koploper.
i °ofri,T e openingsdoelpunt be-ue Veel.

6(1 u 'houben kapte Zandstra uit
.%,, met een boogbal Seebregts
iWita °'1' Parmingen hield
if>egerf onder druk. Dat leverde
|W" minuten voor rust het
*ette doelPunt op. Van Aerts

a
met twee schijnbewegingen

'Wd ez en De Wit op het ver"
pcerst

e
ft

sPoor en scoorde be-

'tiatiefSt nam de thuisclub het mi
te iover- Parmingen bestreed

l e relraConiek' en kreeg Prompt
l^t n, mng gepresenteerd. De
l^e baj ertuigende Hermkens liet
!'{, eer Va een voorzet van Van der

eerts Via de benen van
??am ;' rolde hij tergend lang-
er,;' 11 doel: 1-2. Massale

vü£ense Protesten, dat de bal
Seeriedig de kalklijn was ge-

,'jfrn mochten niet baten.
n Solnilten later herstelde Mar-

lde vanaf 25 meter dee marge: 1-3.

tes Wartier voor tijd was Herm-
i

6r niet klemvast en tikte
*^g erf, 2"3- Parmingen moest te-
V ri 1 haalde opgelucht het ein-
W;ramer Bèr Lejeune: „On-
V^., de winst: het was bedroe-

Riek Stroucken: 'Wij moeten ons diep schamen'

Holturn smult van
Bornse gatenkaas

Van onze correspondent
IVO BONTEN

BORN - HOLTUM 0-4 (0-2). 21. Wessels
0-1, 39. Maassen 0-2, 59. Welters 0-3, 70.
Wessels 0-4. Scheidsrechter: Ramakers.Toeschouwers: 200. Geel: Maassen en
Kerstjens (beiden Holturn).
BORN: Merx, Lahaye, Geurts (64.
Knoors), Eberson, Hendrix (46. Gub-
bels), Boom, Wetsels, Sraizi, Schols,
Boom, Leurs.
HOLTUM: Tummers, Stoks, Bothmer,
Janssen, Toonen, Kerstjens, Raymond
Maassen, Wessels, Van Kesteren, Eij-
gelshoven (16. Taks),Roger Maassen.

BORN - De derby Bom-Holtum,
tussen de twee middenmoters in
3A, werd in Holtums voordeel be-
slist: 0-4. Dat kwam vooral door het
geschutter van de achterhoede van
de thuisclub. Born-trainer Riek
Stroucken: „Wat wij vandaag heb-
ben laten zien, was het aankijken
niet waard. Wij moeten ons diep
schamen voor de toeschouwers.
Niets lukte vandaag. De verdedi-
ging was volledig uit zijn doen, ter-
wijl we voorin niks hadden in te
brengen. De overwinning van de

bezoekers is verdiend, want wij
hebben geen minuut in de wed-
strijd gezeten."

In het eerste kwartier waren de
ploegen aan elkaar gewaagd. Bom
was gevaarlijk met afstandsschoten,
terwijl de gasten een tweetal uitge-
speelde mogelijkhedenkreeg om de
score te openen. Maar het vizier
stond nog niet scherp.

De bezoekers kwamen enige tijd la-
ter toch op voorsprong, door een
prima doelpunt van Wessels. Voor-
afgegaan hieraan was een verdedi-
gingsfout: Born-doelman Merx
speelde de bal uit een doeltrap
recht in de voeten van een tegen-
stander. De bezoekers bleven daar-
na keer op keer opduiken voor de
thuisclub-doelman, omdat ze in de
gaten kregen, dat de verdediging
van Bom niet bij de les was. Ook bij
het tweede doelpunt ging de thuis-
club-achterhoede niet vrijuit. Roger
Maassen mocht zomaar twintig me-
ter pakken en er werd hem niets in
de weg gelegd om uit te halen van

twintig meter: 0-2.

Na rust trachtte de thuisclub met
lange halen de verdediging van de
gasten te slechten. Niets lukte, want

de spelers van Holturn waren op
hun hoede. Zij waren zelfs gevaarlij-
ker dan de thuisclub, omdat zij met
Van Kesteren en Wessels over twee
counterspecialisten beschikken.

Daaruit volgde, dat de bezoekers
nog twee doelpunten (Welters en
Wessels) konden scoren, om de uit-
eindelijke 0-4 eindstand te bepalen.

" Born-spits André van den Boom komt niet langs de Holturn-defensie. Foto: PETER roozen

Scheidsrechter
neergelegd

GRONSVELD - De wedstrijd
SCG 3-Celios 2 vond in de zesde
minuut van de tweede helft een
voortijdig einde bij een 3-0 stand
in het voordeel van de Gronsvel-
denaren. Scheidsrechter Lam-
bert Damzo: „Achter mijn rug
vond een vechtpartij plaats. Wat
er precies gebeurde, kon ik niet
zien. Plots stormde de Celios-
keeper op de vechtenden af. Ik
heb hem bij zrjn arm gegrepen
om hem te bedaren, maar op dat

moment werd ik door een aantal
Celios-spelers tegen de grasmat
gedrukt. Om verder onheil te
voorkomen heb ik toen maar af-
gefloten."

op de stip J

" De wedstrijd Zwart Wit'l9 -
RKSVB (4B) start zondag niet
om 14.30 uur maar om 13.00 uur.
Dit in verband met Allerheiligen.

" Tijdens het duel Hopel-KEV
liep KEV-speler Jouahar een
dubbele beenbreuk op.

" Drie minuten voor het einde
van Treebeek-Helios zag
scheidsrechter Rademakers zich
genoodzaakt Helios-keeperArno
Benders uit het veld te zenden
wegens belediging van een te-
genstander.

" Rapid 5-RKVCL 5 werd vlak
voor rust, bij een 4-1 stand ge-
staakt. Een RKVCL-speler had
een kopstoot uitgedeeld aan Ra-
pid-aanvaller Oscar Bussink.
Omdat de 'dader' zijn naam niet
wenste te noemen, staakte de
leidsman.

Lindenheuvel handhaajt ongeslagen status

Rick Swart pakt punt voor RFC
DOORMAARTEN DE KEVER

f^RMOND - Handenwrij-
i liep Roermond-trainer

* ifc> L°ossen na de wedstrijd
Ü,J* het kleedlokaal. Heel te-

e ;en met het 0-0 gelijkspel
% mededebutant Linden-
j

Ve^ e Geleendenaren lic-
» 2lch stuk op een uitblin-
J [i CK

e Roermond-doelman
jj* Svvart. „Daarom kan ik
bel» hebben met dit gelijk-

} j^j' aldus Lindenheuvel-ï|c/ler JohnPfeiffer. „Je moet
! ren als jewil winnen."

Jog o
ae wedstrijd hoopte Pfeiffer

Hjjlc j een overwinning en moge-
«en Du p?riodetitel, mocht Pannin-
"Ue etl^nties laten liggen. Maar noch
j-Wt. Lj ' n°ch de andere wens kwam
rek o er>heuvel ueP zich stuk op

en Wart, die de onmogelijkste
jfopk ]Ult het doel hield. Zoals een
3*H v Van Ewald Borgt, tien minu-
T^and mst' of een van richting
«TC i„ .erd schot van Dries Fenna-* de 45e minuut.

Pokfa de*!3 mst hield Swart zijn ploeg
fOejj ■ ace- Met name in de slotfase,
JV "jvaller Henk Theunissen totr°nd^J aa* *oe vrÜ voor het Roer-a°el verscheen.

ekt°elgfgenover stonden weinig
f'üb jj chte acties van de thuis-
richt i?evve^ ze soms wel een over-
pl-d 0 , adden, hoefde Lindenheu-
JfactißT 1an Pascal Reijans zelden
Pc best komen- Bekim Kadic had
Paar h!;te mogelijk, maar op weg
JJaaifi doel werd hij onderuit ge-

niet dsrechter Deckers wil-
i. . tó van een strafschop weten.

Suoo geVolge bleef de st"Jd doel"
*°edru s' maar de spanning ver-, «e veel.

" Lindenheuvel-doelman Pascal Keijans is in deze situatie winnaar. Ploeggenoot Jos Vander lijde (midden) assisteert.
RFC-aanvaller Kadic komt te laat. Foto: JAN pAuLkuit

Nieuwenhagenaren schieten Almania af: 5-1

SVN geeft voetbalies
Van onze correspondent

BAIRVERHEESEN

LANDGRAAF - Het was alweer
vijfjaar geleden, om precies te zijn
op 15 oktober 1989, dat promoven-
dusAlmania voor het laatst een offi-
cieel bezoek bracht (léés: een com-
petitiewedstrijd speelde) aan SVN.
Destijds verloren de mannen uit
Broeksittard met 3-1. Gisteren werd
het 5-1. Slechts 5-1. Dat was meer te
wijten aan de gemiste kansen aan
thuisclubzijde, dan aan het spel van
Almania.

Almania-trainer Hans Engbersen

formuleerde het kort maar duide-
lijk: „Verschil van niveau!" En daar-
mee had hij eigenlijk alles gezegd.
Almania was duidelijk een maatje
te klein voor een ontketend SVN.
De combinaties bij dethuisclub wa-
ren beter verzorgd. Men vond el-
kaar gemakkelijk en Almania, dat
zeer verdedigend begon, kon maar
moeilijk de bal in de ploeg houden.

Veel balverlies en slechte passes
waren het gevolg.

„Toch blijven we met beide benen
op de grond," zei SVN-trainer Hans
Zuidersma. „We laten ons echt niet
het hoofd op hol jagenna deze over-
winning. Er wordt dwingend ge-
voetbald en in de diverse Unies zit
nu evenwicht. ledereen gunt ieder-

eei> een doelpunt. En dat mag zeker
positief genoemd worden."

Een van de betere SVN'ers, Marcel
Kruishaar, was de maker van de
eerste treffer na negen minuten.
Robby Derks, de beste man van het
veld, maakte vlak voor rust de twee-
de treffer. In de tweede helft kwam
Almania wat dwingender naar vo-
ren, maar dat had meer te maken
met het spel van de thuisclub. Maar
toen stond SVN al via doelpunten
van Gerard Raets en Ronald Offer-
geld (2x) op 5-0. Een afstandsschot
van Ruud Hendriks zorgde voor de
verdiende Almania-tegentreffer:
5-1.

sport
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Het brilletje
van Ed Sieben

j^TTARD - Voor Ed Sieben van
verliep de derby tegen

(2-2) bijzonder sneu. Dehard werkende middenvelder
tijdens het duel vele kilo-

JJeters af, schakelde zijn tegen-
pander uit en verscheen af en
£e ook nog gevaarlijk voor het
'"ttarddoel. De eerste GSV-tref-
j*rWas zijn beloning. In de twee-°e helft was hij echter ongewild
°°k debet aan de gelijkmaker.aÜ een verre inworp van Sittard
Probeerde hij de bal te onder-
scheppen. Hij verloor echter zijn

Instinctief grabbelde hij
t3^ zijn attribuut, maar beroer-
Je eerst de bal met de hand.
'vbiter Vermeer aarzelde niet:
strafschop. En die werd benut.

Slordig Limburgia spaart SCG
Van onze correspondent

TON VAN NUNEN

BRUNSSUM - In een uitermate
zwakkepartij voetbal heeftLimbur-
gia, op basis van de tweede helft,
verdiend met 4-2 van SCG gewon-
nen. In het eerste bedrijf speelde
Limburgia zeer nerveus en was
SCG zeker gelijkwaardig aan de
Brunssummers. In de tweede helft
zakte de ploeg uit Gronsveld weg
en kreeg Limburgia diversekansen
om nog een hogere score neer te
zetten.
Limburgia begon zeer slordig aan
de wedstrijd en er werden diverse
fouten in de achterhoede gemaakt.
Nauwelijks twee minuten waren ge-
speeld, toen de trage SCG-spits
Seits alleen voor doelman Frolichs
kwam. Hij kapte hem uit, maar zag
zyn slappe inzet gekeerd door ver-
dedigerRalph Schaepkens.
Twaalf minuten daarna was het dan

toch raak: Hofman gaf een voorzet
en Kostongs kon ongehinderd in-
koppen: 0-1. In de twintigste mi-
nuut kwam eindelijk het eerste
gevaar van Limburgia, maar de om-
haal van Walraven werd door Pleu-
meekers van de doellijn getrapt. Uit
een corner van Berends kon Walra-
ven even later toch de gelijkmaker
inknikken: 1-1.

De tweede helft was nog maar twee
minuten oud, toen doelmanRousch
een inzet van Walraven niet kon
vasthouden. Bos kon van dichtbij
intikken: 2-1. Drie minuten daarna
was het weer gelijk: Strjkel ging in
de fout en Dassen profiteerde daar
handig van door onhoudbaar in te
schieten: 2-2.

In de 59e minuut veroorzaakte Hof-
man een strafschop. Douven benut-
te die feilloos: 3-2. Vijf minuten
later bepaalde dezelfde speler met
een strak schot de eindstand op 4-2.

