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PLAATSELIJK WAT REGEN
let ■

> >s vandaag rustig weer.
*st is de wind zwak en ver-eerlijk van richting, later

' de dag steekt een zwakke
> 'Watige zuidelijke wind op.*l is vanochtend bewolkt en

valt plaatselijk wat regen,
'''er op de dag is het droog
e
et enkele opklaringen. De""Peratuur is vanmiddag cir-

-13 graden. Vannacht ligt
tninimumtemperatuur rond. 6 graden.

°r verdere informatie betref-., de het weer in Limburg
""« u bellen 06-9775.
VANDAAG:
' nop: 07.45 onder: 16.58

11.55 onder: 20.50
MORGEN:
J°RGEN:

L^op; 07.46 onder: 16.56*a« op: 12.37 onder: 22.03

59 arbeiders
pardoes op
straat gezet

STRAMPROY - De champig-
nonkwekerij Pleunis bv in Stramp-
roy heeft in het weekeinde 59 werk-
nemers ontslagen. Uitprotest dreigt
de Voedingsbond FNV met acties.
De aandelen van de kwekerij zijn
voor 52 procent in handen van de
Begemann Groep.

De betrokken medewerkers kregenv
in het weekeinde de schriftelijke
mededeling van de directievan het
bedrijf dat ze vandaag niet meer op
het werk hoeven te verschijnen. De
Voedingsbond FNV neemt de zaak
hoog op omdat de vakorganisaties
volop bezig waren met overleg over
een reorganisatie bij het bedrijf
waar 300 mensen werken. Op 7 no-
vember zou dit overleg worden
voortgezet.

Directeur A. Engels was gister-
avond niet voor commentaar be-
reikbaar. De conciërge van het
bedrijf deelde mee „dat de directie
al dagenlang niet thuis geeft."

Overleden bij
reanimeren
oud-militair

SITTARD - Een 53-jarige inwoner
van Sittard is gistermiddag plotse-
ling overleden toen hij op het oor-
logskerkhof aan de Haagstraat te
hulp schoot bij het reanimeren van
een oud-militair die een hartinfarct
had gekregen. Bij het reanimeren
zakte de Sittardenaar plotseling in
elkaar en overleed ter plaatse. De
oud-militair werd naar het zieken-
huis vervoerd. Zijn toestand was
gisteravond stabiel.

Vrees voor 800
doden in Egypte
na overstroming
CAIRO - De overstromingen in
EgyPte afgelopen week hebben
aan mogelijk 800 mensen het le-
ven gekost. De meeste slachtof-
fers vielen in de zuidelijke plaats
Dronka na het exploderen van
een olie-opslagplaats.
Met de berging van dertien lij-
ken in Dronka is het dodental
opgelopen tot 493, zo is in zie-
kenhuizen en veiligheidskringen
vernomen. Maar volgens derege-
ringskrant Al Ahram zouden er
nog 200 lijken onder het puin en
de modder liggen.

Met name in het zuiden is het
aantal slachtoffers moeilijk te
bepalen, omdat er in het Nijldal
duizenden gehuchtenzijn zonder
enige bestuursstructuur. Ge-
vreesd Wordt dat er epidemieën
zullen uitbreken door het rotten
van duizenden dierenkadavers.

Noodweer eist tientallen levens in Italië en Frankrijk

Catastrofe in Zuid-Europa
Van onze redactie buitenland

TURIJN/NICE - Ongekend
noodweer in Italië en Zuid-
Frankrijk heeft aan tientallen
mensen het leven gekost. Vol-
gens de Italiaanse Bescher-
ming Burgerbevolking (BB)
zijn zeker 32 mensen omgeko-
men en worden er circa hon-
derd vermist. In Frankrijk
kwamen zes mensen om.
Op ettelijke plaatsen in het noord-
westen van Italië zijn rivieren bui-
ten hun oevers getreden en zijn
bruggen weggespoeld. Het zwaarst
getroffen is de regio Piemonte, dat
tot rampgebied is uitgeroepen. De
zware regenval, die meer dan 60
uur aanhield, eiste in die streek ze-
ker 32 levens. „Helaas kunnen we
nu al vaststellen dat het aantal
slachtoffers hoger zal uitvallen,"
verklaarde staatssecretaris Ombret-
ta Fumagalli Carulli van de 88.
Alleen al in de provincie Cuneo zijn
21 lijken geborgen uit weggespoel-
de auto's, nadat de rivier de Stura
buiten haar oevers was getreden.
Zes mensen werden bedolven toen
hun huis in Varallo instortte. Meer
dan 2.000 mensen zijn in Asti dak-
loos geworden. Grote delen van Pie-
monte zijn verstoken van gas, water
en licht. Ook de regio Ligurië heeft
zwaar te lijden van de storm.

De BB en het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken kregen zware kri-
tiek te verduren omdat ze het ge-
vaar hadden onderschat en te laat
reageerden. Meer dan 10.000 red-
dingswerkers, politieagenten en
soldaten zijn ingezet, maar ze kon-
den de zwaarst getroffen gebieden
moeilijk bereiken. De schade aan
eigendommen, bedrijven en gewas-
sen loopt in de miljoenen.
In de loop van gistermiddag bereik-
te het noodweer Zuid-Italië. Napels
staat deels blank door de regen, en
overstromingen veroorzaakten een
enorme verkeerschaos in Sicilië.
Drie dagen hevige regenval heeft in
zuidoost-Frankrijk zes levens ge-
ëist. Een automobilist op het eiland
Corsica werd in de nachtvan zater-
dag op zondag nabij Bastia wegge-
spoeld. Zijn passagier wist zich aan
een boomtak vast te grijpen en kon
worden gered. Eerder verdronken
vier mensen in hun auto's bij twee
ongelukken in de departementen
Lozere en Aveyron.
Het westelijke deel van de stad Nice
is ondergestroomd met water en
modder, en het vliegveld werd ge-
sloten. Gisteren brak de zon door,
maar voor vandaag is opnieuw
slecht weer voorspeld.

# Niet zonder gevaar
voor eigen leven kijken
toeschouwers naar het
kolkende water van de

Tam, normaal
gesproken een rustig

kabbelende rivier bij het
Zuidfranse Saint Juery.

Foto: ANP

Tientallen doden bij
gevechten in Algerije

ALGIERS - Bij de zwaarste ge-
vechten tussen Algerijnse veilig-
heidstroepen en fundamentalisti-
sche guerrillastrijders sinds het
begin van de botsingen in februari
1992, zijn het afgelopen weekeinde
meer dan 45 gewapende moslims en
een agent gedood. Dat hebben de
autoriteiten van Algerije gisteren
meegedeeld.
De spanning liep vorige week hoog
op nadat president Liamine Zéroual
het falen van de onderhandelingen
met de leiders van het Islamitisch
Reddingsfront (FIS) had bekendge-
maakt. Hij kondigde toen eveneens
aan dat de strijd tegen „terrorisme
en geweld" zou worden opgevoerd.
HetFIS werd verboden nadat dere-
gering de verkiezingen in januari
1992 afgelastte. De fundamentalis-
ten stevenden toen af op een over-
winning.
In de hoofdstad Algiers werden dit
weekeinde acht fundamentalisten
gedood in een villa in dearme voor-
stad Eucalyptus, waar de radicale

moslims steeds meer aanhang ver-
werven. In Jijel, zon 300 kilometer
ten oosten van Algiers, werden vrij-
dag twintig moslimstrijders gedood.
De overige doden vielen bij ver-
scheidene operaties in andere delen
van het land.
Een dagblad dat in Algiers ver-
schijnt, schreef zaterdag dat de da-
der van de aanslag in Mostaganem
dinsdag, waarbij vier kinderen om
het leven kwamen, donderdag sa-
men met 33 andere moslim-strijders
is gedood. Dit is niet officieel beves-
tigd.
Een 26-jarigeFransman is zaterdag
vermoord aangetroffen in Bouïra,
100 kilometer ten zuidoosten van de
Algerijnse hoofdstad Algiers. De
identiteitvan het slachtoffer is nog
niet bekendgemaakt. Hij is de 69ste
buitenlander en de 21ste Franse
burger die binnen dertien maanden
in Algerije is vermoord. In totaal
zijn in Algerije sinds begin 1992 ze-
ker 10.000, mogelijk zelfs 20.000
mensen vermoord.

Reagan lijdt aan ziekte van Alzheimer
LOS ANGELES - De voormalige Amerikaanse
president Ronald Reagan lijdt aan de ziekte van
Alzheimer in een vroeg stadium. Dat hebben zijn
artsen zaterdag meegedeeld.
De eerste verschijnselen van deze ziekte, een ern-
stige vorm van pre-seniele dementie, zijn het ver-
lies van het vermogen tot spreken, schrijven en
lezen en het verstaan van taal als gevolg van aan-
tasting van de hersenen. Reagan is 83.
„Kort geleden is mij verteld datik één van de mil-
joenenAmerikanen ben die met de ziekte van Alz-

heimer te kampen hebben," vertelt Reagan in een
handgeschreven brief die door zijn kantoor in Los
Angeles is verspreid. Volgens zijn artsen is zijn ge-
zondheidstoestand voor de rest goed en kan Rea-
gan zonder meer nog enkele jaren leven.
De Amerikaanse president Bill Clinton verklaarde
in een reactie dat de mededeling van Reagan hem
„in het hart had geraakt." Clinton sprak op een
bijeenkomst van democraten en ging de aanwezi-
gen voor in een enorm applaus om de republikein
Reagan een steuntje in derug te geven.

Bisschop niet eens metKritisch Faunabeheer

Jagers gelaten onder
protest bij kerkdeur

Van onze verslaggever
BLERICK - Een groep van onge-
veer vijftig volwassenen en circa
twintig kinderen van de stichting
Kritisch Faunabeheer (SKF) heb-
ben zaterdagochtend geprotesteerd
tegen de jachttijdens de St.-Huber-
tusmis van bisschop Frans Wiertz
in Blerick.

Het kwam niet tot een confrontatie
tussen actievoerders en de bisschop.
Wiertz bleef in dekerk en de meeste
actievoerders bleven buiten.

Wel werden circa twintig jagersvan
wildbeheereenheid Blerick-Boe-
kend en Hout-Blerick via een haag
van actievoerders bij de kerk 'ver-
welkomd. De jagers, sommigen met
hond en eentje met een geweer,
trokken zich niet veel aan van de
actie en genoten van het door de
bisschop gezegende Hubertusbrood.
„Er wordt gejaagd sinds er mensen

op aarde zijn," zei voorzitter Karel
Keunen van de wildbeheereenheid
na afloop van deeucharistieviering.
„Ik denk daarom niet dat de actie
zoden aan de dijk zal zetten. Onze
wildbeheereenheid telt 25 jagers
met allemaal mensen hier uit het
dorp, die af en toe een beetje wild
schieten. We zijn blij dat we nog
van de natuur kunnen genieten. Het
is een misverstand dat we maar al-
les neerschieten. Er heeft nooit zo-
veel wild gezeten in deze omgeving.
Wat ik wel belachelijk vind, is dat
de kerk in een kwaad daglicht
wordt gesteld door deze actie,"
waarmee Keunen doelde op de tien-
tallen protestborden met opschrif-
ten als 'Kerk steunt lustmoord' en
'Heer vergeef ze' of 'Schietgebed.
Het kerkbestuur van de St.-Huber-
tusparochie had voorzorgsmaatre-
gelen genomen. Bisschop Wiertz
kwam dekerk binnen via de achter-
deur. Het maken van opnamen en
fotograferen tijdens de mis was niet
toegestaan.

„Het kerkbestuur wijst erop dat dit
geen gelegenheid is die door actie-
groepen aangegrepen moet worden
om eigen belangen te propageren.
Verstoring van de dienst in welke
vorm dan ook is strafbaar ingevolg-
de artikel 138 van het Wetboek van
Strafrecht," zo waarschuwde het
kerkbestuur via een pamflet op de
kerkdeur.

Bisschop Wiertz liet na de mis we-
ten niet achter de actie van Kritisch
Faunabeheer te staan. „Er zijn mil-
joenenvarkens en kippen in Neder-
land die ook worden geslacht. Daar
praat niemand over. Moeten we dan
allemaal vegetariër worden?" zo
sprak de bisschop.

" Een jager tepaard baant zich lachend een weg door de demonstranten. Foto: jan-paul kuit

Voetballer
bedreigt
arbiter

met dood
Van onze correspondent

NUTH - Tijdens het afgelopen
zaterdag gespeelde duel in de
vijfde reserveklasse tussen Mi-
nor 6 uit Nuth en COV 2 uit
Geleen heeft COV-speler Ger-
rits gedreigd scheidsrechter Jo
Crombachs deze week dood te
zullen schieten.

Twee minuten voor het einde
van het duel gaf Crombachs de
voortdurend mekkerende Ger-
rits een gele kaart. De COV-
speler schold de leidsman ver-
volgens uit, waarna de arbiter
rood trok. Gerrits spuugde toen
de scheidsrechter in het gezicht
en begon hem te slaan.

Nadat zowel Minor als COV-
spelers tussenbeide waren ge-
komen, schreeuwde Gerrits
naar de scheidsrechter: „Ik ben
uit Tuindorp en kom je deze
week kapot schieten."