Niels de Klerk nieuwe Venray-vedette

Meerssen ploeterend
naar overwinning

Van onze correspondent
JOHAN HEURTER

VENRAY - „Het ging inderdaad
moeizaam," sprak Meerssen-trainer
Paul Coenen na de met 2-1 gewon-
nen wedstrijd in Venray. „Maar het
was natuurlijk wel verdiend." Ven-
ray maakte het de bezoekers erg
lastig. De formatie van de nieuwe
trainer Jan Poels gaat steeds beter
spelen en werkt keihard voor een
goed resultaat. De klasse van
Meerssen gaf uiteindelijk de door-
slag.

Het verschil tussen beide teams was

duidelijk. Meerssen heeft een ge-
routineerd team met veel voetbal-
klasse terwijl Venray het van hard
werken en van Niels deKlerk moet
hebben. De Klerk is een handige
voetballer, die steeds zn directe te-
genstander opzoekt en uitspeelt.
Met name in de eerste helft werd
Erik Smeets herhaaldelijk gedold
door de jeugdigeDe Klerk.

Nadat Math van Dijk via een schit-
terende vrije trap Meerssen op voor-
sprong had gebracht, was het Niels
de Klerk die de complete achter-
hoede oprolde. Math van Dijk kon
hem nog net aan zijn schouder te-
rugtrekken, maar dat leverde de
thuisclub wel een strafschop op.
John Beerkens schoot die onberis-
pelijk in: 1-1.

Na de pauze trok Meerssen de wed-
strijd naar zich toe. Venray stond
met de rug tegen de muur maar de
vele kansen waren aan de spitsen
niet besteed.

Venray kon daar maar een goede
actie tegenover stellen en die was
uiteraard van Niels de Klerk. Hij
passeerde doelman Hans Dussel-
dorp, maartrof René Scheffer op de
doelhjn. Net voor tijd viel de beslis-
sing. Ton Quesada ging op Scheper
af, die hem onbesuisd onderuit
haalde. De strafschop werd door
Erik Smeets benut: 1-2.

Chevremont laat
puntje liggen

Van onze correspondent
WERNERNIJSSEN

KERKRADE - Tijdens Chevre-
mont—Volharding viel voor de
250 kijkers weinig spectaculairs
te aanschouwen. Beide ploegen
hielden elkaar in evenwicht. Dit
in die zin, dat de thuisclub voor
de hervatting iets meer spelaan-
deelhad, met als resultaat een 1-0
voorsprong bij de rust, terwijl
Volharding na de thee succesvol
op de verdiende gelijkmaker aan-
drong: 1-1.
In de eerste helft vielen bijna
geen kansen te noteren. Aanvoer-
der Pieter van de Bosch van de
gasten zag een vrije trap van zon
30 meter door goalie Chris van
Knippenberg uit de driehoek ge-
ranseld. Kopballen aan de andere
kant van Maurice Maats waren
een prooi voor gastenkeeper Mar-
cel Verhoeven of mistenrichting.

Marvin Hakkenberg, die in ieder
geval de durf toonde om een indi-
viduele actie te beginnen, ver-
scheen op aangeven van Patrik
Ijpelaar oog in oog met Verhoe-
ven, maar schoot naast. Vlak voor
de rust was het toch raak. Een
hoekschop van Marvin Hakken-
berg werd door Jean Pierre San-
ders schitterend tegen de netten
gejaagd: 1-0.

In het tweede bedrijf greep Vol-
harding het initiatief. Chevre-
mont moest steeds meer terug en
de ploeg van Mario Eleveld kon
ondanks diensvoortdurende coa-
ching nog maar weinig tegen het
gastenoffensiefinbrengen. De 1-1,
tot stand gekomen door een rake
kopbal van Roger Koenen na een
hoekschop van Pieter van de
Bosch, was dan ook het logische
gevolg.

vijf vragen aan Huub van Weijde
Huub van Weijde is dit jaar als
trainer werkzaam bij het vorig
seizoen naar devierde klasse ge-
degradeerde Zwart Wit'l9 uit
Eijs. De ploeg kent een dramati-
sche competitiestart: twee pun-
ten uit zeven wedstrijden. Giste-
ren verloor Zwart Wit met 5-1 bij
Geertruidse Boys.

Wat is er aan de hand met
Zwart-Wit?

„Er hebben dit seizoen diverse
mutaties plaatsgevonden. Helaas
in het nadeel van Zwart Wit. We
zijn met enkele nieuwe jonge
spelers bezig. Dat kost tijd. Een
oplossing is op dit moment nog
niet voorhanden. Ik wil ge-
schoold voetbal spelen. Met die
scholing zijn we hard bezig,
maar enkele spelers weten nog
niet hoe het spelletje gespeeld
moet worden."
Heeft deze nederlaag conse-
quenties voor de selectie?
„Niet direct. Ik probeer het opti-
male uit de spelersgroep te ha-
len. Spelers die tegen het eerste
elftal aanzitten, komen nu wel
een stukje dichterbij. We raken
niet in paniek, maar we moeten
alert zijn."

Hoe reageren de spelers ?

„We hebben een prima trainings-
opkomst, gemiddeld twintig
man, hetgeen aangeeft dat de
jongens met de zaak bezig zijn.
Na een nederlaag als vandaag
zitten zij aangeslagen in het
kleedlokaal. Dat verwacht ik
ook. Er mag niemand fluitend
onder de douche staan."

Denk je dat het opstappen van
André Maas, bij Geertruidse
Boys, een schokeffect teweeg
heeft gebracht?

„Ik weet natuurlijk niet wat daar
gaande is, maar ik denk wel dat
het opstappen van André in hun
voordeel heeft uitgepakt. Zij
hebben ons met sportieve mid-
delen bestreden. Tien minuten
voor tijd stond het nog 1-1. Na
een rode kaart voor onze speler
Jos Canisius was ieder schot
raak."

Hoe denk je deze klap te boven
te komen?

„We gaan op dezelfde voet ver-
der. Deze wedstrijd zie ik als een
incident. leder seizoen zit er wel
zon wedstrijd tussen. Ik denk
dan ook, dat alles op zijn pootjes
terecht zal komen."

ER.
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Gelijkspel
Naarmate de strijd vorderde leken beide ploegen met
een gelijkspel genoegen te gaan nemen, hoewel Eijs-
den op slag van rust en vlak na de thee nog twee pri-
ma mogelijkheden had. RKONS strooide in de 75e
minuutroet in het eten. Toen namelijk caramboleerde
een door Jos Speth goed genomen vrije trap op het
kopgrage hoofd van Patrick Dijkstra: 2-1.

Een vertwijfeld reagerende Eijsden-ploeg bleek hier-
na nog wel in staat behoorlijk wat druk op de ketel te
zetten en zag in de 82e minuut zowaar Cyriel Wolfs
nog vrij voor de keeper tegen de lat schieten, maar in
het algemeen bleven de Eijsdense aanvallen toch de
noodzakelijke scherpte missen. Dat Hugo Jagers in
de blessuretijd RKONS nog naar 3-1 tilde, had niet
meer dan statistische waarde.

Gehavend RKVCL krijgt te weinig
Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - RKVCL heeft, in
het thuisduel met Someren (0-0),
een reële kans op de overwinning
laten liggen. Gedurende de eerste
helft konden de bezoekers nog aar-

dig meedoen en mocht RKVCL zich
gelukkig prijzen dat keeper Frans
Smit in een schitterende vorm stak.
In de tweede helft was het RKVCL
wat de klok sloeg en werd Someren
bij vlagen overklast.
De RKVCL-spitsen kregen echter
te weinig gelegenheid om de bal
goed aan te nemen omdat Someren

zich vaak massaal voor eigen doel
ingroef. De thuisclub probeerde dat
probleem op te lossen door vanuit
de tweede linie te schieten, waarbij
vooral Enrico van Ginneken vaak
aan het kanon stond. Maar echt ge-
vaarlijk konden de VCL'ers niet
worden.
Daarvoor ontbrak ook het verband

binnen het team. Trainer Bert van
Marwijk miste vier vaste basisspe-
lers: Henri Huininga, Paul de
Leeuw, Frank Brüll en John Crut-
zen.
„Als ik alles overzie, dan had ik in
feite tevreden moeten zijn met dit
gelijkspel. Maar er had echt meer
voor ons in gezeten, want Someren
werd door ons. gewoon overspeeld.
Ik heb echt het gevoel dat wij van-
daag een punt verspeeld hebben,"
zei RKVCL-trainer Bert van Mar-
wijk.

Tweede klasse A
MKC-RKWL 0- 2
SV Heerlen-Groene Ster 0- 0
Heer -Standaard 1- 1
Polaris-Schuttersveld 1- 0
Mheerder 8.-Kolonia 2- 1

Heer 7 4 2 1 10 13- 7
SV Heerlen 6 4 119 17-5
Mheerder B. 6 4 1 1 9 15- 4
RKWL 7 3 2 2 8 11- 9
Standaard 7 2 4 18 6-4
Miranda 6 3 1 2 7 12- 8
Kolonia 6 2 13 5 8-8
Groene Ster 7 13 3 5 2-8
Schuttersveld 6 0 4 2 4 5-7
MXC 6 1 1 4 3 5-15
Polaris 6 10 5 2 6-25

Topscorers: 1/2. R. Adams en S. Rei-
zig (SV Heerlen) 6.

Programma voor zondag:
Standaard -SV Heerlen
Groene Ster -MXC
Miranda -Mheerder B.
Kolonia -Polaris
Schuttersveld -Heer

Tweede klasse B
Veritas -FCV 2- 2
Belfeldia Blerick 1- 3
EW-Reuver 4- 3
Sittard GSV'2B 2- 2
De Ster-Rios'3l 2- 0
Wittenhorst-Quick 08 4- 1

FCV 7 4 3 011 18- 9
Sittard 7 4 2 1 10 16- 9
Veritas 7 4 2 1 10 11-10
Wittenhorst 7 4 1 2 914- 4
Blerick 7 3 1 3 7 16-10
Rios'3l 7 3 13 7 8-5
De Ster 7 3 13 7 11-12
EW 7 3 1 3 713-18
Quick '08 7 2 2 3 6 16-22
GSV '28 7 1 2 4 4 8-13
Belfeldia 7 1 2 4 4 13-25
Reuver 7 10 6 2 7-14

Topscorers: 1/2. G. Giesen (FCV), en
M Webers (EVV) 6.
Programma voor zondag:
Reuver -Belfeldia
Blerick -Veritas
FCV -Wittenhorst
Quick '08 -DeSter
Rios '31 -Sittard
GSV '28 -EW

Derde klasse A
RVU-SV Slenaken 6- 1
Amicitas -Haslou 1- 3
Born-Holtum 0- 4
Buchten-Willem I 0- 2
Bunde -Scharn 3- 0
SC Caberg -SV Berg '28 1- 4

RVU 7 6 1 013 19- 5
Willem I 7 4 2 1 10 13- 7
Haslou 7 3 3 1 9 15-11
Buchten .7 2 3 2 7 10- 6
Amicitas 7 3 13 7 9-7
SV Slenaken 7 3 13 7 16-16
Bom 7 2 3 2 7 7-12
Bunde 7 3 0 4 6 7-9
Holturn 7 2 2 3 6 17-21
SV Berg'2B 7 2 1 4 514-17
Scharn 7 2 1 4 5 8-13
SC Caberg 7 1 0 6 2 6-17

Topscorers: 1. E. Damen (Willem I)
8.

Programma voor zondag:
Holturn -Amicitas
Haslou -RVU
SV Slenaken -Bunde
SV Berg '28 -SC Caberg
Scharn -Buchten
Willem I -Bom

Derde klasse B
Bekkerveld-VKC'B9 1- 1
Coriovallum -NEC '92 4- 0
Vaesrade-RKBSV 1- 0
Simpelveld -Heerlen Sport 0- 3
SVM-Minor 3- 3
Voerendaal -FC Hoensbroek 2- 1

Heerlen Sport 7 7 0 014 26- 2
FC Hoensbroek 7 3 3 1 9 14- 9
Vaesrade 6 3 3 0 9 13- 8
Voerendaal 7 4 1 2 9 19-15
Simpelveld 7 3 3 1 9 10- 7
Minor 7 3 2 2 8 16-14
Coriovallum 7 2 3 2 7 18-14
NEC'92 7 2 2 3 6 9-14
SVM 6 12 3 4 8-15
VKC'B9 7 0 3 4 3 5-13
RKBSV 7 1 0 6 2 3-10
Bekkerveld 7 0 2 5 2 4-24

Topscorers: 1.R. Janssen (Voeren-
daal) 11; 2. L. Muermans (Heerlen
Sport) 10.

Programma voor zondag:
RKBSV -Coriovallum
NEC '92 -Bekkerveld
VKC '89 -SVM
FC Hoensbroek -Voerendaal
Minor -Simpelveld
Heerlen Sport-Vaesrade

Vierde klasse B
Lemirsia -FC Gulpen O- 4
Keer-Banholtia 1- 0
Partij -Sportclub '25 2- 1
RKSVB-Vijlen 1- 1
Geertr. 8.-Zwart Wit'l9 5- 1
SCKR-SV Nijswiller 0- 2

Keer 7 5 2 012 15- 5
FCGulpen 7 4 3 0 1118-7
Lemirsia 7 5 0 210 19-13
Sportclub'2s 7 2 4 18 9-7
Banholtia 7 3 2 2 8 8-7
SV Nijswiller 7 3 1 3 7 11-13
Vijlen 7 14 2 6 10-12
Party 7 2 2 3 6 10-13
RKSVB 7 1 3 3 5 12-16
Geertr. B. 7 1 2 4 4 11-12
SCKR 7 12 4 4 10-20
Zwart Wit'l9 7 0 3 4 3 7-15

Topscorers: 1. G. Hendncks (FC
Gulpen) 8; 2. H. de Backer (SCKR)
7; 3. B. Borghans (RKSVB) 6.