De wedstrijd werd bij een 2-0
stand, in het voordeel van Mi-
nor, gestaakt. Scheidsrechter
Crombachs deed aangifte van
mishandeling en doodsbedrei-
ging bij de politie in Nuth.
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kunst
Opvolger JazzMeccageeft aantrekkelijk visitekaartje af

Geslaagde Music
Nights spelen op safe

DOOR RIK VAN DRUTEN

MAASTRICHT - De eerste
editie van de Maastrichtse
Music Nights mag geslaagd
heten. De programmering van
de tent op het Vrijthof was
weliswaar tamelijk risicoloos,
maar van niettemin aantrek-
kelijk gehalte én ze mocht zich
verheugen op veel en enthou-
siast publiek. Ook de cafe-
optredens werden goed be-
zocht. Slechts voor de blues-
rock in Zaal Berghmans bleef
de belangstelling wat achter.
De fusion en jazzrock van Mike
Stern, John Scofield en de Brecker
Brothers vormde vrijdagavond nog
het meest vooruitstrevende pro-
gramma-onderdeel op het Vrijthof.
Een dag later zorgden Saskia Laroo
en haar band, samen met Rosa
King, gevolgd door Maceo Parker
voor toegankelijke funk. De mati-
nee op zondagmiddag was bij voor-'
baat al een succes, met optredens
van Jean 'Toots' Thielemans en het
orkest van wijlen Count Basie als
klinkende afsluiter.
In ieder geval heeft de opvolger van
het jammerlijk teloor gegane Jazz-
Mecca een visitekaartje afgegeven
dat de sponsoren zal geruststellen.
Wellicht dat dat de organisatoren
de ruimte geeft om volgend jaar iets
gedurfder te programmeren.

Wie ook vrijdag en zaterdag van de
partij was, kon zondagmiddag wel-
dadig bijkomen met het Rosenberg

Trio. In tegenstelling tot de vooraf-
gaande avonden waren stoelen in de
tent gezet. Niet optimaal als het ge-
bodene behoorlijk swingt, maar het
dwingt tot nauwkeurig luisteren.
En daartoe gaven Stochelo (sologi-

taar), Nous'che (ritmegitaar) en
Nonnie Rosenberg (contrabas) alle
aanleiding.

Commercieel gaat het het Rosen-
berg Trio voor de wind, maar muzi-

kaal blijven de erfgenamen van
Django Reinhardt een fenomeen.
Zelfs een gebroken snaar kan Sto-
chelo niet uit zijn evenwicht bren-
gen. Met slechts vijf snaren brengt
hij het nummer tot een goed einde,

om pas dan zijn instrument snel te
reviseren.

Ook Toots Thielemans - zelf toch
niet de minste - was onder de in-
druk. „Ik ben vandaag een sand-
wich tussen Reinhardt en Count
Basie en dat brengt me weer hele-
maal terug naar de jaren vijftig,"
kondigde hij zijn kwartet aan. De
jaren - 72 inmiddels - eisen echter
wel degelijk hun tol, valt op te ma-
ken uit Thielemans' amechtige aan-
kondigingen.
Maar zodra hij zijn mondharmonica
aan zijn mond zet, lijkt hij daarvan
geen last te hebben. Bij de uithalen
schoppend op zijn barkruk haalde
Thielemans een even gemakkelijke
als verdiende succes binnen, zijn
bandleden - van wie met name de
brutaal bassende Michel Hatzigeor-
gidu opviel - volop hun aandeel in
het succes gunnend.

Een uurtje later stond Thielemans
weer even op het podium, om 'For
my lady' nog eens te spelen met het
orkest van Count Basie, dat sinds
diens dood onder leiding staat van
Frank Foster. Thielemans en Foster
kennen elkaar al sinds 1954, toen ze
elkaar in New Vork bij een concert
van Charly Parker tegenkwamen.
De big-bandklankengingen erin als
gesneden koek, hetgeen natuurlijk
niet verwonderlijk is. Limburg weet
blaasmuziek van hoge kwaliteit al-
tijd te waarderen en bovendien, big
bands zijn nooit uit de mode ge-
raakt, ze waren destijds eenvoudig
te duur. Nee, risico's namen Fosters
mannen niet, maar daarvoor waren
ze dan ook niet gekomen.

# Jean 'Toots' Thielemans tijdens deMusic Nights in Maastricht. Foto: frits widdershoven

Maceo Parker speelt één nummer te weinig
DOOR RIK VAN DRUTEN

MAASTRICHT - „Gelukkig, het
valt mee," zegt Barrelhouse-zange-
res Tineke Schoemakers na het eer-
ste nummer, „ik dacht even dat we
in de meerderheid zouden zijn."
Maar het werd wel degelijk druk in
Zaal Berghmans, zaterdagavond.
Omdat er degelijke muziek werd
gemaakt. Eerst de bluesrock van
het heropgerichte Barrelhouse, toen
de basis-blues van de Belg Roland
van Campenhout en tenslotte de

immer dampende Harry Muskee
Band.
Aanzienlijk meer publiek was er in
de dan ook veel ruimere tent op het
Vrijthof, waar na wat inleidend ge-
priegel van de tien man (m/v) sterke
band van trompettiste Saskia Laroo
pas de vlam in de pan sloeg toen
saxofoniste Rosa King het podium
betrad. Al jarenin Nederland, maar
nog immer een bezienswaardigheid.
De panterlegging en het Old Shat-
terhand-sliertjeshemd leidden
slechts even de aandacht af van de
vliegende funk waarop King haar

publiek vergastte.
Laroo en de haren begeleidden ge-
ïnspireerd en razend strak de saxof
oniste. Alleen lijden ze aan dat
merkwaardige virus waarvan jazz-
musici wel vaker last hebben: ieder-
een moet zn solokrijgen, terwijl de
rest dan spontaan het instrument
neerlegt, een sigaret opsteekt of aan
een fles water lurkt. Tot overmaat
van ramp waren de soli vaker een
abrupte onderbreking dan een wel-
kome aanvulling, en datalles steeds
onder het motto: kijk mij eens snel
spelen.

Maceo Parker heeft bij James
Brown het vak geleerd, en dat was
tijdens de laatste zaterdagavond-
act op het Vrijthof te horen. Slepen-
de soul met scherpe kantjes funk,
van zes strak in minstens 'thou-
sand-dollar-suits' gestoken heren.
Ongecompliceerd klinkend, hetgeen
iets anders is dan in de aard een-
voudig.
De gedisciplineerd spelende ritme-
sectie legde een even grondige als
flexibele basis, waarop Parker (sax)
en trombonist Fred Wesley naar
hartelust improviseerden. Ook vo-

caal gingen beide heren menig duel
aan, waarbij geen van beiden het
onderspit hoefde te delven, aange-
zien het publiek steeds als winnar
tevoorschijn kwam.
Des te verwonderlijkerwas het, dat
Parker ondanks de luidruchtige
aandrang daartoe niet meer voor
een toegift op het podium terug-
keerde. Een dag later heette het of-
ficieel dat de man zelf vond dat hij
genoeg had gespeeld. Verstandiger
was het dan toch geweest, als de or-
ganisatie hem tien minuten eerder
tot stoppen had gemaand, om ver-
volgens 'alsnog' een nummer toe te
staan. Want nu werd het enthou-
siaste publiek met een toch watkat-
terig gevoel de nacht ingespuugd.

DOOR RENE VLEMS Brecker Brothers weergaloosMAASTRICHT - Na bijna een
werkdag swingen in nachtelijk
Maastricht was zaterdagochtend
maar één conclusie mogelijk: Lim-
burg kan niet meer zonder jazz.Het
geboortekaartje van de Music
Nights is er daarom eentje om innig
te koesteren.

De giganten Mike Stern, John Sco-
field en The Brecker Brothers die
het festival vrijdagavond in het pa-
viljoen op het Vrijthof openden,
speelden onder het verlichte recla-'
mebord van een niet-Limburgse
bierbrouwer heerlijk en helder. En
nauwelijks vijftig meter verderop,
in het Theater, onderstreepte Wyn-
ton Marsalis met zijn trompet dat
hij inderdaad een levende jazzle-
gende is. Allemaal gevestigde na-
men die een waterdichte garantie
voor jazz met een overdosis artisti-
citeit hadden meegebracht.
Alleen meestergitarist John Sco-
field leek een beetje uit zn hum.

Doorgaans onderhoudt hij een in-
tens contact met zijn publiek, maar
dit keer hield de voormalige em-
ployé van Miles D.avis zaliger ge-
dachtenis zich op een afstand. Wel-
licht mist hij zijn alter ego, saxofo-
nist Joe Lovano, met wie hij de
mooiste muziek heeft gemaakt. Lo-
vano is op zichzelf begonnen, en
Scofield heeft een nieuwe band ge-
formeerd waarmee hij, zo bleek
vrijdag, langzaam terugkeert naar
de 'pure jazz. De oude Eddie Har-
ris, geroemd als de godfathervan de
fusion, blaast nu in plaats van Lo-
vano op het riet, maar is vooral een
curiositeit die de band geen meer-
waarde geeft. Drummer Bill Ste-
wart daarentegen sleepte met zijn
onnavolgbare techniek en creativi-
teit de formatie door de moeilijke
ogenblikken.
En Scofield zelf? Het blijft een ge-

Not om naar zijn legato-spel te luis-
teren. Door de vloeiende maar ook
trage, opgerekte noten lijkt het als-
of hij steeds een fractie achter de
feiten aan loopt, maar in werkelijk-
heid is zijn timing feilloos. Net als
zijn solo's, die hij volpropt met ori-
ginele harmonische ideeën.
Een andere gitarist die levenslang
in het krijt staat bij Miles Davis is
Mike Stern, die vóór Scofield op-
trad. Op de spitse fusion-groove
van zijn band borduurt hij avon-
tuurlijke solo's, vol ongeveinsde
emoties, die live veel beter tot hun
recht komen dan op de plaat. Als
het moet, speelt Stern snoeihard
met razende notenslierten, maar
met evenveel overtuiging weet hij
de gevoelige snaar te raken. De
Newyorker en zijn mannen musi-
ceerden zichtbaar met veel plezier
in eigen kunnen.

De spierballenmuziek van de Brec-
ker Brothers Band, de derde en
laatste act, sloeg nog 't meest aan.
Het Vrijthof-concert leverde het
overtuigende bewijs dat deze for-
matie momenteel terecht als debes-
te elektronische jazzrock-band ter
wereld wordt beschouwd.
Trompetist Randy en saxofonist Mi-
chael behoren tot de eerste lichting
geschoolde jazzmuzikanten, maar
zijn nooit vies geweest van hard-
rock. Dat is nog altijd goed te ho-
ren. In 1975 richtten zij de Brecker
Brothers op, maar na zes jaar gin-
gen de broers ieder hun eigen weg.
Randy was solo zeer succesvol en
schnabbelde wat bij in de pop (Lou
Reed, Aerosmith), terwijl Michael
furore maakte met Steps Ahead.
Twee jaar geleden vonden de broer-
tjes elkaar terug in hun oude band.

Michael is niet alleen de meest sym-
pathieke, maar ook de meest be-
gaafde van de twee. Met onthutsend
gemak strooide de tenorist vrijdag-
avond met sprankelende solo's
waarop iedere andere saxofonist
zijn vingers zou breken, en zondig-
de zo nu en dan met een vette knip-
oog tegen de harmonieleer. Tot
groot vermaak van zijn gehoor leef-
de hij zich uit op de EWI, een soort
sax-synthesizer met een bereik van
liefst acht octaven; overigens een
uitvinding van Brecker zelf.

Toen de spreekstalmeesteres het po-
dium opdraafde voor de dagslui-
ting, braken de honderden jazz-
rock-liefhebbers bijna letterlijk de
tent af en dwongen de Brecker
Brothers met het mes op de keel tot
een niet-geprogrammeerde toegift,
de kroon op een perfecte avond.
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Verwarring over
entree Sterzaal

MAASTRICHT - De optredens
in de cafés tijdens de Maas-
trichtse Music Nights waren gra-
tis, alleen voor de tent op het
Vrijthof en de optredens in de
Zaal Berghmans - ook wel be-
kend als Ster der Toekomst of
kortweg de Sterzaal - moest en-
tree worden betaald. Althans,
dat was de bedoeling. Nadat
vrijdag slechts 69 betalende be-
zoekers deBerghmans aandeden,
besloot de organisatie een dag
later de toegang gratis te maken.

„Het viel de mensen niet uit te
leggen dat ze gratis de cafés
waar bands speelden inkonden,
maar Jimmy Lafave, The Igua-
nas en Roy Rogers in Zaal
Berghmans moesten betalen,"
lichtte programmeur Jan Smeets
toe.

Zijn Buro Pinkpop was doori(
organisatie van de Music Nigl;
ingehuurd voor onder meer j
programmering in Berghmat,
„Daarom hebben we besloten o
zaterdag in Zaal Berghmaj
geen entree te heffen." |
Bezoekers die tevoren al
kaart hadden gekocht, kond(
aan de kassa van deSterzaal h\
geld terugkrijgen. De financift
tegenvaller diehet gevolg van i
gratis openstelling was, t«
overigens niet Smeets of Bv
Pinkpop, maar de Stichting W
sic Nights Maastricht.

De maatregel, zaterdagavoi1
buiten in de Bredestraat al do
middel van grote affiches b
kendgemaakt, sorteerde wele
fect: de optredens werden e>
stuk beter bezocht.

puzzel van de dag

P&P A 1224

HORIZONTAAL: 1 huisdier; 4 abces; 8 paddestoel; 12 vlaktemaat;
13 Europeaan; 14 uitroep; 15 strook; 17 vogel; 19 gierigaard; 20
pook; 22 windrichting; 24 vat; 25 gesloten; 27 soldatenrij; 29 prak;
32aanw.vnw.; 34 eens; 36gat; 38 nakroost; 39bouwland;40 familie-
lid; 41 gehoororganen; 43 ijskegel; 45 uitwas; 46 ongekunsteld; 48
afgod; 50 dwaas; 51 vaatwerk; 53 eetgerei; 55 knaagdier; 58riv. in
Limburg; 60 toekomstig; 62 vogelverblijf; 64 lidw.; 65 vistuig; 66 pi.
o. d. Veluwe; 67 gemeen; 68 slang; 69 stijf.