Programma voor zondag:
Sportclub '25 -Keer
Banholtia -Lemirsia
FC Gulpen -Geertr. B.
SV Nijswiller -SCKR
Zwart Wit '19 -RKSVB
Vijlen -Partij

Vierde klasse C
FC Gracht-Mariarade 3- 3
Kakertse 8.-Heilust 3- 2
Abdissenbosch-Laura 0- 1
Hopel-KEV 3- 1
Heksenberg -Centrum B. 0-1
RKTSV-RKHBS 5- 3

Hopel 7 6 0 1 12 20- 9
RKHBS 7 5 0 2 10 24-14
Laura 7 4 2 1 10 12- 8
Centrum B. 7 4 2 1 10 10- 7
Heksenberg 7 4 12 9 9-8
Heilust 7 3 1 3 712-10
KEV 7 14 2 6 8-9
RKTSV 7 2 14 5 14-17
Mariarade 7 13 3 5 13-21
FC Gracht 7 12 4 4 13-19
Kakertse B. 7 2 0 5 4 12-19
Abdissenbosch 7 1 0 6 2 8-14

Topscorers: 1 R. Fnjns (Hopel) 11;
2. M Ringma (RKHBS) 10.
Programma voor zondag:
Laura -Kakertse B.
Heilust -FC Gracht
Mariarade -Heksenberg
RKHBS -RKTSV
Centrum B. -Hopel
KEV -Abdissenbosch

Vierde klasse D
Kluis-Sanderbout 1- 1
Caesar-RKDFC 1- 1
Schimmert -Passart 1— 3
Adveo-Langeberg 0- 1
Sweikh. B. -Spaubeek 1- 4
DVO-Schinveld 3- 2

RKDFC 7 4 3 0 11 10- 4
Spaubeek 7 3 4 0 10 10- 5
Passart 7 4 1 2 9 15-10
Langeberg 7 3 3 19 9-6
Caesar 7 2 3 2 7 13- 9
DVO 7 2 3 2 7 13-15
Sweikh. B. 7 2 2 3 6 10-14
Sanderbout 7 2 2 3 6 11-16
Schimmert 71335 8-11
Adveo 7 13 3 5 10-14
Kluis 7 1 3 3 5 6-10
Schinveld 7 1 2 4 4 13-14

Topscorers: 1. H. Dreuning (DVO) 8;
2/3. M. Carrus (Caesar), en M. Geurts
(Passart) 6.

Programma voor zondag:
Passart -Caesar
RKDFC -Kluis
Sanderbout -Sweikh. B.
Schinveld -DVO
Spaubeek -Adveo
Langeberg -Schimmert

Vierde klasse E
Armada -RKSW 1- 5
JulianaK. -SVE 4- 1
Susteren -Stevensweert 2- 0
Urmondia-SVH'39 1- 7
Obbicht-Susterse B. 1- 2
RKSVW-Thorn 0- 1

Susteren 7 6 1 013 21- 5
Thorn 7 4 2 1 10 16-10
SVH '39 6 4 119 19-6
Obbicht 7 4 1 2 9 19- 8
Susterse B. 7 4 1 2 9 12- 8
RKSW 7 3 13 7 14-14
Juliana K. 7 3 0 4 6 13-14
RKSVW 7 2 1 4 5 8-10
SVE 7 1 3 3 5 8-13
Stevensweert 6 1 2 3 4 9-12
Armada 7 115 3 5-20
Urmondia 7 1 0 6 2 5-29

Topscorers: 1. R. Lamerigts (Thorn)
7; 2. A. Laumen (Juliana K.) 6.

Programma voor zondag:
Stevensweert -Juliana K.
SVE -Armada
RKSW -Obbicht
Thorn -RKSVW
Susterse B. -Urmondia
SVH '39 -Susteren

Eijsden oogst lof, maar géén punten

RKONS dendert voort
Van onze correspondent

GUUS CREMERS

LANDGRAAF - RKONS heeft zich met
opportunistisch spel een technisch aardig
Eijsden goed van het lijf weten te houden.
Sterker nog: de gastheren eisten met tome-
loze inzet een duidelijke - wel wat geflat-
teerde - 3-1 zege op en blijven in de eerste
klasse F een rol van betekenis vervullen. De
gastenploeg restte uiteindelijk de stijlprijs
maar die levert nu eenmaal geen punten op.

Vooral in het eerste half uur leek Eijsden aan de pri-
ma prestatie van afgelopen week tegen Almania te
kunnen aanknopen. Nadat Cyriel Wolfs al in de 5e
minuut een riante mogelijkheid onbenut had gelaten,
was het in de 25e minuut - geheel volgens de verhou-
dingen - wel raak. Mandekker Patrick Görtzen beoor-
deelde namens RKONS een verdwaalde bal ter hoog-
te van de zestienmeterlijn volkomen verkeerd, waar-
door Cyriel Wolfs in fraaie schietpositie kwam: 0-1.

Totaal onaangedaan pareerde de door de goede com-
petitiestart van zelfvertrouwende blakende thuisclub
deze tegenslag en gaf de gasten al na drie minuten lik
op stuk. Bij een kluts in het strafschopgebied vond
AJcan Sagi alleen maar weifelende Eijsden-verdedi-
gers voor zich. Hij nam de neerdwarrelende bal op
zijn schoenen trok daarmee de stand weer recht: 1-1.

" Acrobatiek en voetbal gaan soms hand in hand. Zoals hier, tijdens de top-
per RKONS-Eijsden. Voor het staaltje lichaamsbeheersing tekent ONS-speler
IrioLagarde, Foto: christa halbesma
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Vinkenslag legt Waubach geen strobreed in de weg

Piet van Dijk: 'Een blamage'
Van onze correspondent

WIELLARIK

MAASTRICHT - Dat Vinken-
slag-trainer Piet van Dijk zeer
ontevreden was over de verrich-
tingen van zijn spelers, stak hij
na afloopvan de met 1-2 verloren

wedstrijd tegen Waubach niet
onder stoelen of banken. Hij
tracteerde zijn spelers op een
scheldkanonnade zonder weer-
ga.
„Ik verwijt myn spelers dat zij
geen inzet toonde. Er was totaal
geen agressie en er heerste het
gevoel van 'we zullen hetkarwei-

rje wel even klaren. Dit was
ronduit een blamage", aldus de
Maastrichtse oefenmeester.

Waren in de eerste helft beide
teams even sterk, na rust was het
Waubach wat de klok sloeg. Fel
werden de duels bevochten en
werd Vinkenslag vastgezet.

Gangmaker hierbij was Hans
Spronck. Hij stoorde de Vinken-
slag-opbouw en hij bereidde bei-
de Waubachse doelpunten op
sublieme wijze voor.
Het enige lichtpunt voor de
Maastrichtenaren was de tegen-
treffer van Lars Moonen. Deze
kwam echter veel te laat om de
2-1 zege van Waubach nog in ge-
vaar te brengen. Waubach-trai-
ner Rob Hutting was natuurlijk
in zijn nopjes: „We hebben ver-
diend gewonnen. Het lukte ons
goed de tegenstander kort te
dekken en zodoende niet in zijn
spel te laten komen."

EHC wacht op
eerste zege

Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

HOENSBROEK - Ook na de zeven-
de wedstrijd moet EHC blijven
wachten op de eerste overwinning.
Even zag het er in de tweede helft
van het duel tegen Geldrop (1-1)
naar uit, dat de volle winst behaald
zou worden.
Roger Derrez kopte in de 60e mi-
nuut de formatie van trainer Joop
Dacier, na een actie van Frits Nöll-
gen, naar een 1-0 voorsprong. Nog
geen tien minuten later verstoorde
Patrick Kersten de EHC-dromen. In
een situatie waarvan elke trainer
zegt, dat ze nooit tot een doelpunt
mag leiden, verschalkte hij zijn te-
genstanders (1-1).
Afgezien van een mogelijkheid voor
Frits Nöllgen, na een prima voorzet
van René Hofman, was het woord
in het eerste halfuur overwegend
aan de gasten, die overigens geen
echte kansen kregen. De aanvallen-
de acties van de thuisclub geduren-
de de laatste vijftien minuten voor
de pauze waren veel doelgerichter
en gevaarlyker, maar noch Ton
Duyf, als spits fungerend, noch
Joep Zenden, noch Ralph Custers
had succes. Vooral voor laatstge-
noemde was dat doodzonde, want
zyn solo was een doelpunt waard.
Onmiddellijk na de openingstreffer
van Derrez veerde de EHC-aanhang
weer op, maar de poeier van Zen-
den werd geblokkeerd. Een vrije
trap voor Geldrop in de 67e minuut,
op de eigen speelhelft, verraste wel
de thuisclubdefensie, maar niet
Kersten (1-1). De laatste vermel-
denswaardige feiten waren een vrije
trap voor de bezoekers (John van
Heijster knalde op de lat) en een
rush met perspectief van Roger
Hartgerink. Die werd onklaar ge-
maakt doorAndy van Amelsfoort.

Wilhelmina'08
zakt ver weg

WEERT - De machine van Wilhel-
mina hapert ernstig. Met name in de
thuiswedstrijden loopt het van geen
kanten. Tegen de Baronie lukte het
ook niet: 0-2. Wilhelmina toonde
een chronisch gebrek aan slagvaar-
digheid en liet in de defensie steken
vallen. Dat werd de Weertenaren fa-
taal.

Reeds na zes minuten kreeg de
thuisclub de eerste dreun toege-
diend. Guy Winkels keek niet goed
uit bij een terugspeelbal. Deze werd
in de voeten van Baardemans ge-
speeld die geen enkele moeite had
de beste Weertenaar, keeper Clus-
ters, te passeren. Deze tik is Wilhel-
mina niet meer te boven gekomen.

Het veldspel van de Brabanders
was beter verzorgd en toen in de
tweede helft de gasten weer een
fout afstraften was het duel gelo-
pen. Trainer Hans Leushuis mis-
moedig: „Het zit echt tegen op het
moment. Door twee blunders ver-
hezen we weer de wedstrijd. Het
wordt tijd dat het tij keert."

/ en voorts... J
DEURNE - HALSTEREN 0-0. Scheidsrech
ter Muermans. Toeschouwers 300.

DBS - WVO 3-2. 34. Brouns 1-0. Rust. 49.
Drummen 2-0, 65. Drummen 3-0, 70. Be-
zouw 3-1, 81. Zelfgoal 3-2. Scheidsrechter
Janssen. Rood: Vaessen (DBS). Geel: Van
Tilburg (WVO), Van de Berk (DBS). Toe-
schouwers 400.

hoofdklasse c
EHC/Norad-Geldrop/Aek 1- 1
DBS-WVO 3- 2
Wilhelmina'oB-Baronie 0- 2
Longa-Panningen 2- 3
Venray -SV Meerssen 1- 2
Roermond -Lindenheuvel 0- 0
Deurne -Halsteren 0- 0

Parmingen 7 5 2 0 12 14- 4
SV Meerssen 7 4 2 1 10 15- 8
Lindenheuvel 7 3 4 0 10 6- 2
DBS 7 3 3 19 17-11
Baronie 6 3 3 0 9 6-2
Deurne 7 2 3 2 7 9-10
Wilhelmina'oB 7 2 2 3 6 7-10
WVO 6 2 13 5 14-12
EHC/Norad 7 0 5 2 5 5-7
Roermond 7 0 5 2 5 6-9
Longa 7 0 5 2 5 5-8
Halsteren 7 1 3 3 5 6-11
Venray 7 1 2 4 4 5-12
Geldrop/Aek 7 1 2 4 4 6-15

Programma voor zondag:
Parmingen -Wilhelmina '08
Baronie -DBS
WVO -EHC/Norad
Geldrop/Aek -Deurne
Halsteren -Roermond
Lindenheuvel -Venray
SV Meerssen -Longa

hoofdklasse in cijfers

PANNINGEN: Hermkes 5, Beumers 6, Moo-
nen 7, Weerts 6, Van der Linden 6, Teuben
6, J. van Aerts 7 (56. Van der Sterren 6),
Schijven 8, Sijbers 7, Houben 7 (80. De
Meulemeester-), Doensen 5. Totaal 76 (12).

EHC - GELDROP 1-1 (0-0). 60. Derrez 1-0;
67. Kersten 1-1. Scheidsrechter: Van der
Schilden. Gele kaart: Gerringa (EHC); Van
Amelsfoort (Geldrop). Toeschouwers: 125.
EHC: Veldman 7; Gerringa 6, Camp 6, A.
Nöllgen 7 (75. Lourensen-); Hartgerink 6,
Zenden 6, Derrez 7, Custers 7; Hofman 6,
Duyf 6, F. Nöllgen 7. Totaal: 71 (11).