VERTIKAAL: 1 tuingereedschap; 2 vr. munt; 3draaikolk; 5 fietsonder-
deel; 6 voordat; 7 loven; 9 beschadiging; 10 op dewijze van; 11 te-
ken; 16 geestelijke; 17 grondverf; 18 Az. waterlelie; 19 beekje; 21
heks; 23 handvat; 26 afgod; 27 draad; 28 laan; 29kaartspel; 30ko-
lossaal; 31 vaal; 33 houding; 35griezelig; 37 grootmoeder; 42 spijker;
43 zout; 44 schaakstuk; 45 kennen; 47 boom; 49 ten opzichte van;
52 insekteneter; 53 maangodin; 54 akker; 55 onnozel; 56 kier; 57
gast; 59 een en ander; 61 Jongensnaam; 63 pi. in België.

oplossingpuzzels zaterd
OPLOSSING A1115

HORIZONTAAL: 1 bloemkool; 8 ara;
9 bak; 10 rok; 12ulaan; 13 spoor; 15
draak; 16 vlo; 18 adrem; 20 enak; 21
telen; 23 sela; 24 theorie; 26 eg; 28
lee; 29 elp; 31 ei; 32 nazomer; 33
smarten; 34 nl.; 35rep; 37Anc; 38re;
40 tonrond; 44 unie; 47 talud; 48 mo-
de; 50 meten; 52 pad; 53 galon; 54
pekan; 55 Minos; 56 sla; 57 Ede; 59
ris; 60 orthopnoe.

VERTIKAAL: 1 braak; 2 laak; 3 eb; 4
maillot; 5 k.k.; 6Orpa; 7 loods; 8 alaaf;
11 koren; 12 urn; 14 rel; 15 decenni-
um; 16vee; 17oer; 19 marineren; 21
theepot; 22 niemand; 24 temet; 25
eland; 27 gal; 28 lor; 30 pre; 31 eer;
36 Oriando; 39 rites; 41 nap; 42 oud;
43kolos; 45 nep; 46 Eeklo;48 manie;
49 dos; 51 naar; 53 giro; 57 eh; 58 ep.

recept
Zuurkool-paprikasalade
Zuurkool bevat maar weinig calorieën en veel vita-
minen en mineralen. Daarom maakt het de groente
ideaal voor lijners! Heeft u een restje van deze
kleurige vezelrijke salade over, dan kunt u er de
volgende dag op zn Amerikaans een 'hotdog' mee
maken. Op het broodje een pluk zuurkoolsalade en
hierop een frankfurter.

Haal de zuurkool met twee vorken uit elkaar. Hal-
veer de rode en groene paprika en verwijder zaad-
jes en zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in repen.
Pel de ui en verdeel deze in ringen. Verdeel uirin-
genen reepjes paprika over de zuurkool en schep
dooreen. Klop olie en azijn door elkaar en schenk
dit over de salade. Schep alles opnieuw dooreen.
Laat de salade een half uurtje staan, zodat alle
smaken intrekken en bestrooi de salade voor het
serveren met peper en paprikapoeder.

500 gram zuurkool uit het vat, 1 rode paprika, 1
groene paprika, 1 kleine rode ui, 5 eetlepels olie, 2
eetlepels azijn, peper, paprikapoeder.

Variant: bestrooi de salade voor het serveren met
knapperig uitgebakken reepjes gerookt spek.
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timidatie
F Cemer-gebergte is van groot.ategisch belang, omdatvan daar-
aanvallen op zowel de Servische
egeraars van Sarajevo als op de

bevoorradingslijnen mo-
-4k zijn. Eerder had het Eerste
'rPs met een aanvalop het Bjelas-
a~gebergte ten zuiden van de

'd een Servische aanvoerroute af-
deden.
püms en Serviërs voerden hevige
"jUeriegevechten in de buitenwij-, Van Sarajevo, die pas verflauw-
* nadat de Verenigde Naties
?vo-vliegtuigen te hulp riepen.
j\. intimideerden de strijdende, 'jen door laag boven hun stel-en te vliegen,

r^d de enclave Bihac duurden de
chten gisteravond in alle hevig-

I voort. Volgens VN-bronnen
P de Serviërs opgerukt tot zon
f/ 1 kilometer ten zuidoosten vanftacI
Proep

Li1 nioslimleger behaalde de afge-
Pf 11 twee weken voor het eerst

de oorlog bijna drie jaargele-
Z 1 uitbrak enkele overwinningen
?_ net slagveld. In elf dagen tijd
f overden ze rond Bihac ongeveer
J vierkante kilometer grondge-
■J*-' en samen met de Bosnische
°aten namen ze de stad Kupres

Manojlo Milovanovic, de
tPerbevelhebber van de Bosnisch-
/MScne strijdkrachten, heeft de

bevolking en militairenin
regio_Bihac0_Bihac opgeroepen tot een

pussende strijd" om het verloren
led te heroveren.

Kerkelijk leider Heyns vermoord in Zuid-Afrika
?*UNNESBURG - Johan Heyns,;e van de kopstukken van de blan-

!> Nederduitse Gereformeerde
t^K (NGK) in Zuid-Afrika, is za-

in zijn huis in Pretoria
(Zwoord. Kerkleiders en functio-
la issen van het Afrikaans Natio-
|eai Congres (ANC) vermoeden dat

nioord het werk is van rechtse
{ 'Calen die gekant waren tegen
'ih veranderingsgezinde roli^en de NGK. Die was in het ver-
ïin! een belangrijke steunpilaar

" j "et apartheidsbewind.
J^Sens de Zuidafrikaanse politie
■>, arn de 66-jarige Heyns door een
K °t door het hoofd om het leven.

f ' gebeurde in het bijzijn van zijn
UW en twee kleinkinderen., esident Nelson Mandela toonde

t tijdens een toespraak
■^Urban geschokt over de dood

0
n Heyns, die van 1986 tot 1990

n. bitter van de NGK-synode was.1 noemde de blanke theoloog „een. ermoeibaar strijder en een inte-rn."
) * de anglicaanse aartsbisschop

Sftiond Tutu veroordeelde de
(j slag. Hij noemde het slachtoffer
j^ eerste synodevoorzitter van de

4e K die de steun van de kerk aanaPartheid ter discussie stelde."

Hardleers

’Beroepsdemonstranten’

verzieken studentenactie
Van onzeredactie binnenland

DEN HAAG - Het waren enkele
'beroepsdemonstranten' die er
afgelopen zaterdag voor zorgden
dat de studentenmanifestatie in
Den Haag even uit de hand liep.
Deze harde kern van voorname-
lijk niet-studerende actievoer-
ders probeerde op een geweldda-
dige manier door een muur van
politie-agenten door te dringen
tot het Binnenhof. Zes mensen
werden gearresteerd wegens
openlijke geweldpleging en het
gooien van stenen. Eén demon-
strant raakte licht gewond.
„Ik wist dat het hier fout zou

gaan," zuchtte Kysia Hekster,
voorzitter van de Landelijke
Studentenvakbond (LSVb). Op
die beruchte plek liep de jonge-
rendemonstratie van 8 mei 1993
totaal uit de hand door een bui-
tensporig gewelddadig optreden
van de Mobiele Eenheid.

Maar de LSVb kon de opstootjes
deze keer niet wijten aan agres-
sief gedrag van de politie. Inte-
gendeel. Op verzoek van de stu-
dentenvakbond liepen er in de
binnenstad alleen maar 'platte
petten' rond, de MobieleEenheid
stond verscholen opgesteld op
het Binnenhof. Er was een spe-

ciale 'ordedienst' van studenten
die met mobilofoons voortdu-
rend contact hieldmet de politie.
„Niet meppen hoor, daar worden
ze alleen maar agressief van,"
riep een studente door haar mo-
bilofoon.

Een klein handgemeen kon niet
uitblijven. De harde kern 'be-
roepsdemonstranten' probeerde
na een korte sit-down-actie twee
keer door een muur van politie-
agenten het Binnenhof te berei-
ken, waarop in totaal zes arres-
taties volgden. „Wij studeren
niet, maar deze manifestatie is
toch ook bestemd voor uitke-

ringsgerechtigden? Bovendien
we zijn gewoon solidairmet stu-
denten," aldus één van de rel-
schoppers. Uit alles blijkt dat de
harde kern uit is op een dagje
herrie trappen, maar veel succes
hebbenze niet. De 'platte petten'
hebben de situatie onder contro-
le.
De LSVb had 10.000 demon-
stranten verwacht, slechts 4.000
studenten kwamen opdagen. De
deelnemers wijten de slechte op-
komst aan de aanpassing van de
ov-jaarkaart. Negentig procent
van de studenten heeft sinds 1
november een weekkaart en
moet in het weekeinde gewoon
een treinkaartje kopen. „Ik
moest zestien piek betalen,"
klaagde een tweedejaars studen-
te aan de School voor de Journa-
listiek in Utrecht. „Waarom
hebben ze deze demonstratie
niet een week eerder georgani-
seerd? Toen kon iedereen pok in
het weekeinde nog gratis rei-

" Eén van de relschoppers wordt door depolitie hardhandig aangepakt. Foto: ANP

Twijfels over nieuwe strafmogelijkheden gemeenten

Te weinig banen voor
'werken onder dwang'

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Vooral lastposten,
dwarsliggers en degenen die uit
levensovertuiging in de bijstand
zitten, zullen de ruimere straf-
mogelijkhedenvan de gemeente-
lijke sociale diensten voor hun
kiezen krijgen. Individueel, niet
massaal. Om de massa te 'active-
ren' aan het werk te gaan, ont-
breekt het aan mankracht bij de
sociale diensten en vooral aan
banen. 'Je kunt de mensen nu
eenmaal niet dwingen te sollici-
teren naar werk dat er niet is', is
de algemene opvatting.

Gemeenten krijgen binnenkort

de mogelijkheid bijstandtrek-
kers verplicht 'vrijwilligerswerk'
te laten doen. Hoewel ook op het
ministerie van Sociale Zaken
wordt toegegeven dat 'vrijwillig'
een vreemde klank heeft gekre-
gen, denkt men dat het de moge-
lijkheden van de gemeenten totallerlei 'experimenten' verruimt.

Maar dat dwang en strafkortin-
gen wezenlijk zullen helpen het
leger van 500.000 bijstandscliën-
ten te verkleinen, is onwaar-
schijnlijk. Van de sanctiemoge-
lijkheden die de sociale diensten
al hadden, tot aan strafkortingen
van 100 procent toe, is het bezui-
nigingseffect altijd klein ge-
weest. De administratie ervan is

meestal kostbaarder dan de be-
dragen die het oplevert.

Afgegraasd
De sociale diensten moeten 380
miljoen bezuinigen, terwijl on-
dertussen de bijstand volstroomt
met tienduizenden arbeidsonge-
schikten en werklozen die buiten
de strenge wao/aaw en ww wor-
den gehouden. De hoop dat
fraude-opsporing een duit in het
zakje kan doen, lijkt ijdel. De so-
ciale diensten hebben de moge-
lijkheden van fraudebestrijding
al afgegraasd. Ze spoorden daar-
mee vorig jaar 220 miljoen gul-
den op.
„In individuele gevallen kan de

sanctiemogelijkheid helpen,"
meent H. Wals, woordvoerder
van Divosa, de kring van direc-
teuren van sociale diensten.
„Sommige mensen kunnen wel
een duwtje in de rug gebruiken."
Wie onder dwang aan het (vrij-
willigers-)werk wordt gezet, is
vooral afhankelijk van de beoor-
deling van de betrokken ambte-
naar. De bijstand is individueel
gerichten kent geen centraal be-
paalde voorwaarden met betrek-
king tot sollicitaties, zoals in de
ww bijvoorbeeld sommige be-
drijfsverenigingeneen norm van
minimaal vijf sollicitaties per
maand hanteren en daaronder
automatisch een strafkorting
van 10 tot 20 procent inhouden.
Het massaal 'activeren' van
mensen in de bijstand is trou-
wens praktisch onmogelijk, ge-
zien de tijd en moeite die dat
vergt van de met hoge werkdruk
kampende diensten. De Amster-
damse sociale dienst is al blij als
ze een cliënt eens in de twee
maanden te zien krijgt. Verklei-
ning van het leger bijstandtrek-
kers „lukt alleen als de economie
echt aantrekt en er meer werk
is," zegt een woordvoerder.

’ServiërsverliezenstrategischgebergtebijSarajevo’

Opmars Bosniërs gaat door
.^Van onze redactie buitenland

- Het Bosnische
Seiïngsleger, dat door mos-
ris wordt beheerst, heeft gis-ren- gemeld dat het in de
beving van de hoofdstad

'r&jevo gebied op de Serviërs
£ft veroverd. De Serviërs
"ben in het noordwesten

tegenaanval ingezet op de
Bihac.

een korte verklaring voor de ra-

' liet generaal Vahid Karavelic
i'en dat zijnEerste Korps na tweepn vechten het Cemer-gebergte1 noorden van de hoofdstad heeft
overd. Daarbij heroverden ze
?g vierkante kilometer terrein
'tebben ze „dertig dorpen van de

bezetting bevrijd." Ook
een grote hoeveelheid zware

Pens en munitie zijn buitge-
akt. Een VN-woordvoerder kon, bericht niet bevestigen, maar

ft'te de terreinwinst van- de mos-
tts ..overdreven."

binnen/buitenland
Gestrande potvis

naar Fries museum
', Van onze correspondent
'MUIDEN - De vijftien meter
inge potvis die afgelopen don-
erdag dood aanspoelde op een
andplaat tussen Terschelling en
beland, komt in het bezit vanlet Fries Natuurmuseum in

Het karkas gaat
'|*n de neus van het Nationaal
'atuur Historisch Museum van

voorbij.

j>it weekeinde zou het IJmui-
'ense sleepbedrijfWijsmuller de

"jFalvis naar IJmuiden slepen,a(aar het dier gisteren door me-
.FWerkers van het Leids mv-
T^m ontleed zou worden. Een
Jersehil van mening over de wij-
F waarop Wijsmuller te werk

zou gaan, is er de oorzaak van
dat het sleepbedrijf op het laatst
van de klus heeft afgezien.
Zaterdag stapten de conservator
en een aantal medewerkers van
het Leids museum op een sleep-
boot van havensleepbedrijf
Goedkoop, een dochterbedrijf
van Wijsmuller. Eenmaal aan
boord bleek echter dat de mu-
seum-medewerkers allerlei eisen
begonnen te stellen. Zo mochten
de kaken van de 30.000 kilo we-

gende walvis niet kapotgaan en
moest de hersenpan onbescha-
digd blijven.

Dit eisenpakket ging het sleep-
bedrijf te ver. Wijsmuller had
het plan met een draad om de
staartvin het dier bij hoog water
los te trekken en aldus naar IJ-
muiden te vervoeren. „Dit alles
zou gratis gebeuren, maar de
wijze waarop de mensen van het
museum de zaak wilden aanpak-

ken, zou neerkomen op een echte
bergingsoperatie. Dat kun jena-
tuurlijk niet meer gratis doen,"
aldus havenmeester P. Dekker
van Zeehaven IJmuiden. Bij
Wijsmuller was afgelopen week-
einde niemand bereikbaar voor
commentaar.
Het Fries Natuurmuseum be-
kijkt nu hoe het dierwèl wegge-
haald kan worden. Men wil de
potvis naar Ameland slepen en
daar prepareren. De kosten hier-
van, waarschijnlijk om en nabij
de 15.000 gulden, worden ge-
deeld met het Noorder Dieren-
park in Emmen. Het skelet van
de walvis zal in de toekomst om
het jaar in Leeuwarden en in
Emmen worden tentoongesteld.

’Passiviteitstaatgelijkaanmedeplichtigheid’

Paus zet Sicilianen
op tegen de maffia

Van onzeredactie buitenland
SYRACUSE - Paus Johannes Pau-
lus II heeft tijdens een driedaags
bezoek aan Sicilië de bevolking op-
geroepen zich moedig te weer te
stellen tegen de maffia. Het ant-
woord van de georganiseerde mis-
daad bleef niet uit. Zaterdag vond
in de buurt van Palermo de priester
Gino Sacchetti aan zijn deur een

lam, waarvan de keel was doorge-
sneden, met daaraan de tekst „Met
jouzal hetzelfde gebeuren."

Het dreigement kwam na oproepen
van de paus aan de Sicilianen om
angst, onverschilligheid en apathie
af te werpen en tegen de georgani-
seerde misdaad in actie te komen.
Sacchetti werkt als priester in de
gevangenis van Palermo. Hij is te-
vens hoofd van een opvangcentrum
voor drugsverslaafden.
„Catania, sta op en bekleed u met
licht en gerechtigheid," zei de paus
vrijdagavond tegen de menigte die
zich voor de kathedraal van Paler-
mo had verzameld. „In het huidige
historische tijdperk is er geen tijd
voor lafheid en traagheid." Passivi-
teit staat gelijk aan medeplichtig-
heid, hield dekerkleider zijn gehoor
voor.
Ook voor de maffia zelf had de paus
een boodschap. „Zij die verant-
woordelijk zijn voor geweld en ar-
rogantie, gedrenkt in mensenbloed,
zullen zich voor Gods gericht moe-
ten verantwoorden," zei hij in een
boodschap aan vier gevangenen die
hem zaterdag in het paleis van de
aartsbisschop in Catania bezochten.
Tijdens een door 300.000 gelovigen
bijgewoonde mis in Catania riep de
paus zaterdag de vorig jaar ver-
moorde priester Pino Puglisi in her-
innering als een „moedige getuige
van de waarheid van het Evange-
lie." Puglisi was een fervente maf-
fia-bestrijder in de zeer geweldda-
dige wijk Brancaccio in de Sici-
liaanse hoofdstad Palermo.
De Italiaanse media veroordeelden
gisteren het dreigement aan het
adres van Sacchetti. „Het lam was
bestemd voor Johannes Paulus II,"
schreef het dagbladLa Republica in
een commentaar. „Terwijl de paus
in Sicilië tegen de misdaad preekte,
wilden de maffia-clans hem een
duidelijke en sterke boodschap
meegeven."

Greenpeace: nog
meer olie in

Russisch milieu
MOSKOU - Volgens Greenpeace
Rusland is er in de Noordrussische
republiek Komi opnieuw olie in het
milieu gestroomd. Volgens woord-
voerders zou het gaan om 13.000
ton. De olie zou uit dezelfde be-
schadigde pijpleiding zijn gekomen
die vorige maand voor een milieu-
catastrofe heeft gezorgd. De Russi-
sche autoriteiten hebben de mel-
ding van Greenpeace gisteren te-
gengesproken.
Greenpeace, dat een eigen onder-
zoeksgroep in het getroffen gebied
heeft, ontdekte de nieuwe oliepias
bij een inspectie van de leiding. De
olie was in de rivier Chata-Jagari-
vier terechtgekomen, ongeveer 40
kilometer noordelijk van het stadje
Oesinsk.
Van officiële zijde is ook tegenge-
sproken dat olie via zijrivieren en
kreken in de grote Petsjora-rivier is
terechtgekomen, waardoor het ge-
vaar bestaat dat ook de Barentsz-
zee wordt verontreinigd. Volgens
milieudeskundigen ter plaatse is
echterook de Petsjora vervuild.

Politie voorkomt
oprichting van

neo-nazipartij
BONN - De Duitse politie heeft za-
terdagavond de oprichting van een
nieuwe organisatie van neo-nazi's
verhinderd. Ongeveer 100 politie-
mannen deden een inval in een eta-
blissement in Stuttgart waar 197
rechtse extremisten een vergade-
ring hielden. Zij wilden een nieuwe
neo-nazistische partij oprichten. De
politie nam verboden lectuur en
vlaggen met nazi-symbolen in be-
slag.
Tijdens de actie kwam het tot een
handgemeen, waarbij acht politie-
mannen gewond raakten. Vrijwel
alle aanwezigen werden gearres-
teerd, maar de meesten waren giste-
ren na het opmaken van het proces-
verbaal al weer op vrije voeten.
Twee mannen zullen zich moeten
verantwoorden wegens geweldple-
ging-

Duizenden bomen
tegen nieuwe

baan bij Schiphol
VIJFHUIZEN - Enkele duizenden
tegenstanders van Schiphol hebben
gistermiddag in Vijfhuizen bomen
geplant op een stuk grond van de
vereniging Milieudefensie. Met de
aanleg van het 'Bulderbos' wil de
milieubeweging de uitbreiding van
de luchthaven met een vijfde baan
dwarsbomen. Campagneleider W.
Duyvendak is zeer tevreden met de
ruim 4.000 bezoekers die Milieude-
fensie op de feestelijke boomplant-
dag heeft geteld. De grote opkomst
bewijst volgens hem dat het verzet
tegen de luchthaven groeit. Milieu-
defensie zint verder op de aanleg
van een 'Bulderbosje' in de Flevo-
polder, waarmee moet worden
voorkomen dat Schiphol een deel'
van de groei op de luchthaven Lely-
stad gaat afwikkelen.

punt uit
Geen haast

Minister Van Mierlo van Bui-
tenlandse Zaken wil zich niet"
haasten met de discussie overj
de herijking van het buiten-?
Lands beleid. De D66-leider zeit
dit zaterdag op een congres van"
zijn partij in Zwolle. In de
TweedeKamer werd deze week
op meer snelheid aangedron-
gen. Dat gebeurde vooral met
het oog op de bezuinigingen
(ruim 900 miljoen tot 1998) bij
Defensie die vrijdag door mi-
nister Voorhoeve werden aan-,
gekondigd. Voorhoeve zegt de
invulling van een deel van dieï
bezuinigingen pas te kunnen'
aangeven als de conclusies van
de discussie bekend zijn.

Hamas
Harnas, de beweging van fun- 'damentalistische Palestijnen, is-
naar eigen zeggen bereid sa-:
men met de PLO een dialoog te"beginnen met Israël. De woord-i
voerder van Harnas in de Gaza-
strook, Mahmud el Zahhar, liet-
zich gisteren door het Egypti-'
sche persbureau MENA aanha--len met de uitspraak dat zijn'
beweging de Palestijnse natio-;
nale eenheid wil bewaren.

Hervormer
De politieke stoelendans in het»
Kremlin heeft afgelopen week-1
einde een radicale hervormer,
profijt opgeleverd. De jeugdige"privatiseringschef Anatoli
Tsjoebais werd door Jeltsin van
'gewoon' vice-premier tot eer-
ste vice-premier bevorderd.>Volgens Jeltsins naaste advi-1
seurs en Tsjoebais zelf beves-»
tigt deze promotie dat de Rus-.
sische regering „vastberaden |
doorgaat met economische her-,
vormingen."

Angola
Ondanks internationale druk
om de gevechten te stakenzette
de Angolese regering gisteren
de grond- en luchtaanvallen op
Huambo, het hoofdkwartier
van de rebellen, voort. In pa-
niek ontvluchtten duizenden
burgers Huambo om een veilig/
heenkomen in het omliggende,
oerwoud te zoeken. ».

Cholera
Een cholera-epidemie in Gul-v
nee-Bissau heeft sinds begin,
oktober meer dan 250 mensen- v
levens geëist. Bijna 1.400 men-;,
sen zijn besmet. De epidemie
begon in de archipelvan de Bi- ,
jagós en heeft zich inmiddels
over het hele land verspreid.

Ballonvaart
De ballonvaart die J. Bolten uit.
Heiloo gistermiddag met een^
groepje kennissen maakte,-heeft bij Spierdijk bijna een.
dramatisch einde gekregen.
Tijdens een landingspoging bij J
Spierdijk, werd de grondeigen- Jj
aar zo woedend dat hij met zijn^
jachtgeweer op de ballonvaar-
ders schoot. Ernstige ongeluk-
ken bleven uit, omdat zijn*
vrouw precies op dat moment
het geweer naar beneden sloeg'
waardoor de man in de grond,,-
schoot. De schutter is gevlucht-
voor de politie.

Verkrachting
De politie van Tilburg zoekt,
een man diein de nacht van za-
terdag op zondag een 47-jarige [
vrouw anderhalf uur lang op.
verschillende plaatsen in der
stad heeft aangerand en ver-
kracht. De vrouw had de man
in een uitgaansgelegenheid
buiten de stad ontmoet. De^
man dwong haar naar Tilburg
te rijden. In en in de nabijheid-
van haar auto vergreep hij ziclr;
aan haar. Dat gebeurde zowel*
in de binnenstad als op stillere^
plaatsen. %

»

(ADVERTENTIE)

UITSTEKENDE:
KWALITEIT VOOL :

EEN ZACHTE PRIJJ }
HEEFT GEEN HELF "

ADVERTENTIF ;
NODIG. ■

JU■ i
i "«

Ambachtelijk | JONGSi *gestookt volgens l|CjUr^B
oud Limburgs gElifci^'. "„
familierecept. |$fT«ïl';jj'

Maandag 7 november 1994 "3



t
Wij weten niet wat jou bewogen heeft
vroegtijdig van ons heen te gaan,
maar zeker had Hij reden, want
Hij had jou in Zijn handpalm staan.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor zijn
gezin, is heden onverwacht van ons heengegaan,
op de leeftijd van 63 jaarmijn lieve man, onze
zorgzame vader, onze opa, schoonvader, broer,
zwager, oom en neef

Johan Coenjaerds
echtgenoot van

Tilla Mantelars
vader van Hans en Karin

opavan Melissa en Denise
Wijlre: TillaCoenjaerds-Mantelars

Cadier en Keer: Hans en Carla
Coenjaerds-Mingels

Gulpen: Karin en John
van Loo-Coenjaerds
Familie Coenjaerds
Familie Mantelars

4 november 1994,
Kapolder 13, 6321 PT Wijlre.
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op woensdag 9 november a.s. om 11.00 uur, in
de St.-Gertrudisparochiekerk te Wijlre, waarna
aansluitend begrafenis op de kerkelijke be-
graafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondwake dinsdag 8 november om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
Johan is opgebaard in de rouwkapel van de
Zusters Clarissen Sjalom, Hilleshagerweg 11 te
Mechelen.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar dage-
lijks van 17.00-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een leven getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is na een moedig gedragen lij-
den van ons heengegaan mijn lieve man, onze
vader, schoonvader, opa en broer

Men Zoetbrood
echtgenoot van

Margot van Winssen
Hij overleed op de leeftijd van 65 jaar.

In dankbare herinnering:
M.A. Zoetbrood-van Winssen
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 5 november 1994
Correspondentie-adres: Belemnieterf 245,
6413 LZ Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op
woensdag 9 november om 10.00 uur in de Cor-
neliuskerk gelegen aan het kerkplein te Heer-
lerheide-Heerlen. Aansluitend zal de crematie-
plechtigheid plaatsvinden in het crematorium
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de voornoemde kerk alwaar ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Er is voor vervoer per autobus van kerk naar
crematorium en terug gezorgd.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.
_______————

Bij het overlijden van mijn lieve man

Douwe Kaspers
wil ik mijn oprechte dank betuigen aan allen
voor hun medeleven.