WILHELMINA'OB - DE BARONIE 0-2 (0-1).
6. Baardemans 0-1, 76. Van Gooi 0-2.
Scheidsrechter: Floors. Toeschouwers 300.
WILHELMINA'OB: Custers 8, Kessels 6,
Faessen 6, Postema 6, Kooyman 5, Pouwels
6, Winkels 4 (46. Van Tilburg 6), Royakkers
6, Bovee 5, Van Leenders 5, Segers 6 (70.
Mouhabi -). Totaal 69 (12).

ROERMOND - LINDENHEUVEL 0-0. Toe-
schouwers: 350. Scheidsrechter Deckers.
ROERMOND: Swart 9, Elfrink 6, De Krijger
6, Engelen 7, Vulikic 5, Jacobs 6, Lafleur 7,
Van Reen 6, Houri 5, Dörenberg 6, Kadic 8.
Totaal: 71 (11).
LINDENHEUVEL: Rehans 7, Hindriks 6,
Koot 6, Sastra 6, Eerens 6, Vanderlijde 5 (46.
Theunissen 7), Van der Weij 7, Van de Tem-
pel 8, Meulebeek 6, Fennane 7, Borgt 7 (71.
Doudouh-). Totaal 78 (12).

VENRAY - MEERSSEN 1-2 (1-1). 17. Van
Dijk 0-1; 31. J.Beerkens 1-1 (strafschop); 86.
Smeets 1-2 (strafschop). Scheidsrechter
Steijns. Toeschouwers: 600. Geel: Van Dijk
(Meerssen) en Nabben, J. Beerkens, Log-
tens en Scheper (allen Venray).
VENRAY: Scheper 8, S. Beerkens 6, J.
Beerkens 7,Lenkens 7, Logtens 6, Peters 6,
Vievermans 6, Scholten 6, De Klerk 8, Nab-
ben 5 (79. Mihoglu), Berkyens 6 (83. Van
Eist-). Totaal 71 (11).
MEERSSEN: Dusseldorp 7, Kleinen 7, Van
Dijk 7, Scheffers 7, Smeets 6, Gelissen 7,
Quesada 7, Merk 7, Coumans 7, Dahlmans
6,Ploemen 6 (75. Paulussen). Totaal 74 (11).

LONGA-PANNINGEN 2-3 (0-2). 5. Houben
0-1; 36. Van Aerts 0-2; 62. J. Weerts 1-2 (ei-
gen doel); 67. Schnven 1-3; 74. M. Kaja 2-3.
Scheidsrechter Verbeek. Toeschouwers:
200. Geel: Weerts (Parmingen).

Derde klasse C
DESM-FC Oda 0- 2
Heidebloem -Victoria R. 4—o
Haelen-EMS 7- 2
Megacles-RKMSV 0- 1
Roosteren -Helden 1- 2
Merefeldia-IVS 1- 0

Heidebloem 7 4 2 1 1020- 9
RKMSV 7 4 1 2 9 13- 8
Haelen 7 2 4 1 816- 9
FC Oda 7 3 2 2 8 13- 6
Helden 7 3 2 2 8 12-12
DESM 7 3 2 2 8 12-12
Roosteren 7 2 3 2 7 13-12
IVS 7 3 13 7 9-9
Merefeldia 7 3 1 3 7 9-10
EMS 7 2 14 5 8-20
Megacles 7 1 2 4 4 6-10
VictoriaR. 7 1 1 5 3 7-21

Topscorers: 1. R. Schreurs (Haelen)
7; 2. R. Brummans (RKMSV) 6.
Programma voor zondag:
EMS -Heidebloem
VictoriaR. -DESM
FC Oda -Roosteren
IVS -Merefeldia
Helden -Megacles
RKMSV -Haelen

Derde klasse D
KVC-Meterik 2- 2
SC Irene-Montagnards 3- 0
SV Meerlo-Venlosche B. 0- 0
VW'O3-IVO 4- 2
SVEB -Egchel 2- 1
Wanssum -RKDEV 2- 2

SVEB 7 5 1111 16-12
Meterik 7 3 4 010 13- 7
KVC 7 3 3 1 9 18-13
Venlosche B. 7 3 3 19 10-6
Wanssum 7 3 2 2 8 14-12
VW'O3 7 3 1 3 7 20-19
RKDEV 7 2 3 2 7 13-13
Egchel 7 2 2 3 6 11-13
IVO 7 13 3 5 8-11
SC Irene 7 2 0 5 4 13-13
Montagnards 7 1244 8-16
SV Meerlo 7 0 4 3 4 6-15
Programma voor zondag:
Venlosche B. -SC Irene
Montagnards -KVC
Meterik -SVEB
RKDEV -Wanssum
Egchel -VW '03
IVO -SV Meerlo

Vierde klasse A
Vilt-Rapid 1- 1
SVME-SV Hulsberg O- 1
RKASV-De Heeg O- 1
RKHSV-Walram O- 0
Leonidas W. White Star 3- 2
SC WW'2B-St. Pieter 0- 0

Leonidas W. 7 5 1 111 13- 6
SV Hulsberg 7 4 2 110 12-7
Walram 7 4 2 1 10 11- 6
SC WW '28 7 4 2 110 8-3
De Heeg 7 3 3 19 8-6
Vilt 7 2 3 2 7 9-7
Rapid 7 2 2 3 6 13-13
RKASV 7 0 5 2 5 10-13
White Star 7 12 4 4 8-10
St. Pieter 7 0 4 3 4 5-11
SVME 7 12 4 4 5-12
RKHSV 7 12 4 4 5-13

Topscorers: 1. F. Heidendal (Rapid)
6; 2/3.R. v. Breda (SV Hulsberg), en
P. Gerets (Leonidas W.) 5.

Programma voor zondag:
De Heeg -SVME
SV Hulsberg -Vilt
Rapid -Leonidas W.
St. Pieter -SCWW '28
White Star -RKHSV
Walram -RKASV

Vierde klasse F
Crescentia -Eindse B. 1- O
Heel-Moesel 3- 1
KOC-Swift'36 1- 5
RKAVC-RKVB 0- 3
RKESV-Leveroy 2- 1
RKSVO-Brevendia 1- 3

RKVB 7 6 0 1 12 13- 3
Swift '36 7 4 2 1 10 16- 7
Brevendia 7 4 2 1 10 12- 6
Eindse B. 7 3 2 2 8 17- 9
RKESV 7 3 1 3 7 10-11
Heel 6 3 1 2 7 9-12
Leveroy 7 2 2 3 6 11-11
Crescentia 7 3 0 4 6 10-10
RKSVO 7 2 14 5 6-13
Moesel 7 2 0 5 4 12-16
RKAVC 6 12 3 4 6-11
KOC 7 115 3 10-23

Topscorers:l. E. Janssen (RKVB) 9;
2/3. H. Hendrikx (Crescentia), en L.
Steuten (Eindse B.) 6.

Programma voor zondag:
Swift '36 -Heel
Moesel -Crescentia
Eindse B. -RKESV
Brevendia -RKSVO
Leveroy -RKAVC
RKVB-KOC

Vierde klasse G
Koningslust -Swalmen 2- 2
Baarlo-Roggel * 3-2
HBSV-MVC'I9 2- 3
Grashoek-Tiglieja 0- 4
Quick 8.'31-Bevo 2- 2
RKSVN-Venlo 1- 1

Tiglieja 7 6 0 1 12 17- 2
Quick 8.'31 7 4 3 011 12- 4
Baarlo 7 4 3 0 11 14- 7
MVC'I9 7 4 2 1 10 15-13
Koningslust 7 3 3 1 913- 9
Venlo 7 3 2 2 8 20-12
Bevo 7 14 2 6 14-14
Swalmen 7 2 2 3 6 12-13
RKSVN 7 0 4 3 4 7-13
Grashoek 7 2 0 5' 4 8-17
HBSV 7 10 6 2 7-19
Roggel 7 0 16 1 8-24
Topscorers:l/2. T. Janssen (Venlo),
en R. Konings (Tiglieja) 7.

Programma voor zondag:
MVC '19 -Baarlo
Roggel -Koningslust
Swalmen -Quick B. '31
Venlo -RKSVN
Bevo -Grashoek
Tiglieja -HBSV

Vierde klasse H
GFC '33 -Melderslo 4- 2
RKDSO-EWC'46 2- l
Leunen -Vitesse '08 3- 3
Achates-Sparta'lB 3- 1
SSS'IB-HRC'27 1- 1
Ysselsteyn-Resia'42 1- 0

RKDSO 7 5 2 0 12 22-6
Achates 7 5 1 1 11 12- 6
Sparta '18 7 4 1 2 9 16- 8
EWC'46 8 4 13 9 17-14
HRC'27 7 2 4 1 819-16
SSS '18 7 3 2 2 8 10-12
Vitesse'oB 7 2 2 3 6 14-13
Leunen 7 1 3 3 510-12
Ysselsteyn 7 2 1 4 5 11-17
Melderslo 7 2 14 5 11-17
Resia'42 7 1 2 4 4 9-16
GFC'33 8 12 5 4 9-23

Programma voor zondag:
Vitesse '08 -RKDSO
Melderslo -SSS '18
Resia '42 -Ysselsteyn
HRC '27 -Achates
Sparta '18 -Leunen

Id-sterrenelftal
SWART(I)

(RFC)
MOONEN (4)
(Parmingen)

BARTELS (4) KOETSIER (2) THEUNISSEN (2)
(Eijsden) (SVN) (RKVCL)

V.D. TEMPEL (1) DERKS(3) SCHIJVEN (1)
(Lindenheuvel) (SVN) (Parmingen)

DE KLERK (1) SPRONCK (2) KADIC (1)
(Venray) (Waubach) (RFC)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbe-
treffende speler in hetLD-STERRENELFTAL werdgekozen.

eerste klasse
Chevremont -Volharding
Limburgia -SCG
SVN -Almania
RKONS -Eijsden
FC Vinkenslag -Waubach
RKVCL -Someren

SVN 6 4 1 1 9*
RKONS 6 3 3 0 »JRKVCL 7 3 3 1 «3
Limburgia 13 2 2
Volharding 6 2 3 1 "
Chevremont 7 2 3 2 ' L
Eijsden 6 3 0 3 °l
FC Vinkenslag 7 2 2 3 °L
Someren 7 1 4 2 o'l
Waubach 7 2 2 3 6
Almania 7 1 2 4»,
SCG 7 0 3 4 3

Programma voor zondag:
Almania -Limburgia
SCG -Chevremont
Volharding -RKVCL
Someren -FC Vinkenslag
Waubach -RKONS
Eijsden -SVN

topscorers hoofk
1. Clemens (WVO) 6; 2. Merk (Mee1?
Van der Linden (DBS), H. Seijkers e»
de Beek (Deurne), Maas (Geldrop) 4-

If in cijfe

CHEVREMONT - VOLHARDING il
(l-0).43. Sanders 1-0; 75. Koene% <
Scheidsrechter Cortenbach. Gele K3^ '<Van der Linden (Chevremont) en Ja<è,d !
Derikx (Volharding). Toeschouwers * iCHEVREMONT :Van Knippend ;
Trags 7, Ijpelaar 7, Maats 7, Snijders *.;
len 6, Otten 7 (76. Kriescher -), M*^j
Hakkenberg 7, Sanders 7, Van der 1 î
7. Totaal 74(11). ,
VINKENSLAG - WAUBACH: 1-2 o>*j '!
Dooper 0-1; 81. Starmans 0-2; 84. W%)
1-2. Toeschouwers: 100. Scheids"1*!,
Hundscheid. Geel: Ruiter en Schelf^.kenslag) en Van Kan en Kleinjans Ibach)' .rafelVINKENSLAG: Maessen 6, Bergra"j|
Quadvlieg 6, Halmans 6, DuchateaU <>'M
ter 5, Hermans 6, Scheffer 6, Rerni"Tf
Vroegop 5, Dahlmans 6 (73. Moone"'' ,
taal: 64 (11). «J
WAUBACH: Blankenhagen 6, Varij*i
Kleinjans 6, Jurgens 6, Schiffer 6. THJI6, Middeldorp 7, Horbach 6, DooP"
Spronck 9, Starmans 7. Totaal: 71 <11

LIMBURGIA - SCG: 4-2 (1-1). 14.KoSJ*l0-1, 28. Walraven 1-1,47. Bos 2-1, s°-zJI
2-2, 59. Douven (strafschop) 3-2, 60. V"~f
4-2. Scheidsrechter: Dijks. Toescho" b
200. Geel: Craemer en R. Winkens 1^Limburgia) en Huntjens en Pleum^t
(beiden SCG). -r E
LIMBURGIA: FroUchs 7, Craern f
Schaepkens 7, J. Winkens 6, Stijke'.jrf"
rends 7, Douven 6, Schutten 7, Bosf \ *Winkens 6), Walraven 7, Fijnema"
Künold -). Totaal: 77 (12). lotj
SCG: Rousch 6, Pleumeekers 7, H"'(oi6, Verbeet 7, Yerna 7, Dassen 6, K" 7!
6, Hofman 6 (73. Bessems -), Olislage^n
Theunissen), Seits 5, Vrijhoeven 6- !
69(11).