Dora Kaspers
en familie

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij komen het dichtstbij het grote
als we groot zijn in nedrigheid

Tagore
Verdrietig, maar vol dankbare herinneringen,
geven wij u kennis van het overlijden van onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve groot-
en overgrootmoeder

Anna Maria
Delbressine

echtgenotevan wijlen

Leo van Mulken
Zij overleed in de'leeftijd van 96 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Geleen: t Mia Houben-van Mulken
Zef Houben

Stem: Til Janssen-vanMulken
t Wim Janssen

Urmond: Bertha en Dick
Koot-van Mulken

Geleen: Annie en Sef
Franssen-van Mulken

Meers: t Gerda Wijnen-van Mulken
Col Wijnen

Stem: Lies en Gerrit
Smans-van Mulken
en al haar dierbare
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Delbressine
Familievan Mulken

Stem, 6 november 1994.
Bejaardencentrum de Moutheuvel.
Corr.-adres: Speelheuvel 53, 6129 PV Urmond.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op donderdag 10 november om 10.00 uur in
de St.-Martinuskerk te Stem, waarna aanslui-
tend de begrafenis op -de begraafplaats te Ke-
rensheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Woensdag om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden in het bejaardencentrum De Moutheu-
vel.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Gelegenheid om afscheid te ne-
men dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Onze dank gaatuit naar het personeel van afde-
ling 1 van bejaardencentrum De Moutheuvel
voor de liefdevolle verzorging.

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg
waarmee hij ons omringdheeft, delen wij u me-
de, dat geheel onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn inniggeliefde man, onze lieve vader,
zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Pierre Bastin
echtgenoot van

Kitty Tummers
Hij overleed op de leeftijd van 51 jaar.
Bocholtz: Kitty Bastin-Tummers

Margery
Heerlen: Armin en Pasealle Hamers-Muijrers

Familie Bastin
Familie Tummers

Bocholtz, 5 november 1994
Corr.-adres: Hofstraat 11, 6351 BD Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 10 november a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te
Bocholtz, waarna aansluitend de crematie in
stilteplaatsvindt in het crematorium te Imsten-
rade. De absoute zal plaatsvinden op het kerk-
hof te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Het rozenkransgebed wordt gebeden op woens-
dag 9 november a.s. om 18.45 uur in voornoem-
de kerk waarna aansluitend de avondmis te
zijner intentie.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Met verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van

Pierre Bastin
Gedurende 25 jaar verrichtte hij met veel ener-
gie zijn werkzaamheden bij de Vrijwillige
Brandweer. Zijn hulpvaardigheiden enorme in-
zet zullen wij niet meer kunnen ervaren.
Zijn grote plichtsbetrachting gedenken wij met
veel respect.

Het Gemeentebestuur van Simpelveld

Met grote verslagenheid hebben we kennis ge-
nomen van .het plotselinge overlijden van

Pierre Bastin
Bijna 25 jaar was hij zeer betrokken bij het
brandweerwerk.
Zijn interesse en inzet, maar vooral zijn vriend-
schap zullen altijd in onze herinnering blijven
voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en naaste
familieleden oprecht sterkte en dekracht om dit
zware verlies te dragen.

VrijwilligeBrandweer Simpelveld,
Bluseenheid Bocholtz.

Groot is onze verslagenheid bij het vernemen
van het plotseling overlijden van onze instruk-
teur

Pierre Bastin
Zijn inzet en voorbeeld in de vereniging zullen
lang in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden
L.R.V. SportvriendenBocholtz

Veel te vroeg heeft het noodlottoegeslagen.
Tijdens het uitoefenen van je sport en hobby,
midden tussen jeveteranen vrienden ben je ons
ontvallen.
Wij begrijpen niet waarom.

Pierre
bedankt voor alles.

"Veteranenclub Sportvrienden"
Serve en Troutje, Zef en Annie, Jo
en Hilde, Mathieu en Tiny, Harry en
Marie-Louise, Henk en Ida, Frans

Met diepe verslagenheid ontvingen wij het be-
richt van het plotselinge overlijden van onze
dierbare collega

Pierre Bastin
Zijn humor, werklust en kameraadschap zullen
altijd in onze herinnering blijven voortleven.
Ons medeleven gaat uit naar Kitty, Margery,
Armin, Pasealle en naaste familieleden, die wij
veel sterkte toewensen om dit verlies te dragen.

afdelingExpeditie
Josef Gartner & Co NederlandNV

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, delen wij u mede dat
heden, in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
de h. sacramenten, van ons is heengegaan mijn
zorgzame moeder, schoonmoeder en onze lieve
oma

Louisa Josephina
Heffels

echtgenote van wijlen
Jacobus Jeurissen

Urmond: Hub en Marij Jeurissen-Koot
Björn, Gitte
Familie Heffels
Familie Jeurissen

6129 BT Berg a/d Maas, 5 november 1994,
Julianastraat 41.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal worden gehouden op dinsdag 8
november om 10.30 uur in de parochiekerk van
deH. Michael te Berg a/d Maas.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Heden maandag om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen heden
maandag van 18.00 tot 19.00 uur in de rouwka-
mer van uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat
41 te Elsloo-Stein.
Een speciaalwoord van dank aan deGezinszorg
Stem en afdeling 3 van het Maaslandziekenhuis
te Sittard voor de goede verzorging.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

Enige en algemene kennisgeving

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie dingen waarvan
hij heeft mogen genieten, is na een leven van hard werken van ons
heengegaan, onze broer, zwager, oom en neef

Frans Gerard Baggen
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van het h. sacrament
derzieken.

Kerkrade: FamilieH. Schopen-Baggen
Kerkrade: FamilieL. Baggen-Gördzen
Australië: FamilieE. Baggen-Ots

Heerlen: Familie J. Baggen-Fraats

FamilieBaggen

Heerlen, 5 november 1994, Hamboskliniek
Corr.adres: Spoorsingel 30, 6412 AB Heerlen
De plechtige uitvaartdienstzal worden gehouden op woensdag 9 no-
vember a.s. om 12.00 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Kerkrade-Bleijerheide, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van Lindeman Uit-
vaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00
uur.
Voor vervoer kerk crematorium v.v. is gezorgd.

t
Weemoed is een foto van voor 20 jaar.
Familie, nog samen, nog gezond.
Is toen. Met een lijst van nu errond.
Het nu houdt het verleden bij elkaar.
Uit: "Onbegonnen werk", Herman de Coninck

Vandaag is thuis, temidden van zijn kinderen, overleden onze lieve
vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwager en oom

Theo Bierman
v * Kerkrade, 26 december 1913

t Heerlen, 5 november 1994
weduwnaarvan

Maria Zuketto
Beek-Übbergen: Marianne Pieper-Bierman t

Guus Pieper
Floor, Luz Marina en Peter, Mellanie

Geldrop: Paul en Connie Bierman-Arets
Janneke en Joep, Daan, Stijn, Toon

Heerlen: Marga en Ton van Mastrigt-Bierman
Jeroenen Philipien, Michiel

Deurne: Ineke en HansKiens-Bierman
Joost, Stijn

Nijmegen: Jos Bierman en EnnyKeysers
Bart, Joris
Familie Bierman
Familie Zuketto

De begrafenisdienstvindt plaats op woensdag 9 november 1994 in de
parochiekerk van de H. Moeder Anna, Bekkerveld te Heerlen om
12.00 uur, waarna de teraardebestelling op de begraafplaats in Im-
stenrade volgt.
Vader ligt opgebaard in het uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemo-
lenstraat 30 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.30-19.00 uur.
Correspondentie adres: Altaardries 2, 6419 EV Heerlen.

I t
Intens verdrietig, maar dankbaarvoor alle liefde diehij ons heeft ge-
geven, geven wij u kennis dat diep gelovend in de Heer van ons is
heengegaan, mijn dierbare man, onze goede en zorgzame vader en
schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Simon Bertram
echtgenoot van

Maria Gustings
Hij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 73
jaar.

Wahlwiller: M. Bertram-Gustings
Nijswiller: Marlijn en Ger Meijs-Bertram

Wahlwiller: Annemie Bertram
Familie Bertram
Familie Gustings

6286 BE Wahlwiller, 4 november 1994,
Oude Baan 16.
De plechtige eucharistievieringzal worden gehouden op woensdag 9
november om 11.00 uur in de parochiekerk H. Cunibertus te Wittem-
Wahlwiller, gevolgd door de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Avondmis ter intentie van de overledene, dinsdag om 19.00 uur in
eerder genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel Sjalom te
Mechelen, Hilleshagerweg 11.
Gelegenheid tot rouwbezoek dagelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Wilt u indienwij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden deze an-
nonce als zodanig beschouwen.

__■_■_________________________________________■_■

Na een zorgzaam leven is in zijn 85ste levensjaar van
ons heengegaan

Leo Last
* 16 november 1909 t 4 november 1994

echtgenoot van

Maria Alexandrina
Mechtildis Raemaekers |
Hulsberg: WillemLast

Henny Last-van Soerland
Sander en Jasper

Elsloo: Marianne Consten-Last
Hub Consten
Bart en Annemiek

Spaubeek: Dorien Gerards-Last
Ruud Gerards
Sanne en Marieke

6191 AJ Beek
Prof. Spronckpark 2
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden
op woensdag 9 november a.s. om 11.00 uur in de kerk
van OnzeLieve Vrouw van de WonderdadigeMedaille
te Beek, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof
van de parochie St.-Pieter op de Berg te Maastricht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de
kerk.
De avondmis wordt gehouden op dinsdag 8 november
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uit-
vaartcentrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

_______________■______ _________________"__________ ___.

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn

' —— Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde nog graag verder
Maar je verloor dit gevecht..

Op een stille nevelachtige herfstnacht, na weken var
hoop en vrees, delen wij u mede dat op 57-jarige leef-
tijd na een kortstondige ziekte in de voor hem zo ver-
trouwde omgeving van ons is heengegaan mijn man,
vader, schoonvader, zwager, oom en neef

Theo Tausch
Theodorus Bernardus
echtgenoot van

Sonja Saalmink
Grevenbicht: Sonja Tausch-Saalmink

Geleen: Juliette Tausch
Ton Kerkhoffs

5 november 1994.
Houtstraat 6, 6127 ED Grevenbicht.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op don-pderdag 10 november a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk H. Catharina te Grevenbicht, gevolgd door de
crematie in crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren, vanaf 10.00 uur.
Woensdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Theo is opgebaard in het mortuarium van het Maas-
landziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid tot bezoek, dagelijks van 17.30 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

-

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen|
van het overlijden van

„Mijnheer"
Met respect zullen wij blijven terugdenken aan |
Mijnheer Tausch en de wijze waarop hij zich heeft
ingezet voor het welzijn van het bedrijf.
Wij wensen Sonja, Juliette en Ton veel sterkte.

Personeel
Fa. Tausch-Saalmink
Grevenbicht.

Op uitdrukkelijke wens van de overledene l

Philo Eggen ]
echtgenotevan .
Gunther Leve V
geb. Brunssum, 7 juli 1942
overl. Steinhausen Dld., 2 november 1994
heeft de begrafenis in besloten familiekring plaatsge- ii
vonden op zaterdag 5 november 1994 te Brunssum. I

[
Dld. Steinhausen: G.Leve k

Melanie, Carola en Barbara e
Familie Leve :>
Familie Eggen 1

*- -"

d
r

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met hem mochtenbeleven, geven wij kennis dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
zorgzame vader, schoonvader, onze opa, broer,
zwager, oom en neef

Jan Derwall
echtgenoot van

Jeanny Augenbroe
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Kerkrade: JeannyDerwall-Augenbroe
Oirsbeek: Gerda Vrösch-Derwall

Jacques Vrösch
Patricia en Helmut
Martin
Familie Derwall
Familie Augenbroe

6465 BN Kerkrade, 4 november 1994
Lourdesstraat 84
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 9 november a.s. om 14.00 uur
in deparochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes
te Kerkrade-Gracht, gelegen aan de Grachter-
straat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 8 november om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium Schifferheide van Lindeman Uitvaartcen-
tra, Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
In plaats van bloemen, gaarne een bijdrage aan
de hartstichting Rescar te Maastricht, gironr.
1927228.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met diepe verslagenheid hebben wij op 4 no-
vember 1994 veel te vroeg afscheid moeten ne-
men van onze fijne vriend

Jan Derwall
lere-President van onze vereniging

Drager van dr Joode Sjteer van Kirchroa-West
Jan, bedankt voor jouw inzet en vriendschap ...
Wij wensen Jeanny en kinderen heel veel sterk-
te toe.

Prins Jean 111
President en Raad van Elf
leëre-Road, Prinsenroad
Ouw Wiever, Joode Sjteerdragere
Comitee Daame-zietsong
Bestuur en leden
Vasteloavends-VerainKirchroa-West
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uim 1miljoen oorkasteel vijnandsrade
- Gedeputeerdeen geven een subsidie van

gulden voor de laat-
tase van de restauratie van'teel Wijnandsrade in Nuth.
totale kosten voor deze af-

wende fase zijn bijna 2 mil-
(

gulden. Het resterende be-
'g (ruim 900.000 gulden)dt verkregen uit de zoge-
nde kanjerregling. Dit is een
sidieregeling waarbij een

£ttialige bijdrage wordt gege-
Voor (j e restauratie en het

erhoud van belangrijke mo-
eten in Limburg.

1 verwachting zal de restau-
Q van hetkasteel in Nuth vol-■ Voorjaar worden voltooid.

ood zwerver oorrechter
- De rechtbankMaastricht buigt zich op

M SdaP 23 november over de
handigheden waaronder de
«"ver B. Hofland (49) op 28
t stus de dood vond nabij een
'Sstand schoolgebouw aan de

in Maastricht. Ver-
Jp van het neersteken van

worden de 38-jarige Jan
e 46-jarige Everdina L. en

"Harige Lilian S. uit Maas-
.ll|:_ Zij werden kort na de
elijke steekpartij in de buurt

de school, een verzamel-ats van drugsverslaafden
i gehouden. Zij hebbeneen ge-
melijke bekentenis afgelegd.

Politiehond ijt dieven
- Een politiehond,

rkwam in de nacht van zater-
° °P zondag dat twee inbre-;i er op de Willibrordusstraat
I reebeek vandoor gingen. Een
j r°uille werd gewaarschuwd. twee jongens mogelijk op
j. ®nPad waren in de wijk
\ ebeek. Het tweetal, Heerlena-
l van 18 en 20 jaar, werd door
LP°litie aangesproken op de; «brordusstraat, maar renden. *:en weg. Ze liepen regelrechtiJ^ armen van een collega-
Lnt- die de diensthond bij zich
k " Een van de verdachten wil-
tht nond schoppen. Hij kreeg
r^r een flinke beet. Het duo
Li inmiddels vijf woningin-
|a«en bekend.

Van Zutphen (39) ijsttrekker SP
- Peter van Zutphen

a/^eerlen staat als eerste op de
["didatenlijst van de Socialis-me Partij (SP) voor de Staten-
jbezingen in maart 1995. Hij
[voorzitter van de Heerlense
l "afdeling en sedert 1990 lid
l5de gemeenteraad.

it ude op de li;>st is Paul Geurts
t Horst. Ook hij is al vier jaar, e gemeenteraad en tevens,cUevoorzitter. De derde| ats wordt ingenomen door Jef
b6linen uit Valkenburg. 'Lijst-
er' is mr. Jan de Wit uit
n Hij staat op de dertigste
patste plaats.

Besmette dieren niet van Harlan
MAASTRICHT - De met een parvo-virus besmette proefdieren die de
Rijksuniversiteit Limburg op het laatste nippertje ontdekte, zijn niet af-
komstig van het proefdierenbedrijf Harlan CPB uit Austerlitz, zoals
woensdag 26 oktober abusievelijk werd gemeld in het Limburgs Dagblad.

Na berichten over besmette proefdieren bij een andere universiteit besloot
de Centrale Proefdierenvoorziening van de RL alle dieren te screenen op
het parvo-virus. De besmetting werd bij drie ratten ontdekt. De dieren'
zijn onmiddellijk in quarantaine geplaatst.Er zijn niet meer besmettingen
geconstateerd. De Centrale Proefdierenvoorziening heeft nu laten weten
dat de besmette dieren afkomstig zijn van een andere leverancier en niet
van Harlan CPB of een van de dochterbedrijven. Eerdere andersluidende
mededelingen berusten op een misverstand, aldus de Centrale Proefdie-
renvoorziening.

limburg
Verscherpte verdrogingsmaatregelen

Grondwater wordt
tien keer zo duur

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het provin-
ciebestuur komt nu snel met
een plan-van-aanpak om de
toenemende verdroging een
halt toe te roepen. De maatre-
gelen van drie jaar geleden
hebben nog te weinig effect
gesorteerd. Een versterke aan-
pak van het probleem is drin-
gend noodzakelijk. Om de
maatregelen te kunnen beta-
len wordt de huidige provin-
ciale grondwaterheffing van
nog geen cent per kubieke me-
ter in 1996 verhoogd tot een
dubbeltje.
Dit blijkt uit de evaluatie en actua-
lisering van het in 1991 door Pro-
vinciale Staten vastgestelde water-
huishoudingsplanvoor Limburg.

De verhoging van de grondwater-
heffing heeft directe consequenties
voor de waterleidingmaatschappij,
de industrie en deboeren. Deze drie
groepen pompen jaarlijks meer dan
150 miljoen kubieke meter water
uit de grond voor de bereiding van
drinkwater, voor koel- en proces-
water en voor beregeningsdoelein-
den. Hierdoor is het Limburgs wa-
tersysteem daniguit balans geraakt
en zijn grote delen van de provincie
ernstig verdroogd.

Door het verhogen van de grondwa-
terheffing hoopt de provincie jaar-
lijks een bedrag van dertien miljoen
gulden te innen. Dat geld wordt be-
steed aan herstel van natuurgebie-
den waarvoor in totaal jaarlijks
tientallen miljoenen guldens op ta-
fel gelegd moet worden. Behalve de
provincie betalen ook Rijk, water-
schappen en terreinbeheerders mee.
Het provinciebestuur wil vooral een.
einde maken aan ondiepe onttrek-
kingen van grondwater in de nabij-
heid van natuurgebieden. Daar-
naast zullen nieuwe onttrekkingen
door de landbouw niet meer worden
toegestaan. Voorts zal ook laag-
waardig gebruik van grondwater
(koeling) niet meer worden toege-
staan. Ook huishoudens zullen via
voorlichtingscampagnes gevraagd
worden het waterverbruik verder te
beperken.

Daarnaast zal worden gezocht naar
alternatieven voor de watervoorzie-
ning. Gedacht wordt aan de aanleg
van meer spaarbekkens in het
Maasdal. Tot nu toe vlot het alle-
maal niet zo met die alternatieven.
De aanleg van het spaarbekken in
Beegden is vertraagd als gevolg van
een uitbreiding van de grindwin-
ning ter plaatse met vijf hectare.
Ook is er vertraging bij de zogehe-
ten oevergrondwaterwinning in
Roosteren, waarbij Maaswater ge-
mengd met grondwater wordt opge-
pompt. Tenslotte blijkt datnu reeds
teveel water wordt opgepompt in de
diepere lagen van de Venloschol en
Roerdalslenk.

Benoeming
hoogleraren

MAASTRICHT - Mr. Harm-Jan de
Kluiver en dr. Casper Vroom zijn
benoemd tot respectievelijk hoogle-
raar handels- en ondernemings-
recht en comparative management
aan de Rijksuniversiteit Limburg.'
Dr. Jan van de Craats is benoemd
tot hoogleraar wiskunde aan de
Open Universiteit in Heerlen.

’DSM of provincie moeten kosten betalen’

Maasbracht eist snelle
sanering mijnsteengrond

Van onze verslaggever

MAASBRACHT - DSM dan-
wel de provincie Limburg
moeten de sanering van de in-
dertijd met mijnsteen en che-
misch afval gedempte grind-
plassen in Maasbracht beta-
len. Bovendien moet de
rommel snel worden opge-
ruimd. Dat stelt het college
van burgemeester en wethou-
ders van Maasbracht in een
reactie op het provinciaal mi-
lieubeleidsplan.

B en W reageren hiermee op de on-
langs weer in de actualiteit geko-
men ernstige vervuilingvan bodem-

en grondwater in de jaren zeventig.
Vanaf het najaar van 1969 is onder
verantwoordelijkheid van de pro-
vincie 25 miljoen ton mijnsteen van
de steenberg bij de voormalige mijn
Maurits in Geleen in enkele grind-
plassen van Ohé en Laak geloosd.

Een en ander leverdeDSM indertijd
een nieuw terrein van honderd hec-
tare op.

Al meteen bij het storten werd gif
tussen het afval ontdekt, maar het
storten van mijnsteen en vaten che-
misch afval ging gewoon door. In
een groot tempo werd elke dag,
bijna tien jaar lang, 14.000 ton
mijnsteen en ander afval uit de
steenberg Maurits per schip over
het Julianakanaal naar Ohé en
Laak getransporteerd. Dit karwei
bood toen werk aan 200 mensen.

Pas in het najaar van 1978 kwam
een einde aan het storten van de
mijnsteen in de grindplassen. Tus-
sentijds was ook al eens gestopt.
Bijvoorbeeld in juni 1972. Toen
bleek een stinkend wit spul tussen
de mijnsteen een enorme vissterfte
te veroorzaken. Provinciale Water-
staat stelde een onderzoek in en
kwam tot de slotsom dat het ging
om naftaline. De voorlichtings-
dienst van DSM gaf destijds al toe
dat het niet uitgesloten was dat er
tussen het mijnsteen chemisch afval
zat.

Verkoop
In de jaren tachtig heeft de provin-
cie de grindplassen - ook de ge-
dempte grindputten - verkocht aan
Aqua Terra. In verband met bodem-
onderzoek voor de bouw van va-

kantiebungalows op een van de
opgevulde terreinen werd in 1988
ernstige verontreinigingen gecon-
stateerd, waaronder kankerverwek-
kende stoffen.

Volgens B en W van Maasbracht
lijkt het beleid van de provincie er
van uit te gaan dat veelal sprake is
van licht verontreinigd materiaal.
„Uit onderzoek is echter komen
vast te staan dat het mijnsteen aan-
zienlijke verontreinigingen van bo-
dem en grondwater heeft veroor-
zaakt", zo meent het college.

Het gemeentebestuur vindt dat snel
duidelijkheid moet komen over de
aard en omvang van deze verontrei-
nigingen. Er kan niet langer worden
gewacht met het uitvoeren van de
noodzakelijke onderzoeken, zo
wordt opgemerkt.

Schadelijke verontreinigingen moe-
ten onmiddellijk pp kosten van
DSM of provincie worden opge-
ruimd, aldus B en W van Maas-
bracht.

Het comité Stevol Nee, dat al ruim
tien jaar lang protesteert tegen de
verdergaande grindwinning in Ste-
vensweert en Ohé en Laak, heeft
altijd al gewezen op de risico's van
bodemverontreiniging.

Triest decor ondanksfenomenale Michael De Jong

Lege Hanenhof puike
Rocknach niet waard

DOOR LAURENS SCHELLEN

GELEEN - De ijzeren wet dat een rockfestival slechts over
één epicentrum beschikt, lijkt definitief ten prooi gevallen
aan roestvorming. Elk popevenement dat zichzelf een
beetje serieus wenst te nemen, 'doet' het tegenwoordig met
minstens twee gelijktijdig en divers geprogrammeerde po-
dia. Want de verwende en kieskeurige muziekliefhebber
anno 1994 mag zich voor zijn dure geld geen moment meer
vervelen. De Gelaender Rocknach, afgelopen zaterdag al
weer toe aan haar twaalfde editie en daarmee - na Pink-
pop - Limburgs oudste popfestijn, wilde zich niet laten
kennen en liet zelfs een derde plankier aanrukken.

De drie bühnes in evenzovele za-
len van het Geleense Hanenhof-
complex luisterden zelfs elk naar
een eigen naam: de mamstage,
de rockstage en de clubstage
waarop de in totaal tien gecon-
tracteerde bands en artiesten uit
binnen- en buitenland, keurig
naar genre onderverdeeld, wer-
den neergezet. Van vette rhythm
en blues tot gierende hardrock
en van verzorgde pop tot ener-
gieke funk en swingende soul.
Kortom, de Rocknach-organisa-
toren (nog immer verenigd in de
oude vriendenclub Backbone
Concerts) kozen voor een langge-
rekt voor-elk-wat-wils-pro-
gramma en haakten daarmee
doelbewust in op de actuele fes-
tivaltrend van een 'multiple-
choise'.

Backbone-aanvoerder Daan Pre-
voo kon zijn teleurstelling dan
ook amper de baas: zegge en
schrijve 400 mensen passeerden
de kassa's. En dat in ruim zeven
uur tijd. Een verklaring laat zich
overigens niet zo moeilijk raden:
het ontbreken van een echte top-
per, een populaire big shot waar
een festival dat het vooral moet
hebben van relatief onbekend -
en dus onbemind - podiumtalent
kennelijk nog altijd niet zonder
kan.

En zo kon het gebeuren dat de
Sittardse funk- en soulformatie
Red Blood, onder aanvoering
van het klasse-rijke broederlijk
tandem Jan en Ron van der
Burgt en vorige week nog trots
finalist op het Nu of Nooit-con-
cours, voor iets meer dan ander-
halve man en een paardekop de
Rocknach moest openen. In de
grote zaal nog wel, en bovendien
op een onmogelijk, want veel te
vroeg (acht uur) tijdstip - voor
wie althans de 'rocknachtelijke'
maatstaven in acht neemt. Tot
overmaat van ramp werd de
energieke en aanstekelijke set
van het Sittardse kwartet bij-
kans verpletterd door een - let-
terlijk - oorverdovende muur
van geluid, waarvoor de man
achter de knoppen een flinke
oorveeg verdient.

Zonder twijfel een aantrekkelij-
ke en prijzenswaardige opzet,
die echter pas daadwerkelijk tot
zijn recht komt-wanneer aan één
cruciale voorwaarde is voldaan:
een op zijn minst behoorlijke pu-
blieke belangstelling. Maar waar
de Geleense rockmarathon vorig
jaar nog zon 1.500 bezoekers
trok - en in de jarentachtig zelfs
nog meer - liet Limburgs pop-
minnende volkje de Rocknach
afgelopen weekend vallen als
een loodzware baksteen. Sterker
nog, de grote zaal van de Hanen-
hof, die moeiteloos plaats biedt
aan 1.700 concertgangers, bleef
akelig leeg en was zaterdag van
vroeg in de avond tot diep in de
nacht een waar lustoord voor
claustrofoben. Maar de gewaar-
wording was daarom niet min-
der gênant en pijnlijk.

Al dient eerlijkheidshalve te
worden vermeld dat hij - of was
het een collega? - zich nadien
behoorlijk herstelde. Met name
tijdens deeven verkwikkende als
vakbekwame set van het Ameri-
kaanse Loose Diamonds. Het

viertal uit Texas, dat door nie-
mand minder dan Bruce 'The
Boss' Springsteen gouden bergen
is voorspeld, imponeerde met
een verrassend sterke mengeling
van pure pop en countryrock. Af
en toe op zn Jayhawks, maar
dan wel met ballen.