RKVCL - SOMEREN 0-0. Scheids^!
Schoenmakers. Toeschouwers: 300.
RKVCL: Smit 9, Theunissen 7, jfzJf
pessy 7, Miesen 7, Alink 6, Van yU^É
8, Van Helvert 7, Wijns 6 (83. j*mA
Keuven 6, Bastings 6, Reynders 6. 1" i
(11).

RKONS - EIJSDEN: 3-1 (1-1). 25. W°' *28. Sagi 1-1, 75. Dijkstra 2-1, 90. Jiê^,**
Scheidsrechter: Wijnants. Toescr.o"
150. Geel: Lurken (RKONS). « fiflRKONS: Konen 8, Speth 6, De Boer <ym
zen 6, J. Janssen 6, Dijkstra 7, Lf6 ).'
Huth 6 (85. Gotjé), Sagi 6 (75. LurKe .gers 6, Bosch 6. Totaal: 70(11). rra&l
EIJSDEN: Wolfs 6, Bartels 7, Mage';" ft
Crousen 7, Kevers - (37. Sjef Mares "fr&da 7, Quaden 7, Fernandez 7, Pedr°,' 6- 'f(80. Spauwen -), R. Janssen 6, Wo»> |i
taal: 74(11).

SVN - ALMANIA 5-1 (2-0). 9. Kruis" M
44. Derks 2-0; 47. Raets 3-0; 53. en 6

'-^geld 4-0 en 5-0; 75. Hendriks 5-1. \° Cr
wers: 200. Scheidsrechter Engel^-j^J
Houtman en Konincks (beiden A»" ffl
SVN: Mordang 7, Mermens 6, Heusse^j
Kicken -), Koetsier 7, Velraeds "'?£<?,
Nelissen 6, Kruishaar 8, OffergeW '" jj,
6 (72. Hensels -), Raets 7. Totaal "' WALMANIA: Philippen 6, Janssen o. „ y
Konincks 5, Peperkamp -(8. Wetzei»
bv 5 (54. Verkouwen 6), Van Beze» 5.1
6, Houtman 6, Hendriks 6, Schroot
taal 68 (12).

topscorers

1. Offergeld (SVN) 8; 2. Walraven iV <VV
gia) 6; 3. P. Mares (Eysden), Bo"»
harding), Verdonschot (Someren) »■ .

ld-clubklassement
1. Parmingen 6.741; 2. Meerssen
Limburgia 6.642; 4. SVN 6.603, ■>■ gjj£
heuvel 6.571; 6. RKVCL 6.532; '^al4W
6.507; 8. Chevremont 6.450; «" fi 38j.,
6.443; 10. RKONS 6.388; 11. B*^i 627 «Almania 6.301; 13. Wilhelmina u°H 'c 6
Venray 6.266; 15. Vinkenslag en c

17. SCG 6.064.

Bekertoppers
in zaalvoetbl

HEERLEN - In het zaf^^\wordt vanavond de twenOuS%van de beker afgewerkt v tf>
Pare ontvangt Nederlands j. >pioen Schoenenreus
Maasbracht treft Bracht' oOPj
enige Limburgse verteg Ui
ger op het hoogste niv y
Meyers uit Geleen.
Landelijke beker: Vioi^20.00Arcan Filmclub - verae\fi
20.15 Dousberg - Schoene» a,
20.15 Graus Bouw - BLU *r$
21.00 Brach/Trendy - H»e'
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Simpelveld kan koploper niet van periodetitel afhouden
Heerlen Sport oogst moeiteloos

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

Simpelveld-Heerlen Sport 0-3 (0-2). 12.
Küpper 0-1; 24. Küpper 0-2; 87. Muer-
mans 0-3. Toeschouwers 500. Scheids-
rechter Houben. Gele kaart: Franssen
en Arentz (beiden Heerlen Sport).
Simpelveld: Reinders, G. Habets, Eder-
veen, Hermans, Flamm, Sijstermans
(58. America), Quaedflieg (65. Vleugels),
Van de Berg, Muyres, Houben, R. Ha-
bets.
Heerlen Sport: Peeters, Klinkers,
Schröder, Willems, Huys, Arentz, Am-
kreutz, Starmans, Küpper, Muermans,
Franssen (75. Kameri).

SIMPELVELD - „Ik had niet
verwacht dat het vandaag zo
gemakkelijk zou worden. We
zijn niet echt in de problemen
gekomen. Zonder zelf gewel-
dig te spelen, hebben we de
eerste periodetitel gegrepen,"
aldus Heerlen Sport-trainer
John Meuser na afloop van de
met 0-3 gewonnen topper in
en tegen Simpelveld. Feest
dus voor de gasten, die in ze-
ven duels nog geen punt heb-
ben verspeeld, terwijl het
doelsaldo 26 voor en 2 tegen
bedraagt.

Oefenmeester Theo Poeth van Sim-
pelveld toonde al voor het eerste
fluitsignaal van arbiter Houben veel
respect voor de Heerlense oppo-
nent. Hij: „Dat is een klasseploeg,
maar er staat ook een spelerspoten-
tieel op het veld om van te smullen.
Maar ook bij ons loopt het tegen-
woordig prima. We zijn dus echt
niet kansloos." Maar tijdens de wed-
strijd zou echter al snel blijken, dat
de geel-zwarten niet opgewassen
waren tegen de lijstaanvoerder.

Heerlen Sport was technisch, tac-tisch en fysiek veel sterker en
maakte het karwei binnen de eerste
vijfentwintig minuten af. Nadat
Muermans twee keer op Henk Rein-
ders in het thuisclubdoel was ge-
stuit en Amkreutz bij een uitsteken-
de gelegenheid faalde, liet Küpper
zien hoe het wel moest. Door Muer-
mans vrij voor Reinders gebracht

scoorde hij beheerst. Twaalf minu-
ten later was hij opnieuw succesvol,
toen hij een voorzet van Franssen
doeltreffend afrondde: 0-2. Simpel-
veld gaf zich niet gewonnen en
kreeg enkele goede mogelijkheden.
Bert Peeters in het Heerlen Sport-
doel keerde een tweetal snoeiharde
inzetten echter schitterend.
In de tweede helft deed Heerlen

Sport het kalm aan. Simpelveld
mocht het initiatief nemen, maar
werd slechts twee maal zonder suc-
ces gevaarlijk via Vleugels en Ray-
mond Habets. Aan de andere kant
het Muermans de thuisclub zien
hoe je moet scoren. Drie minuten
voor het eindsignaal kopte hij een
voorzet keurig binnen waarna het
feest kon beginnen: 0-3.

" Een van de weinige keren dat Simpelveld echt gevaarlijk kon worden, maar ook nu klaartde Heerlen Sport-defensie hetkarwei gemakkelijk. Foto: CHRISTAHalbesma

damesvoetbal

Kolonia blij
met punt

WS{:RI *

fcftß ~ In een pittig duel
teeen er et hooggeplaatsteKolo-
l eerstPUntl'e afhandig gemaakt. In
te ej, te helft waren beide ploegen
f ai^ gewaaSd en ontstonden
Pcqy erzhds wat kansjes. Zo kon
te v 'lne Römling haar ploeg uit
pst 0!r die gelegenheden nog voor
K>r£ yoorsprong zetten: 1-0. In de
te. tf elft viel Kolonia onstuimig
SeSt ♦

r verdedigde fel, maarM Wif, ch capituleren, toen Chan-
HCr alsn°g in slaagde de bal

te- ï , e Keer-doelvrouwe te wer-

»4s tó k
ainer Sietse Hoogmoed

Itsla °ch: tevreden. „Een terechte
tev^ waren wel veel in deJerictp' maar de Keer-verdediging
*8je v°or wat ze waard was. En
\ vz°als wij, de kansen niet be-
*n pu^s\len Je ook niet meer dan

en voorts

?sVn^Ueuw 7-° ,3-°>- Van °s MfcZ^n s_n. ,?; Van Os 3-0 en 4-0; Van Kol-L^s-jl n°s 6"° en 70- Scheidsrech-
te!!l l-0Uv2S"SC WVV'2B 2-0 (2-0). Van Ge-

JS'berg "-"ypers 2-0. Scheidsrechter Kri-

ll: C^^KVCL 1-4 (1-0). Hergaarden
de Bn let Ul > Sahertian 1-2en 1-3; A."gaard 1-4. Scheidsrechter Goüen.

nReC°mPeUtie
oys-RaP»d 0-0. Scheidsrechter

Slenaken ziet alle hoeken van het veld

Euforie bij RVU
Van onze correspondent

BERT-JAN BOER

RVU Slenaken 6-1 (2-0). 6. Zeegers 1-0;
26. Zeegers 2-0; 68. Van Hoorn 3-0; 70.
Van Hoorn 4-0; 76. Van Hoorn 5-0; 81.
M.Lennarts 5-1; 88. Van Hoorn 6-1. Toe-
schouwers 250. Scheidsrechter Rein-
tjens. Gele kaart: Moonen (Slenaken);
Zeegers, Van Hoorn en Mares (allen
RVU).
RVU: P. Janssen, Dolmans, Roumans
Bovens, R. Janssen, Bockting (75. Be-
zems), Vandenhove, Zeegers, Mares (75.
Claessens), Van Hoorn, Meyers.
Slenaken: R. Sangers, Kuppen, E. San
gers, Abels, M. Lennarts, H. Sangers, P.
Sangers, J. Moonen, R. Lennarts, E.
Moonen (67. Klabbers), Colen.

ROTHEM - Voor insiders was het
bij het begin van de competitie al
overduidelijk, dat RVU de titelpre-
tendent bij uitstek zou zijn in de
derde klasse A. Gistermiddag vol-
deed de club uit Rothem volledig
aan deze verwachting, want het
droogde Slenaken met maar liefst
6-1 af en pakte en passant de eerste
periodetitel.

Piet Lumey, trainer van Slenaken,
was na afloop niet eens echt aange-
slagen: „Het is geen schande om
van deze ploeg te verhezen. Alle li-
nies in dit team zijn sterk bezet. Ik
denk dat we de toekomstig kam-
pioen aan het werk gezien hebben."

Man van de wedstrijd was uiteraard
Alex van Hoorn, die in de tweede
helft maar liefst vier maal doel trof.
Hiermee verdrievoudigde hij zijn
totaal aantal treffers tot zes: „Vorig
jaar, toen ik nog bij Standaard
speelde, was ik ook aleen slow-star-
ter. Maar Slenaken maakte het ons
in de tweede helft wel erg gemakke-
lijk door achterin één-op-één te
gaan spelen."

RVU zette Slenaken vanafdeeersteminuut vast. Daarbij had men het
geluk om vroeg in de wedstrijd opvoorsprong te komen. Ger Zeegers
leverde vanaf links een voorzet af.De bal verdween, gedragen door de
wind, achter Slenaken-doelman Re-
né Sangers in de verste bovenhoek.
Nadat Willy Roumans eerder met

een kopbal de kruising had geraakt,
nam Zeegers ook het tweede doel-
punt voor zijn rekening.

" Na Slenaken met
ruime cijfers te hebben
opgeroldviert RVU op
onstuimige wijze het
behalen van de eerste
periodetitel.

Foto: WIDDERSHOVEN

Forceren
Voor Slenaken zat er na rust niets
anders op dan de aansluiting te for-
ceren. De lange voorstopper Hay

Abels werd in de spits geposteerd
en met oppertunistisch spel pro-
beerde men deze te bereiken. Toen
Alex van Hoorn echter, na goed
doorzetten van Raymond Janssen,
zijn eerste treffer scoorde, was de
wedstrijd gelopen. Slenaken geloof-
de er niet meer in en op regelmatige
wijze voerde RVU de score op.

Mheerder Boys komt dichterbij Polaris kan nog winnen

Heerlen zit muurvast
jfa"onze correspondent

I -rleerler»-Groene Ster 0-0
Houh wers 45°- Scheidsrechter
Adarr.6" Gele kaart: Gelissen,
Criin S en De Groot (allen Heerlen),
Sten en Erbas (beiden Groene
SVv„ .li Ss "e'rlen: Jacobs, Stofberg, Ge-
de r' Van de Bos, De Groot, Van

| (65. wek' Van Ratingen, Dirksen
A.da_ Vrouenraets), Geraedts,

Go]7"« Ster: Smits, André, Crijns,
Jon7n ' Van Donk' Erbas- De
ders 'p ousen- Handels, Stadhou-

' trnste (76. Misere).

6oeHRLEN - "We hebben niet
destr, gesPeeld, maar tegen zo
hebb^'ef spelende ploegen
bar, we het gewoon moeilijk.
den ma8 Je achteraf nog tevre-n met een PuntJe," zei de
VaH h ♦

Theo Caenen na afloop
2:iinnet, d"el tegen Groene Ster.
dui^°Uega Hub Pfennings had
"^eeri een andere mening:
keie .n heeft vrijwel geen en-
Met Ultgespeelde kans gehad.
haHri Wat meer slagvaardigheidven we hier zelfs gewonnen."
Dat H ,
hebrjprbvs nun eigen wetten
beve«tn Werd gisteren weer eens
strel^ "gd- Heerlen leek met oog-
favoH? Co de
Baan nrol in de beginfase te
ScOorrWaarmaken' Sandy Reisig
I)irk ac- °P aangeven van Marcel
a^J^en, maar zag zijn treffer af-

gekeurd wegens buitenspel. Ook
Rob Adams was na een pass van
Dirksen dicht brj een treffer,
maar Groene Ster-keeper Smits
was attent. Gaandeweg werd
echter duidelijk dat bij Heerlen
deechtevechtersmentaliteit ont-brak. De opbouw verliep veel te
traag en het fellere Groene Ster
kreeg steeds meer grip op de
wedstrijd. Gevaarlijk ogende
doelpogingen van Verdonk,
Crousen en Handels konden het
gebrek aan stootkracht bij de
gasten echter niet verhullen.
Na de thee daalde het spelpeil
met rasse schreden. Heerlen zat
muurvast en Groene Ster toonde
zich nadrukkelijk tevreden met
een puntendeling. In de slotfase
was de winst bijna nog naar
Heerlerheide gegaan, toen inval-
ler Misere en Erbas hun inzetten
rakelings langs het Heerlen-doel
zagen gaan.

Mheerder Boys-Kolonia 2-1
42. Dautzenberg 0-1; 44. Magermans

1-1;49. Van Laar 2-1. Scheidsrechter
Van der Steur. Gele kaart: Delahaye
(Mheerder Boys) en Moonen (Kolo-
nia). Rode kaart: Pruisscher (Kolo-
nia).

MHEER - Mheerder Boys nes-
telt zich door de 2-1 winst op
Kolonia definitief in de top van
het klassement. In het zeer span-
nende en aantrekkelijk duel
opende Willy Dautzenberg met
een fraaie treffer de score voor

Kolonia. Het antwoord van de
thuisclub liet exact twee minu-
ten op zich wachten, want toen
knalde Bart Magermans een cor-
ner van Edwin Frijns ineens bin-
nen. Al vlug in de tweede helft
kopte Roger van Laar uit een
hoekschop van Jos Delahaye de
thuisploeg op voorsprong. Kolo-
nia drong daarna aan, maar
Mheerder Boys kreeg de betere
kansen. Goed keeperswerk van
Leon Pruisscher, hij werd later

na een handsbal buiten zijn
strafschopgebied uit het veld ge-
stuurd, voorkwam een grotere
Kolonia-nederlaag.

Polaris-Schuttersveld 1-0
25. Ritzen 1-0. Scheidsrechter Reitz.Gele kaart: Purnot (Polaris) enGouw (Schuttersveld).

MAASTRICHT - Polaris kan
toch nog winnen. Na vijf neder-

tweede klassers\
lagen op rij behaalde de ploeg
gisteren een zwaar bevochten ze-
ge op Schuttersveld. Marcel Rit-
zen tekende voor de winnende
treffer, door een misverstand in
de Schuttersveld-defensie doel-
treffend uit te buiten.

Heer-Standaard 1-1
71. Van de Heuvel 1-0; 85. Dassen
1-1. Scheidsrechter Hebink. Gele
kaart: Rousch en Huisman (beiden
Heer) en Penders» Nahuis en

Schaepkens (allen Standaard). Rode
kaart: Hendriks (Heer).

MAASTRICHT - De Maastricht-
se derby tussen koploper Heer
en het op de loer liggende Stan-
daard bracht niet datgene wat
vooraf verwacht werd. De treffer
van Ruud van deHeuvel, die het
leer vanaf zestien meter snoei-
hard naar de bovenhoek schoot,
leek beslissend. Vijf minuten
voor tijd kreeg Pedro Dassen na
vermeend buitenspel van
scheidsrechter Hebink toch vrije
doorgang, waarna hij op de val-
reep de gelijkmaker scoorde.

sport

derdeklassers
ECHTEN - WILLEM I 0-2. Een
J** aanvallend Buchten moest lijd-
?* toezien, hoe de gasten door
cjftervoetbal de overwinning be-dden. E. Damen 0-1. Rust. E.

0-2. Scheidsrechter Noort-

J^E- SCHARN 3-0. Een schitte-j* duel, waarin Bunde de gehele
Jr^Wjd de toon aangaf en een ver-
fde zege behaalde. W. Vrancken
|^H. Vluggen 2-0. Rust. W. Vranc-

3-0. Scheidsrechter Lankreijer.

JjCABERG - BERG '28 1-4. In dej?* helft was Caberg de betereC*B- Na rust verhoogde Berg hetS?J|P en overklaste de thuisclub op
J? fronten. Pieters 1-0. Rust. Duy-
E*s 1-1 en 1-2, Bemer 1-3 en 1-4.

Heynen.

jjJJJCITAS - HASLOU 1-3. BeideJL*gen waren aan elkaar gewaagd,
jj^ou daarentegen benutte de kan-jc Otten 0-1, Smeets 0-2. Rust.I*£ssen 1-2, Maas 1-3. Scheidsrech-'homas.

$*." MINOR 3-3. Gelijkopgaande
% Ve wedstrijd, waarin de verde-
Öit?gen menige steek lieten vallen,
tfj.'/'delijk werden de punten te-
l.i 'gedeeld. Kremers 1-0, Meessent^Kust. Meessen 1-2, Mols 2-2, Rie-V.u^"3. Thiessen 3-3. Scheidsrechter"utian.
sKopEndaal fc hoens-Hj^K 2-1. In een op hoog peil
l*viie wedstriJd greep Voerendaal
eht, winst door de kansen beter
'list Utten' Janssen 1-0 (strafschop).
W. Janssen 2-0, Brankaert 2-1.

*'dsrechter Lucassen.

4i3KERVELD- VKC 1-1.Spannend
Op ' Waarin de ploegen het accent
fcjtae aanval legden. Ondanks het
W at Bekkerveld diverse kansen
(jj.B, bleef de score in evenwicht.Scïrr" 0-1. Rust. Van Hoof 1-1.e'dsrechter Bergholtz.

d^'OVALLUM - NEC '92 4-0. Goe-
e>v6f*"strijd, waarin Coriovallum een

!Cnt en dit in een 4-0 zege
2-0 okte- Odekerken 1-0, Schrijen
ScK *\ust. Ritzen 3-0, Schrijen 4-0.

eldsrechterParren.

L^SRADE - RKBSV 1-0. Vaesrade
Ue ij?oe'te om in dit spannende duelr^W nÜen te benutten en behaalde°Velw . slechts een benauwde 1-0
iG^ 'hning, na een doelpunt van

<s I|"J ve- gescoord in de eerstek^Scheidsrechter Hodzelmans.

MKC-RKWL 1-3
10. Kuipers 0-1; 32. Lathouwers(strafschop) 0-2; 81. De Koning 1-2;92. Crijns (strafschop) 1-3. Scheids-rechter Fleuren. Gele kaart: Weys-
ters (MXC) en Lathouwers en Crijns
(beiden RKWL).

MAASTRICHT - Na de 1-3 ne-
derlaag in de Maastrichtse derby
staat MXC duidelijk in de hoek
waar de klappen vallen. Afgezien
van de eerste minuten, toen Pas-
cal Thewissen twee keer hande-
lend moest optreden, was
RKWL in- de eerste helft heer
en meester. In de tweede helft
strafte de thuisploeg de opko-
mende nonchalance bij RKWL
bijna nog af, maar Dennis Crijns
besliste het duel in blessuretijd
definitief.

Ghian Hendricks: 'Ik had nog meer moeten scoren'

Lemirsia staat
voor schut

Van onze correspondent
LEO JASPERS

Lemirsia-FC Gulpen 0-4 (0-2). 12. Mar-
cel Wouters 0-1; 13. Ghian Hendricks
0-2; 67. Ghian Hendricks 0-3; 72. Ghian
Hendricks 0-4. Toeschouwers 150.
Scheidsrechter Ummels. Gele kaart: So-
dermans (Lemirsia).
Lemirsia: Klein, -Crutzen, Huits (46. So-
dermans), Brosselt, Wauben, Cremer,
Roger Schijns (46. Winnubst), Schösser,
Georg, Ron Schijns, Patrick Schijns.
Gulpen: Hamaekers, Hupperts, Don-
men, Braken. Jongen, Ronken, Wou-
ters, Bours (72. Bindels), Prevoo (65.
Stassen), Hendricks, ScheUings.

LEMIERS - FC Gulpen deklas-
seerde koploper Lemirsia in eigen
huis op een wijze, die beslist het
schaamrood op de Lemierser kaken
getoverd moet hebben. De Gulpe-
naren heten de thuisploeg alle hoe-
ken van het veld zien, creëerden
legio kansen en legden bij vlagen
aanvalspatronen op het veld, waar-
van de toeschouwers met-volle teu-
gen genoten. Lemirsia mocht de
Gulpenaren nog danken voor het
verkwanselen van de vele opgeleg-
de kansen, anders was een monster-
zege niet onoverkomelijk geweest:
0-4.

En mocht Lemirsia een dik uur de
waan koesteren alsnog grip op de
wedstrijd te krijgen, toen Ghian

Hendricks na zevenenzestig minu-
ten 0-3 scoorde, legden de met de
moed der wanhoop strijdende Le-
miersenaren het hoofd in de schoot.
Zelfs een tegentreffer van Hans Cre-
mer werd door de Gulpense defen-
sie met deal in weken in bloedvorm
acterende keeper Frank Hamaekers
aan het hoofd, verijdeld.

Topscorer Ghian Hendricks straal-
de na afloop. Hij zette de Lemiers-
defensiekeer op keer te kijk en be-
leefde zelden zon zalige middag.

Ghian Hendricks: „Eigenlijk moet
ik nog kwaad op mezelf zijn omdat
ik niet nog meer rendement uit de
geboden vrijheid gehaald heb. Maar
kom op; beide punten zijn in ieder
geval binnen."

Zrjn trainer Bert Wassen deelde die
laatste mening, maar wilde de hor
sanna-stemming niet te hoog op-
voeren. Bert wil zijn team namelijk
in de toekomst negentig minuten
bij de les zien. Pas dan lijken in zijn
ogen de kampioensaspiraties ge-
rechtvaardigd. Collega-trainer Hen-
nyHabets van Lemirsia was kort en
realistisch van stof: „FC Gulpen
was gewoon een flinke maat te
groot voor ons. Op deze zege valt
helemaal niks af te dingen. We zijn
compleet weggespeeld."

afdeling limburg

RKBFC los van
concurrentie

Van onze correspondent
WERNER NUSSEN

HEERLEN - In de hoofdklasse A
van de afdeling Limburg deed
RKBFC goede zaken. Het won zelf
met 3-2 van RKMVC, maar omdat
concurrent Daalhof één punt ver-
speelde tegen VNB (2-2), kwam de
ploeg van Jean Blauw alleen op
kop. In de hoofdklasse B verraste
SVK het veel hoger geplaatste
BVC'2B met verfijnd countervoet-
bal: 4-1. PSV'3S bleef dankzrj een
verdiende 3-1 zege tegen Linne in
de race om de titel, terwijl de mid-
denmoters SWH en Lottum ten-
slotte doelpuntloosremiseerden.

Bij RKBFC contra RKMVC leek het
pleit na een half uur al beslecht.
Jacko van Kempen en Micky Sour
hadden de thuisclub namelijk al
een 3-0 voorsprong bezorgd. Drie
minuten voor tijd echter kwam
Hoeben evenwel nog twee keer tot
scoren (3-2), waardoor de spanning
even terugkeerde. Tot de gehjkma-
ker het RKBFC, dat zelfs nog een

strafschop miste, het niet meer ko-
men.

SVK verraste vriend en vijand door
BVC'2B met ruime cijfers te ver-
slaan. De gasten kwamen door een
treffer van Alain Grammes op voor-
sprong (0-1), maar nog voor de her-
vatting bogen Sjef Kersten en Wiel
Elsakkers de score om: 2-1. Na de
hervatting domineerden de gasten,
maar de mannen van trainer Jo
Senden stonden bij de counters op
scherp. Nico Bouchaut en Jo Bo-
vens zorgden voor de eindstand:
4-1.

Omdat de ploeg in de duels wat fel-
ler was trok PSV'3S tegen Linne
aan het langste eind: 3-1. Roger Ra-
makers en Roel Gerards zorgden
ervoor, dat de ploeg van trainer
Wiel van Ophoven met een gerust
hart kon gaan rusten (2-0). Na de
hervatting scoorde Ton Hanssen
vanaf de penaltystip (2-1), maar een
kwartier voor tijd viel de beslissing
door een doelpunt van Marek
Bauer: 3-1.

SWH tegen Lottum eindigde zoals
het begonnen was: 0-0. Volgens elf-
talleider Bart Nelissen van de thuis-
club was er sprake van een aantrek-
kelijke en sportieve wedstrijd, die
gezien de gecreëerde kansen niet
doelpuntloos had hoeven te eindi-
gen, zeker ook al omdat beide ploe-
gen ieder één keer het aluminium
op hun weg vonden.

vierde klassers
VILT - RAPID 1-1. Beide ploegen kregen in
een matig, maar wel sportief duel weinig
kansen. Een puntendeling was dan ook het
logische gevolg. Rust 0-0. Thans 0-1, R.
Blom 1-1. Scheidsrechter Kusters.