" De onbetwiste revelatie van de Gelaender Rocknach: de Amerikaanse bluesgitarist
Michael De Jong. Foto: JOHN SMEETS

Genieten
Het legioen thuisblijvers werd
trouwens tóch al praktisch de
gehele nacht op zijn nummer ge-
zet. Want te genieten en te bele-
ven viel er op deze twaalfde
Rocknach een hoop. Sterker nog,
zon honderd Hanenhofgangers
stonden in de nacht van zaterdag
op 'zondag aan de wieg van een
nieuw fenomeen. Zijn naam: Mi-
chael de Jong, bij een handjevol
intimi (onder wie zijn gewezen
speelmaatjes John Lee Hooker,
Paul Butterfield en Charlie Mus-
selwhite) beter bekend als de
notorious bad boy of the blues.
Bijna vijftig jaar geleden in
Frankrijk geboren uit een Cu-
baanse moeder en Friese vader;
maar onder onmogelijke omstan-
digheden opgegroeiden door het
leven ernstig verwond in hartje
Detroit. Inmiddels echter won-
der boven wonder, en met hulp
van zijn Friese vriendin, over-
eind gekrabbeld in een rijtjes-
huis in Dordrecht.

Het piepkleine maar stampvolle
zaaltje stond stijf van het kippe-
vel en nog meer van de ontroe-
ring, toen De Jong moederziel
alleen met zijn oude gitaar drie
uur lang zijn hart uitstortte.
Rook, drank en zijn kunstgebit
inhalerend, bracht hij met een
formidabel stemgeluid een
bloedstollende selectie van zijn
200(!) eigen composities. Een
24-karaats tip voor alle Neder-
landse platenmaatschappijen:
deze ongekroonde messias van
deblues is op zoek naar een 'eer-
lijk contractje'.

Tegen half vier in de ochtend
strompelt De Jong uitgeput de
kleedkamer binnen. „Weet je, ik
heb thuis songmateriaal voor
wel vijf albums op de plank lig-
gen. Kant en klaar, ja. Wil jehet
eens horen?" Kan dat misschien
vandaag al, Michael?

De groene streep

" Gedeputeerde M. Lodewijks gaf gisteren in Gulpen
het officiële startsein voor de Interliner-verbinding tussen
Maastricht en Aken. Het project is een landelijk initia-
tief van de VSN-groep, de overkoepelende organisatie
van alle streekvervoerondernemingen in Nederland. Met
dit project wil de groep de kwaliteit van het streekver-
voer sterk verbeteren en een bijdrage leveren aan het
ontwikkelen van beter op elkaar afgestemde vervoersyste-
men. De totale kosten belopen veertig miljoen gulden.
De lijndienst tussen Maastricht en Aken (lijn 420) wordt
geëxploiteerd door VSL en verzorgd vanuit het eigen
depot in Maastricht. Foto: frits widdershoven
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NPO wil duiven
op doping testen

HEERLEN - De Nederlandse
Postduivenhouders Organisatie
(NPO) wil zo snel mogelijk begin-
nen met het instellen van doping-
testen bij wedstrijden. In België
wordt momenteel een techniek ont-
wikkeld die het mogelijk maakt
dergelijke testen te doen via de mest
van de duiven.

Volgens voorzitter G. Pankras van
de NPO behandelen steeds meer
duivenhouders hun dieren met
prestatieverhogende middelen. „In
Nederland gebeurt het nog niet op
zon grote schaal als in België, maar
een aantal kwekers geeft toe dat ze
met doping experimenteren," zegt
Pankras. „Zolang er geen goede me-
thode is om dit te testen, kunnen we
hier weinig aan doen."

De nieuwe techniek ziet er volgens
Pankras veelbelovend uit. „Tot nu
toe was het probleem dat duiven te

weinig bloed hebben om ze op de
gangbare manier op anabole stero-
ïden te testen. Deze methode is vrij
eenvoudig toepasbaar." De organi-
satie is nog op zoek naar een labo-
ratorium dat de testen bij wedstrij-
den in Nederlandkan uitvoeren.

Het is niet bekend wat de effecten
van steroïden op duiven precies
zijn. Het onderzoek, dat in België
wordt uitgevoerd door de universi-
teit in Gent, moet daar meer duide-
lijkheid in geven. „Anders dan bij
mensen ontwikkelen duiven geen
extra spiermassa," zegt Pankras.
„Dat is ook niet nodig. In tegenstel-
ling tot wat iedereen denkt komt
het in de duivensport niet zozeer op
snelheid, als wel op het oriëntatie-
vermogen van de duif aan. Waar-
schijnlijk krijgen de duiven betere
veren van de doping. En daardoor
zijn ze wel degelijk in het voor-
deel."

Mislukte ingrepen
medici bijna niet

meer te verzekeren

DEN HAAG - Medici
zouden zich binnenkort
wel eens niet meer kun-
nen verzekeren tegen
aansprakelijkheid voor
mislukte ingrepen. Dat
kan er vervolgens toe
leiden dat patiënten
voor de ingreep of bc-,
handeling gevraagd
gaat worden een formu-
lier te ondertekenen
waarop elke aanspra-
kelijkheid van te voren
wordt uitgesloten. Dat
verklaarde de alge-
meen-directeur van het
Verbond van Verzeke-

raars, dr. E. Fischer,
gisteren voor de Tros-
radio.

Fischer zegt te ver-
wachten dat verzeke-
ringsmaatschappijen de
komende jaren steeds

meer zaken niet langer
in verzekering zullen
nemen. Of dat de pre-
mies zo hoog worden,
dat ze voor de verzeke-
ringnemer niet meer op*
te brengen zijn. Bij het
verbond wordt dan

vooral gedacht aan za-
ken als milieuschade en
andere bedrijfsrisico's.

De claims waar medici
tegenwoordig tegenaan
lopen zouden echter op(
korte termijn al tot ac-
ties bij de verzekerings-
maatschappijen kunnen
leiden. Ook de diefstal
van auto's neemt onge-
kende vormen aan. Vol-
gens Fischer werd nog
maar enkele jaren gele-
den 1 op de 250 auto's
gestolen, tegen 1 op de
170 nu.

Acteur slaat recensent in elkaar na tv-uitzending
AMSTERDAM - Toneel- en thea-
teracteur Carol van Herwijnen
heeft gisteren Hein Janssen, de
theaterrecensent van De Volks-
krant, in elkaar geslagen. Aanlei-
ding was een opmerking van Jans-
sen over Van Herwijnen in het
VPRO-televisieprogramma Passage,
dat live vanuit Amsterdam werd
uitgezonden.

Janssen voerde in het programma
een discussie met theatermaker Ton

Lutz. In dat gesprek noemde hij
Van Herwijnen als voorbeeld van
een acteur „die zich achter zijn ij-
delheid verstopt." Van Herwijnen
was niet bij de uitzending aanwe-
zig, maar zag het programma thuis
op televisie. Kwaad over de opmer-
king kwam hij op de fiets naar de
tv-studio om Janssen te spreken.
„We zijn even naar een aparte
ruimte gegaan, om het uit te pra-
ten," zegt Janssen. „Hij was ver-
schrikkelijk emotioneel, zei dat ik

hem kapot wilde maken. Ik pro-
beerde uit te leggen dat ik niets te-
gen hem heb, maar hij was nietvoor
rede vatbaar. Kennelijk knapte er
wat bij hem. Hij gooidemij tegen de
muur en heeft mij geslagen en ge-
trapt terwijl ik op de vloer lag."

Medewerkers van de VPRO wezen
Van Herwijnen de deur. De recen-
sent heeft geen blijvend letselopge-
lopen bij het incident. Vandaag
doet hij aangifte bij de politie.

Liftsters verdwijnen met auto
LANAKEN - Een autobestuurder uit Lanaken is vrijdagavond, kort
19 uur, op het Europaplein in zijn gemeente van zijn wagen beroofd £

twee jongevrouwen die hem om- een lift hadden gevraagd. Een van
bedreigde de man met een pistool en beval hem uit te stappen. De lifts
verdwenen met de wagen en zijn vermoedelijk naar Nederland gerede

In Genk is zaterdag een 33-jarige lifter uitTessenderlo bestolen en a
tuigd door de inzittenden van de auto. Ter hoogte van de uitrit G<
Noord van de autoweg E-314 is hij uit de wagen geduwd.

Wegen naar Brussel vandaag versto
HEERLEN - De wegen naar Brussel zullen vandaag waarschijnlijki
maal verstopt raken. Vrachtwagenschauffeurs uit heel België zijn
plan om zich vanaf zes uur in de ochtend met hun vrachtwagens naai
hoofdstad te begeven. Ze willen er een petitie aan de regering aanbiei
De chauffeurs zijn woest over een extra belasting op het goederenverv»
De Meldkamer Landelijke Politiediensten in Driebergen raadt dan
aan de wegen naar Brussel te mijden.

Afvalbeurs in Stein
STEIN - Voor ondernemers en gemeenten organiseert de Nationale ï
stoffenbeurs bv op donderdag 10 november in Stem een gratis inforrnl
dag over verwijdering van bedrijfsafval. Van 10.00 tot 17.00 zijn in rt
Stem gegevens verkrijgbaar over zaken als verwerking, analyse en op*

Voor een regionale bijeenkomst is gekozen, om kleine en middelgrote
drijven te bereiken die geen tijd hebben om naar een landelijke beul
gaan.

__t^^Nieuwe en gebruikte of lichtbeschadigde^^k./kantoormeubelen A
m tegen zéér scherpe prijzen 1

Bureaus, kasten, typestoelen, bureaustoelen, ladenkasten.
Wm brandkasten, houten bureaus, garderobes, kantinemeubelen, m
~B tekentafels, enz. enz.... 2000 m? showroom. m

SI !_[■ VAN DOOREN Kantoormeubelen^^5 51 Handelsstraat 23
%_rismard

Tel. 046-514867^_^^~^

Auto's

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Lancia Dedra 1.8 '92 ’ 22.750,-; Ford Mondeo 1.6 CLX 8-
93’ 32.750,-; Ford Orion 1.6 CLX '93 ’ 24.750,-; Alfa Ro-
meo 75 '91 ’ 17.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat

Uno 70 '90 ’9.500,-; Audi 100 2.3Eaut.'9o ’ 27.750,-;
Audi 80 1.8 '88 ’ 18.750,-; Peugeot 605 SLi '91 ’ 24.750,-;

j Peugeot 309 1.6 GLX aut. '93’ 21.750,-; Peugeot 205 1.1.
GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Kadett 1.6iGT '89 ’ 11.750,-;
Kadett 1.3 en 1.8 5-drs '87 ’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL

Sedan '92 ’ 23.750,-; Ford Fiësta 1 .T93’ 17.750,-; Ford
Fièsta 1.1 '88 ’ 9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88

’ 16.750,-; Honda Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Renault 25
TX 2.2i'91 ’ 23.750,-; Ren. 19Chamade '91 ’ 14.750,-;

Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-; Ford Escort 1.4 '87’ 8.750,-;
Ford Siërra 1.8 '86 ’ 4.750,-; Audi 80 '86 ’ 6.250,-.

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

< Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.

GÖTTGENS BEEK BV
Weth. Sangersstraat 1. S 046-375858.

Profiteer van uniek voordeel
tijdens de zilveren JUBILEUM-
ACTIE bij GÖTTGENS BEEK.
Nu 25 x ’ 25,- korting op een:

Opel Corsa 'Silver"
Opel Astra 'Silver'

Opel Veetra 'Silver'
en alle occasions bij Göttgens.
Opel WINTERPLAN voor maar

25% dus nu ’ 7,50.
Alle ONDERDELEN bij Göttgens Beek

25% baliekorting.
Geldig t/m 7 november 1994. Financiering mogelijk.

BMW dealerKERAM biedt aan:
325i4-drs verlaagd sportv. grijsmet. 95.000 km 1986
318i2-d. wit sportv. alarm mistlamp. 98.000km 1989
325E 2-drs AUTOMAAT sportvelgen 1eeig 1988
316i2-drs rood Edition uitvoering nieuwstaat 1990

3-SERIE NIEUW MODEL
3t6i roodmetal. alarm centr. vergr. 48.000 km 1991
3161 granitgrijsmetal. 48.000 km radiovoorb 1991
318ibrokatroodmetal. 85.000 km radiovoorb 1991
320igrijsmet. airco mistlamp, alarm 83.000 km 1991
316id.blauwABS alarm centr. vergr. 80.000 km 1992
318izwartmetallic sportwielenABS 49.000 km 1992
316iCalypso roodmet. ABS st.bekr. 71.000km 1993
318igroenmetal. ABSradiovoorb. 36.000 km 1993
316id.groen ABS stuurbekr. 37.000 km 1994

5-SERIE
520izwartmet. ABS schuifd. sportv. 65.000 km 1988
520ibeigemetal. schuifd. sportv. 89.000 km 1989
520igrijsmetal. schuifd. el. ramen 120.000km 1990
525igrijsmet. Abs radiovoorb. alarm 108.000km 1991
525ibeigemetallic abs sportw. AUTOMAAT 1988
525iroodmetallic 24V schuïfdakarmsteun 1991

7-SERIE
730iV8groenmetal. executive uitv. 40.000 km 1993

8-SERIE
850izwartmet/grijsleder sportst. opt. 55.000km 1991
Keram Maastricht. S 043-618555.

Molensingel 17, Autoparc.
Johan SCHMIDT autohan- MERCEDES 300 E, bwj. '86,
del heeft diverse auto's in automaat, electr. ramen,
voorraad van ’750,- tot spiegels, schuif/kanteldak,
’6.000,-. Alles met APK. alarm afst.bed., centr. vergr.,
Tel. 04492-2888. Hommert Becker stereo, afn. trekhaak.
24,Vaesrade. Tel. 04493-1103.