SVME - SV HULSBERG 0-1. In deze gehj-
kopgaande wedstrijd liet SVME veel kan-
sen onbenut en betaalde daar de tol voor.
Hulsberg behaalde zodoende een gelukkige
overwinning door een in de eerste helft ge-
scoord doelpunt van Ruwette: 0-1. Scheids-
rechter Huntjens.

RKASV - DE HEEG 0-1. Aantrekkelijke
wedstrijd, waarin De Heeg vooral na rust
veel te veel kansen onbenut liet. Gundog-
mus en Schaepkens (beiden RKASV) wer-
den uit het veld gestuurd. Schelling 0-1.
Rust- en eindstand. Scheidsrechter Berben.

RKHSV - WALRAM 0-0. Een aanvallend in-
gesteld Walram kon de sterke RKHSV-
defensie niet ontwrichten. Scheidsrechter
Kruintjens.

LEONIDAS - WHITE STAR 3-2. In een
spannende en sportieve wedstrijd trok het
energiek spelend Leonidas de winst na rust
verdiend naarzich toe. Borghouts 0-1. Rust.
Gerets 1-1, A. Bastiaens 2-1, Borghouts 2-2,
Gerets 3-2. Scheidsrechter Philipsen.

SC WW "2* - ST. PIETER 0-0. Gehjkop-
gaand duel dat terecht in een puntendeling
eindigde. Scheidsrechter Renierkens.

KEER - BANHOLTIA 1-0. In ditrommelige
duel was Keer in de eerste helft technisch
beter. Na de hervatting een fysiek sterker
Banholtia, maar resultaat bleef uit. Loyson
1-0. Rust- en eindstand.

PARTIJ - SPORTCLUB '25 2-1. In de eerste
helft deelde Sportclub'2s de lakens uit,
maar faalde in de afwerking en daar kreeg
het na rust de rekening van gepresenteerd.
W. Dodemont 1-0. Rust. Keulen 2-0, Frans-
sen 2-1. Scheidsrechter Geilenkirchen.

RKSVB - VIJLEN 1-1. In een niet op een
hoog peil staand duel werden de punten te-
recht gedeeld. Vijlen-speler Voncken werd
in de tweede helft uit het veld gestuurd. L.
Borghans 1-0. Rust. Bock 1-1. Scheidsrech-
ter Meerten.

GEERTRUIDSE BOYS - ZWART WIT '19
5-1. Hoewel de uitslag anders doet vermoe-
den ging de strijd vrijwel gelijk op. In de
slotfase behaalde Geertruidse Boyseen ver-
rassende en geflatteerde overwinning. Ca-
nisius (Zwart Wit'l9) werd na zijn tweede
gele kaart uit het veld gestuurd. Brassée
0-1, B. Habets 1-1. Rust. H. Habets 2-1, Wes-
sels 3-1, B. Habets 4-1, H. Habets 5-1.
Scheidsrechter Boessen.

SCKR - SV NIJSWILLER 0-2. Nijswiller be-
haalde in dit gelijkopgaande duel de volle
winst door fouten in de SCKR-defensie
simpel af te straffen. Horbag 0-1. Rust. Gul-
pen 0-2. Scheidsrechter De Jonge.

FC GRACHT - MARIARADE 3-3. Na een
0-3 achterstand pakte FC Gracht de zaken
na rust energieker aan en had gezien de
kansen het duel zeker in zijn voordeel kun-
nen beslissen. Extra 0-1, Mennink 0-2 en
0-3.Rust. J. Janssen 1-3en 2-3, Schuurmans
3-3. Scheidsrechter Lemmens.

KAKERTSE BOYS - HEILUST 3-2. In een
aantrekkelijk duel legde Kakertse Boys in
de eerste helft de basis voor de verdiende
winst. Schlechtriem 0-1, Erkens 1-1 en 2-1,
Prikartz 3-1. Rust. Melissen 3-2. Scheids-
rechter Mulders.

ABDISSENBOSCH - LAURA 0-1. Dit Urn-
me duel werd in de slotfase in het voordeel
van Laura beslist door een treffer van Lan-
goor 0-1. Gezien het spelbeeld had een pun-
tendeling de verhoudingen beter weergege-
ven. Scheidsrechter Reneerkens.

HOPEL - KEV 3-1. Hopel opende furieus,
maar zakte daarna ver terug. De zege was
overigens verdiend. Fryns 1-0, Vodeb 2-0,
O. Huntjens 2-1 (strafschop). Rust. Frijns
3-1. Scheidsrechter Reemers.

HEKSENBERG - CENTRUM BOYS 0-1.
Spannende wedstrijd, waarinRon Konings
van Heksenberg een strafschop miste. Hek-
senberg had zeker een gelijkspel verdiend.
Rust 0-0. Huren 0-1. Scheidsrechter Lem-
mens.

RKTSV - RKHBS 5-3. RKTSV leverde een
geweldige prestatie en behaalde een verras-
sende overwinning. Bij RKTSV werden R.
Martens en Reuleaux uit het veld gestuurd,
terwijl Bothmer van RKHBS ook vroegtij-
dig kon vertrekken. L. Martens 1-0 en 2-0,
Meermann 3-0. Rust. L. Martens 4-0. Meer-
mann 5-0, Zelfgoal 5-1. Berretty 5-2, Ploum
5-3. Scheidsrechter De Bruyn.

ADVEO - LANGEBERG 0-1. In een span-
nend duel waren de ploegen aan elkaar
gewaagd. Een gelijkspel zou dan ook beter
zyn geweest. Rust 0-0. Van de Schaft 0-1.

SWEIKHUIZER BOYS - SPAUBEEK 1-4.
De gasten waren in een gelijkopgaande
wedstrijd alerter in het benutten van kan-
sen en sleepten daardoor de volle winst in
de wacht. W. Janssen 0-1, Van Mierlo 0-2.
Rust. Van de Wouwer 0-3. Borger 1-3, Day
1-4. Scheidsrechter Eijkenboom.

DVO - SCHINVELD 3-2. In dit sportieve
duel was Schinveld weliswaar fysiek ster-
ker, maar kon niet verhinderen dat DVO in
de slotfase de volle winst greep. Dreuning
1-0. Rust. Dreuning 2-0, Hamers 2-1, Cre-
mers 2-2, Dreuning 3-2. Scheidsrechter De
Haardt.

KLUIS - SANDERBOUT 1-1. Sportieve
wedstrijd, waarin Sanderbout in de eerste
helft gehjkwardig was aanKluis. Na de her-
vatting was Kluis de toonaangevende ploeg
en behaalde alsnog een terechte puntende-
ling. Neissen 0-1. Rust. Kordalis 1-1.
Scheidsrechter Lebens.

CAESAR - RKDFC 1-1. In de eerste helft
miste Caesar enkele goede kansen. Na rust
een wat evenwichtiger strijd. Rust 0-0. Bre-
mer 1-0, Srech 1-1. Scheidsrechter Ver-
poort.

SCHIMMERT - PASSART 1-3. Sportieve
wedstrijd waarin Schimmert voor rust ster-
ker was. Na rust waren de rollen omge-
draaid en Passart kwam als winnaar uit de
strijd te voorschijn. Gijzen (Schimmert)
werd na het blokkeren van een tegenstan-
der uit het veld gestuurd. Beusen 1-0 Rust.
Geurts 1-1,Senden 1-2,Geurts 1-3 Scheids-
rechter Ras.
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Limiet
Rominger denkt op 20 of 26 novem-
ber in Quito (Ecuador) dicht bij die
hmiet te komen, maar zegt dat In-
durain daartoe ook in staat moet
zijn. Evenals Evgeny Berzin, wel
een ervaren pistier. „Berzin rijdt al
van jongsafaan op de baan. Hij is
een geroutineerde baanrenner. Mijn
grootste angst was dan ook dat ik
zou vallen, omdat ik niet zo behen-
dig ben op het ovaal."

Rominger bleef overeind. Had na
zeven kilometer al zes seconden
voorsprong, vroeg en passant aan
de begeleiders hoe de zaken er voor
stonden. „Uitstekend," klonk het

van de kant. Behalve een lichte in-
zinking na een half uur, kende de
Zwitser geen zwak moment.

Rominger ontzenuwde het idee dat
hij het record puur a I'improviste
had behaald. Sinds acht jaar advi-
seert zijn lijfarts Michele Ferrari
hem met het oog op een mogelijke
aanval. De omstreden sportarts - dit
jaar bij Gewiss ontslagen na du-
bieuze opmerkingen over het ge-
bruik van dope - is sceptisch over
het bereiken van de 55-kilometer-
grens. „De sleutel voor het succes is
de manier waarop Rominger zich
aan de omstandigheden kan aan-
passen. Gepaard metzijn topvorm."

Bovendien heeft hij bewezen dat
een werelduurrecord ook zonder
overdreven voorbeiding mogehjk
is, zei de Italiaan. „Ik betwijfel ech-
ter of hij de limiet van 55 kilometer
kan overschrijden. In Ecuador zijn
de omstandigheden anders. Het
lijkt me niet mogelijk dat een cou-
reur in zijn eentje zo hard kan gaan.

Wel bijvoorbeeld in een achtervol-
gingsrace tussen Rominger en In-
durain."

Miguel Indurain vernam het nieuws
zaterdagmiddag in Valencia. Hij
reageerde aanvankelijk verbaasd,
vervolgens zoals altijd onaangedaan
en onverstoorbaar. „Bijna 800 meter

sneller. Dat is niet niks," zei de
Spanjaard. „Het wordt niet gemak-
kelijk deze afstand te verbeteren.
De instelling van Rominger was
echter anders dan de mijne. Ik hoef-
de niet zo nodig. De topvorm was er
niet meer. Bovendien kwam die
kwestie met het ademhalingsspray
hoogst ongelegen. Ik geloof niet dat
het record van Rominger het resul-
taat van alleen improvisatie is. Zijn
begeleiders waren al veel langer be-
zig."

Of Indurain volgend jaar weer een
poging doet? „Afwachten. De Ron-
de van Frankrijk staat centraal. De
rest is opvulling van de agenda.
Ook het uurrecord."

" Tony
Rominger: „Zo
hard mogelijk
van start en
zien waar ik
uitkom."

Foto: ANP

het weekeinde van.... Mirjam
DOOR HARRY MURÉ

KERKRADE - Het wordt 3-1, voorspelt ze. In elk geval
winnen, 'plus Europees voetbal dit jaar. Met de kordate
toevoeging: 'Dat gaat ook lukken. Zeven uur, aftrap Roda
JC-NEC. Gelaarsd neemt ze stelling op haar geliefkoosde
post, het met roze vloerbedekking beklede opstapje naar
de business-seats. Die vrijwillig gekozen staanplaats biedt
een aantal tactische voordelen. Oogcontact met de super-,
sub- en medesponsors in de loge, een periscopische blik
op de performance van Ruud Hesp en consorten plus soe-
pelheid van handelen als er achter haar rug in de vip-room
eentweetjes moeten worden afgerond. Daardoor krijgt ze
van de match zelf hooguit flarden mee. De dreun van de
Nijmeegse openingstreffer mist ze finaal. Vanaf haar tien-
de 'aan de overkant tussen de supporters' en nu in 'de
chic'. De staantribune 'was eigenlijk veel leuker. Drs. Mir-
jam van den Bongard - Schroeder, commerciële zaken
eredivisieclub Roda JC. Een vrouw brengt voetbal aan de
man.
Zij is de enige in Nederland met
zon visitekaartje. Voortvarend
carrière-typetje van vlees en
bloed. „Sterven tijdens een wed-
strijd is mijn grootste wens."

Omdat ze met hart en ziel ver-
bonden is aan de club en er geen
profielschetsen of kopieerbare
modellenvoor de functie beston-
den, rolde ze er automatisch in.
Taal- en literatuurwetenschap-
pen in Tilburg, communicatie-
opleiding en een duwtje van Nol
Hendriks. Sinds anderhalf jaar
manifesteert ze zich als gesoig-
neerde rechterhand van direc-
teur Serve Kuijer. Met of zonder
bal, om Mirjam kan niemand
heen.

Het is nog steeds 0-1. Gemorrei
in de marge, 'zo meteen komt de
gemakzucht weer boven', krek
Roda, 'zon wedstrijd moet je
verdorie toch...' Op hetzelfde
moment voorkomt Johan de
Koek verder psychisch onge-
mak: 1-1. 'Schitterend, Johan
gaat vaak mee naar voren. Het
gemopper slaat om in onthut-
send gejuich, meer gebrul, al
mag je het zo in haar geval niet
noemen. 'Schit-te-rend'.

Voor Mirjam is 'het leuke van
het avondje voetbal de opluch-
ting, de climax waar je een paar
weken naar toe werkt. Ze geeft
haar baan - het binnenhalen en
chaperonneren van sponsors -
zelf vorm en inhoud. Een bezige
bij, zoemend van creatieve idee-
tjes in het klimaat van 'aangena-
me produktverlening'. Zoete
inval op Kaalheide.

De club werkt met een begroting
van zes miljoen. Twintig procent
komt van de loketten, zestig pro-
cent via sponsoring. Tien jaar
geleden was dat nog precies an-
dersom. Televisierechten en
'overige' completeren het plaat-
je. Een sou vergeleken bij de
drieëndertig mihoen van PSV,
maar de tendens is stijgend. Mir-
jam strikt de heren en de vips.

Ze doet dat 'heel emotioneel,
want ik verkoop geen naaima-
chines. Zes dagen per week, de
klok rond. De inbreng van de
studie is 'redelijk minimaal. Ze
heeft 'altijd graag willen bedisse-
len' en verkiest daarbij haar in-
tuïtie en fanatisme boven het
saaie van de gewiekste manager.
Al is ze iets behoedzamer gewor-
den.

In het begin 'flapte ze er alles
uit,' maar ze kan het nu 'heel
goed aanvoelen' zonder haar
spontaniteit te verloochenen.
„Sponsors zijn kritisch. Dat wit
niet per se zeggen: niet leuk.
Veeleisende mensen die pakweg
achtduizend gulden betalen en
het tot in de puntjes geregeld
willen hebben. Dat mag ook."
Het spel en de knikkers. Max
Huiberts scoort 2-1, Mirjam
knipt met de vingers en produ-
ceert een soort indianengejoel.
Wijd en zijd hoorbaar, want de
sfeer in de businessruimte is ge-
ruislozer dan in de biljartzaal
van Dick Jaspers. Van buiten
dringt geen geluidje door het pa-
noramische raam en daarachter
beperken de vips zich tot waar-

derend gemompel en subtiel
applausje.

Een vip/sponsor is iemand die er
warmpjes bijzit en voor wie het
aldus gemakkelijk is declub een
warm hart toe te dragen. Hij ze-
telt in een 'seat'. Dat is een gewo-
ne fauteuil, met dit verschil dat
de 'seat' - basisprijs vijfduizend
gulden - bij een achterstand
weinig gelegenheid biedt om
lucht te geven aan het gepijnigde
gemoed.

Roda JC heeft iets meer dan vijf-
honderd seats. Daarvan zijn er

dit seizoen vierhonderdtwintig
vast bezet. De klanten komen
van honderdvijfenzeventig be-
drijven. Sommige firma's nemen
twee of meer stoelen in beslag.

De Business Club is een aange-
klede zaak met uitgekookt res-
taurant. Je loopt er niet zomaar
in je doordeweekse kloffie bin-
nen. Arnold Vanderlijde piekfijn
in het glanzend blauw, de heren
van Rabo en Hago in het ietwat
decentere zwart. Spijkerbroek
met colbertje mag. Mirjam voelt
zich prima thuis 'in die toch har-
de, zakelijke jvereld waarin ze

haar argumenten moet verdedi-
gen. Soms zou ze zó het terrein
op willen rennen.

Zevenentwintig is ze, dochter
van Kerkraads ex-wethouder
Cap Schroeder. Mark, haar man,
wist wat op hem afkwam toen ze
met hem trouwde. Gelukkig is
hij ook voetballiefhebber. Het is
dus best te harden met dieextra-
vagante job. „Toch ben ik niet
zon emancipatoire vrouw. Dat
Mark wel eens poetst thuis, is
heel normaal."

Om half drie secretaresses rond-

leiden. Tegen voorzitter Theo
Pickée: „Wilt u de dames svp
even toespreken?" Tafelindeling
maken, gastvrouw spelen, 'voor
iedereen een persoonlijk woord',
tot ver na middernacht als een
wervelwind trap op, trap af. De
rappe bedrijvigheidhield ze over
aan haar hobby als tafeltennis-
ster. Het is nu ping-pong met de
sponsors.
Terug op haar uitkijk raakt ze
lichtelijk in trance. Ze acht dat
niet strijdig met haar functie. „Ik
houd van de schoonheid van
Max Huiberts. De werklust van
Eric van der Luer spreekt me

aan." Ze ziet wat er gebeurt oP
het veld.

Het komt haar goed van P3^„Negen van de tien keer vra*L.
potentiële sponsors: welke sP*
lers heeft Roda JC, wie wordt ,
voor volgend seizoen gekoC"erDaar moet je dan wel iets o
kunnen vertellen." Ook over
plannen voor het nieuwe s
dion, 'dat voor mij alleen maa ,s
Kirchroa mag komen, want .
het Heerlen wordt, ga ik "^mee. Een ontboezeming die
even snel weer inslikt.

Barry van Galen maakt
Staande ovatie, knallend K'^klap. „De sfeer in de groep >s n.
nooit zo goed geweest. Een rn
geling van rustige voetballer
blabla-figuren. Er zijn wat J
gens bijgekomen die meei ue-
hebben voor het pr-gedee j

Ruud Hesp, maar ook Rayrn"
Atteveld en Johan deKoek-
Sporadisch botsen- haar be „$,
gen met die van Huub Stev
als ze activiteiten met de sp

5t
organiseert. Ze kan zich j.
voorstellen 'dat de trainer ~gert subiet een speler af te s je
voor alweer een braderie °t ge-
markt', maar normaal, bi) gr.
langrijke representatieve flp
plichtingen, 'zitten we sne
één lijn.

Hen 1
De doelpuntloze tweede ',^e
tempert haar betrokkenheid
regelmatig ontaardt in tw^ed'
gen hoofdpijn, zoals na de g
strijd tegen PSV. Ze knipi
slechts af en toe met dul" etf"
wijsvinger. Merkwaardige -^.
morfose die getuigt van fle* 0p
teit. Sponsors benadert z
sluipvoetjes of joviaal. »*(Lccl.'
en in andere gevallen infor voor-
Daar heeft ze een neus hjj
„Een vrouw die binnenstap .£.
bedrijven, stuit nogal eens^genwerking." Dan gooit ze
haar charme in de strijd.

Achter de computer werkt
een 'unit' met JohnKemme
en Jacinta Gelissen. In hei 0\
end wiekt ze uit. „PSV, Al u jt-
Feyenoord, nog nooit cc
wedstrijd overgeslagen, v 0.
schillende culturen z«n.m steeK
te vergelijken, maar lK. etreK"
overal iets op." Een rijke v
king, geknipt ter koestering e
de relaties. „Het enige w* „,
eens lastig is, op een leesv^
zo: je wordt altijd gevraag"
kaartjes."

a Hes 9
In de slotfase vangt Ruu° par-
een hoge, gevaarlijke ba eovef
mantig en tredvast beent * 3.j.

het tapijt. „Ziezo, het OW fio-
Exact wat ik me had vo"'^oofmen."0of-
men." Een vrouw met eer
uitziende blik.

" Drs. Mirjam van den Bongard-Schroeder, een vrouw in de mannenwereld. Vlnr: Max Huiberts, Johan de Koek en
Raymond Atteveld. Rechts Roda's verzorger Norbert Keulen. Foto: DRIESLINSSEN

sport

'Magische limiet van 55 kilometer in één uur is haalbaar'

Rominger kan nog sneller
BORDEAUX - De strate-
gie van Rominger was al
net zo simpel als de voor-
bereiding. „Zo hard moge-
lijk van start gaan, dat was
het strijdplan," verklapte
de 33-jarige Zwitser na af-
loop van zijn geslaagde
aanval op het werelduur-
record. „Dezelfde tactiek
die ik toepas bij tijdritten.
Gewoon kijken waar ik
uitkom. Ik heb echter het
gevoel dat het nog veel
sneller kan. Vooraf had ik
niet verwacht dat het ver-
schil zo groot zou zijn. Wel
dat ik het record zou kun-
nen verbeteren."

De buitenwacht beschouwde de
jacht van Rominger op het record
van Indurain als een poging tot re-
vanche voor de mislukte Tour. De
Zwitser stapte in het tweede week-
einde af, ziek, zwak en missehjk.
Een illusiearmer.

„Het klinkt merkwaardig, maar het
uitvallen in de Tour heeft er voor
een deel aan bijgedragen dat ik nu
nog in topvorm ben," gafRominger
toe. „Ik heb in tegenstelling tot In-
durain de mogelijkheid gehad nieu-
we krachten te verzamelen. Het
maakt mij echter niets uit of ik In-
durain, Boardman of Obree ont-
troon. Ik had geen revanchegevoe-
lens, wilde eenvoudig het wereld-
uurrecord in mijn bezit krijgen, al
was het met een meter meer. Dit re-
cord is te verbeteren. De grens van
55 kilometer is haalbaar."

Vijf uurrecords
in anderhalf jaar
BORDEAUX - In
anderhalf jaar tijd is
het werelduurrecord
vijf keer verbeterd.
Ruim negen jaar
stond het record van
Francesco Moser zo
vast als een huis. De
Italiaan reed op 23
januari 1984 in
Mexico-City op een
hoogte van 2500 me-
ter een afstand van

51,151 kilometer.
Graeme Obree was
de eerste die de pres-
tatie van Moser ver-
beterde. Dat gebeur-
de op een fiets
gebouwd met onder-
delen uit een wasma-
chine. Op de wieler-
baan van Hamar op
17 juli 1993kwam de
Schotse zonderling
tot 51,596 kilometer.

Lang had hij er geen
plezier van. Een
week later kwam <M
Engelsman Chris
Boardman in Bor-
deaux uit op 52,270
kilometer. Obreel
heroverde in dezelf-
de plaats op 27 aprü
dit jaar het record)
met 52,713 kilome-
ter.
Indurain passeerde
op 2 september voor
het eerst de grens
van 53 kilometer. To-
ny Rominger raffel-
de zaterdag een af-
stand van 53,832
kilometer af.

Amateurwielrenner
Van Baarle half
jaar geschorst

DEN HAAG - De tuchtcommissie
van de KNWU heeft amateurwiel-
renner Mario van Baarle een half
jaar geschorst. De 28-jarige postbe-
steller uit Rijswijk werd afgelopen
zomer na het criterium van Berg-
schenhoek betrapt op doping. De
coureur meldde zich prompt afvoor
het Nederlands kampioenschap op
de baan. Van Baarle nam in 1992 en
'93 nog deel aan de wereldkam-
pioenschappen op de baan in Va-
lencia en Hamar.

Rem op macht van
wielerdistricten

HEERLEN - De macht van de
veertien districten van de KNWU
(Koninklijke Nederlandse Wielren
Unie) wordt beperkt. Wielrenners,
sponsors en organisatoren krijgen
in de toekomst onder de noemer
Topsport eveneens stemrecht.

Vandaag komen de voorzitters van
de afdelingen voor een informeel
onderhoud bij elkaar. „Wij praten
dan over de algemene reglementen
en statuten, hoe dat in de toekomst
in te vullen," zei woordvoerder Van
denBosch zondag. „We hebben ver-
ledenjaar dekoerswijziging voor de
komende vier jaar aanvaard. Een
democratisch besluit waaraan niet
meer is te tornen. Nu moeten we
het gaan invullen."

De nieuwe richting betekent dat de
KNWU uit drie secties bestaat: Top-
sport (renners, organisatoren en
sponsors), Breedtesport (amateurs)
en Fietscross en kunstfietsen. In
november spreekt de Unieraad zich
uit over de zetelverdeling. Het voor-
stel is dat de districten 28 zetels
krijgen, fietscross en kunstfietsen
zeven en de Topsport 24. Het ziet er
naar uit dat de laatste groep genoe-
gen moet nemen met 21.

„Op zich zijn we niet ontevreden,
maar we zouden behalve in het
Congres ook graag medezeggen-
schap willen hebben in de Commis-
sies," zegt Gerrit Vixseboxse, secre-
taris van de vakbond voor profs
VVBW. „Het Congres komt slechts
twee keer per jaar bij elkaar. De in-
spraak die je hebt, is summier. Maar
van de ingeslagen weg is niet meer
af te wijken."

Dat is ook de verwachting van
bondsdirecteur Frank Buddels.
„Het nieuwe beleid is goedgekeurd,
met die restrictie dat" er niet van
wordt afgeweken. Een rekensom-
metje leert dat de Breedtesport met
de steun van de fietscross en kunst-

fietsen een ruime meerdenfl
heeft van 35 op de 59 of 56 zeW

Ivan Peeters
in Agu-ploeg

REUVER - Wielrenner Ivan n
ters komt volgend seizoen uit *j
de nieuwe Agu-amateurploeg ,
Egbert Koersen. Zaterdagav(J
kwamen beide partijen rond *!
een contract voor volgend j^.i
verwacht veel van Peeters," *j
Koersen. „Raymond Thebes,
jaar nog winnaar van deRonde (
Limburg, wil niet meer verdef
het hoogste amateurniveau. ",
door komt er een plaats vrij "'ploeg." Wegens zijn talenten e°6
de instelling heeft Koersen die >
toebedeeld aan de pas 19-jarige 1

Peeters uit Reuver.

Senna gedood
door brokstuk

eigen auto
ROME - Formule 1-coureur A/JJSenna is overleden aan de ven*
dingen door een brokstuk va° j
eigen racewagen. Dat meldde
Itahaanse radio zaterdag. „j
Drievoudig wereldkampioen
overleed aan de gevolgen van
ongeluk tijdens de Grand Prl*.ji
San Marino, in mei. LijkschoU\ ,
heeft nu uitgewezen dat Sennj>
diepe wond boven de rechter w (
brauw had. Dat moet volge*l^
onderzoekende doktoren v£ $
zaakt zijn door een brokstu*^ook de helm van de Braziliaan°|
boord heeft. Volgens het medi>
rapport had Senna verder a .
verwondingen aan de rug. 3
daaraan zou hij nooit overleden
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