'Hj|j",l,'l*j!
«f.];lküi!dlMJlilld;WMdll

Bedrag Terug te Mnd.bedrag Effectieve rente Mnd. bedrag Effectieve rente
mhanden betalenin volgens min. cpjaarbasis vlg.wet.max. opjaarbasis
15.000,- 72 mnd. 279,04 10.6% 287,11 11.8%
25.000,- 84 mnd. 413,58 10.3% 420,11 10.9%
30.000,- 96 mnd. 453,45 10.3% 454,20 10.4%

,50.000,- 96 mnd. 747,22 10.0% 757,01 10.4%

I fcriet 50.001,- U betaalt Rente vlg. min. taf. per mnd Theor. Effectieve renteop Theor.
r handen permnd effectieverente op jaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97mnd. 12.6% 109
40.000,- 600,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107
60.000,- 900,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 12.2% 107

OOK VOOR HYPOTHEKEN:
INFORMEER NAAR DE NETTO VASTE LASTENHYPOTHEEK;

DEZELFDE MAANDLAST GEDURENDE DE GEHELE LOOPTIJD.

Autobedr. John KOULLEN
biedt aan ANWB gekeurde
auto's met 15 maanden ga-
rantie en nationale autopas.
VW Passat I.Bi GL '89
’16.900,-; VW Golf Turbo D
'90 ’15.300,-; VW Golf D
'86 ’6.900,-; ALfa 33 IE
rood '91 ’14.900,-; Alfa 75
1.8 IE rood '90 ’14.9000,-;
Ford Orion 1.6i S Ghia '91
’23.800,-; Ford Orion 1.4iCL '91 ’17.900,-; Scorpio
2.4i CL '91 ’18.900,-; Ford
Scorpio 2.0 CL '89
’13.900,-; Siërra 2.0 i div.
'90 v.a. ’13.900,-; Escort
1.4 Ghia 5-drs. '86

’ 7.950,-; Kadett Sedan
Club '88 ’11.900,-; Kadett
autom. 72.000 km '86
’9.900,-; Kadett Stat. D '85
’5.900,-; Corsa 1.2 GL '87
’7.900,-; Ford Escort 1.3 L
'85 ’3.950,-; Fiat Uno 75
SC IE '90 ’13.900,-; Fiat
Uno 45 Luxe '88 ’8.950,-;
Fiat Uno 75 IE '87 ’7.950,-;
Volvo 440 GL '90
’14.900,-; Peugeot 205 GT
5-drs. '89 ’13.900,-; Re-
nault 19 GTR Chamade '90
’14.800,-; Renault 21 GTS
grijsmet. '86 ’6.900,-; Ci-
troen BK RE rood '88
’8.950,-; Citroen BK Lea-
der '87 ’6.900,-; Citroen Vi-
sa GTi 1.5 i '85 ’6.500,-;
Mazda 323 3-drs. '86
’6.250,-; Toyota Starlet GL
wit '85 ’5.950,-; Seat Ibiza
GL '85 ’4.950,-; VW Jetta
1.5 CL '88 ’9.900,-;: Audi
80 GT '86 ’7.500,-; Lancia
Thema IE '85 ’7.500,-;
FSO Polonez 1.5 '88
’3.800,-; Toyota Carina 1.6
'88 ’ 7.950,-; Mitsubishi
Galant TD '86 ’4.950,-;
Seat Ronda SKi '84-'B5 v.a.

’ 1.950,-; Opel Senator 2.5
E '84 ’4.950,-; Fiat Panda
blauw '86 ’3.950,-; Ford
Orion GL 1.4 '83 ’3.500,-;
Volvo 240 GL 2.3 '83

’ 4.900,-. Cabriolet BMW
325 i cabrio '88; Alfa Spider
2.0 QV '77; Corvette cabrio
'74. 4x4: Pajero TD geel
kent. '87; Pajero TD grijs
kent. '86. Bestellers: Seat
Ibiza Van diesel grijs kent.
'90; Nissan Sunny Van grijs
kent. '89. Citroen Hiy-bus
veekbak. Div. inruilauto's.
’5OO,- tot ’2.500,-. Ga-
rantie 3 tot 15 maanden v.a.

’ 7.500,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken op ons
verkoopterrein en in onze
showroom. ANWB gekeurde
auto's met Bovaggarantie en
Nationale autopas. Autobe-
drijf John Koullen, Beitel 114,
Heerlen. 200 mtr. naast dis-
co Peppermill. Tel. 045-
-425995/424268.
Auto KaldenDorn Dei. ae
HOOGSTE prijs voor uw au-
toü Ook Lada's 045-411572.
Te k. gevr. LOOP-, sloop-,
schadeauto's. Betalen de
hoogste prijs. 045-423199.
Met bovaggarantie ANWB
gekeurde auto's bij de Opel
specialist: Kadett 1600 GL
autom. met stuurbekr. '90

’ 17.500,-; Astra stationcar
diesel '93 ’27.500,-; Corsa
'91 ’13.950,-; Corsa 4-drs
'90 ’12.950,-; Kadett Van
stationcar diesel '91
’8.250,-; Kadett 1800 '88
’12.950,-; Veetra 16i 5-drs.
'90 ’20.950,-; Astra 1600
'92 ’23.750,-; Omega 2.0
'87 ’10.750,-; Kadett Se-
dan 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,-; Kadett 1300
'87 ’8.000,-; Kadett 1300 t.
'86 ’5.500,-; Ford Escort
1300 GL '85 ’4.750,-: Ka-
dett stationcar diesel '86

’ 6.900,-; Veetra automaat
5-drs. '89 ’19.950,-; Kadett
5-drs. '88 ’10.950,-; Suzu-
ki Samurai '89 cabrio

’ 14.950,-. WEBER, Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geenbezw. 045-729710.
TOPPRIJZEN! Met spoed
voor export gevraagd bestel,
combi, personenauto's, ook
schade. Lucar Kerkrade.
Telef. 045-456963.
Te koop OPEL Ascona, bwj.
'83, met APK, rad/cass. pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-271403.
Koopje! MITSUBISHI Colt
1200, bwj. 11-'B6, pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-271403
Prachtig MERCEDES 230 E,
APK 8-95, bwj. '82, 100%,
vr.pr. f4.250,-. 045-322111.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

Te koop MINI 1000, bwj. '84,
APK, in zeer goede staat,

’ 1.900,-. Tel. 045-317675.
Te koop BMW 316 bwj. '84,
APK gek., ’1.750,-. Telef.
045-320488.
Mazda 323 F '91; Toyota
Starlet '91; Peugeot 106 1.1
'83 + '93; Toyota Corolla '89;
Honda Civic '88; Mazda 323
sedan '89; Ford Escort 1.3
'88; Citroen '87; VW Golt D
'86; Seat Fura '85; Saab 99
'83; VW Jetta '82; BMW 316i
'89; BMW 318 i '86; BMW
316 '84; BMW 520 i '88; VW
Passat Variant '91; VW Pas-
sat Variant CL '89; Merce-
des 230 E '87; Chrysler
Voyager 3.0 '91; Suzuki
Swift '93; Suzuki Alto autom.
'82 + '84; Suzuki Alto '85, '86,
'87 + '90; Opel Kadett 1.6
'84; Volvo 343 '83; Suzuki
Swift sedan '92. Vakgarage
Autobedrijf REUBSEAT,
Groenseykerstr. 17, Geleen,
S 046-757777. Uw adres APK
keuring. Alle auto-rep. (Doe
het zelf CarWash).
Te koop Opel KADETT D, i.z.
g.st., ’950,-. Telef. 04450-
-4145.
Opel KADETT 2.0 GSi bwj.
'88, APK, 2-drs., blauwmet.
leer int., sportwielen enz.

’ 11.750,-. Tel. 045-320457.
Opel KADETT Combi 1.4Ï,
bwj. 12-'B9, ’10.500,-. Tel.
045-317777/045-313900.
Opel KADETT GT 1.6, 4-
drs., bwj. '88, i.z.g.st., zien is
kopen, vaste pr. ’9.000,-.
Tel. 045-317777/313900.
PEUGEOT 205 GRD diesel,
bwj. '91, 5-drs., kl. zwart, i.z.
g.st., plm. 75.000 km., vr.pr.
’14.950,-. Na 18.00 uur
045-253155. Wilhelmina-
plein 6, Schinveld.
PEUGEOT 205 KR, bwj. '85,
i.z.g.st., blauw, pr. ’4.250,-.
Tel. 045-255092.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
Te k. gevr. alle merken au-
to's. Bet. HOOGSTE pr. Tev.
tourcaravans. 045-416239.

Aanhangwagens
DASSEN, aanhangwagens
fabr., verk., verh., onderd.,
rep. S 045-455088/452501.

Caravans
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44. S 04408-1251.
Gevr. CARAVAN-OPBOUW,
ca. 6.60 m, recent model.
Tel. 045-718238.

Onderdejen/acc,
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen. S 045-222675.

"' ".". tyi

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
1 !—" 5H

(Brom)fietsen
SCHAATSEN!!!!! Bauer
Hockey en Ving Noren. Wij
schlijpen uw schaatsen vak-
kundig! Huub Arets, Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893.
Kom de collectie fietsen
waaronder verschillende
modellen 1995 bekijken. In
onze grote, vernieuwde
showroom. Hybride, ATB,
Sport- tour- en kinderfietsen.
Div. aanbiedingen. Huub
ARETS, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. S 045-211893.

Reparaties
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. g045-460471..
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

TV/Video
Goede KLEUREN-TVS met
garantie, grote sort. v.a.

’ 95,-. TV-occasioncentrum
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

, , " ' 'Onr. goed te koop aangeb./gevr.

Woonhuis verkopen???
Directe aankoop via uw notaris zonderkosten.

KOOPWONING VASTGOED 92 BV. 040-128897.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. S 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
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, Handelsstr. 9, Sit-
tard, g046-512981.
Te koop gevr. gebruikte
MEUBELS en antiek. Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. 045-
-729748.
In- verk. MEUBELS en an-
tiek. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek. g 045-725595.
Te k. 1-pers. SENIOREN-
BED, Auping spiraal met
matras, wit MDF, prijs

’ 400,-. Tel. 045-271403.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
KEUKENRENOVATIE
werkbladen, spoelbakken,
inb.app. etc. m. garantie. Ei-
gen montagedienst. Vossen
Keukens. Eikenderweg 77
en Glaspaleis Heerlen.
SHOWROOM-KEUKENS
met 50-60% korting. Vossen
Keukens. Glaspaleis Kerk-
plein en Eikenderweg 77,
Heerlen.
BLOKKEUKENS 270 cm.
mcl. app. Kunststof

’ 2.990,-; eiken ’ 3.490,-.
Vossen Keukens. Glaspa-
leis en Eikenderweg. Heer-
len. Tel. 045-717555.
Te k. INRUILMEUBELEN
zoals kasten, bankstellen,
eethoeken, slaapkamers
enz. Bel 045-252670 voor
een bezoek aan ons maga-
zijn. Woninginrichting Ste-
vens, Brunssumerstr. 23,
Schinveld.
Bouwmat./machines

Te koop houten BALKEN in
alle maten, zeer geschikt
voor dakspanten etc. Div.
plaatmaterialen underlay-
ment v.a. ’32,- per plaat;
Watervaste staanplaat; O.S.
B. platen; decoratieplaten
hardboard; vloerplanken
Zweed vuren v.a. ’16,50 p.
meter mcl.; Planken 180x-
-0.24 v.a. ’l2,- p.meter mcl.;
Cement 50 kg. v.a. ’11,50
mcl.; dakpannen VH gebak-
ken v.a. ’1,25 p.st. excl.;
stenen v.a. ’0,25 excl. Ook
voor zand, mengsels en
bosgrond. 'Bouwmaterialen
De Grubbe, Grubbelaan 50,
Hoensbroek, naast Mega.
Tel. 045-219428.
Het topmerk van Nederland
(Lamet). LAMINAAT parket.
Normaal ’lOO,- per m2, nu
’25,- t/m ’4O,- per m2.
Licht beschadigde nieuwe
deuren vanaf ’40,-; rollen
dakleer v.a. ’2O,- t/m ’65,-
-per rol 10 m2, 2 t/m 4 mm
dik; daktrim ’12,50 per 2,5
mtr. I.; Underlayment + O.S.
B. platen nu ’47,50; keu-
kenkastdeurtjes; Pakistaan-
se + echte Perzische tapijten
voor spotprijzen enz. enz.
Rennemigerveldweg 70A,
Heerlen. Tel. 045-729710.

Opleidingen
BIJLES verzorgd door erv.
docenten in vrijwel alle vak-
ken. Ook nog enkele studie-
begeleidingsplaatsen vrij. Inl.
045-741102 b.g.g. 210541.

ZonnebankZ-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).

Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013.
Direct en zeker uw huis ver-
kocht zonder bijkomende
kosten. Opknappen geen
bezwaar. DENIS Vastgoed.
Tel. 040-129524.

Kamers *
■Te h. in HEERLEN Centrum,
per nov. kamer in studen-

■ tenh. S 045-251634/711007.
ITe huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer■ ’4BO,- per mnd. all-in. Telef.

i 045-427711 b.g.g. 219666.
',Te huur per dir. KAMER te.Nuth. Tel. 04492-2587.

Bedrijfsruimte
Te koop 2 nieuwe BE-: DRIJFSHALLEN op plaats, van plm. 1750 m2, industrie

.De Berk, Echt. 1e hal is 425
m 2met buitenterrein van
plm. 250 m 2geheel is pas
nieuw. 2e hal is 200 m2met
kantoor, keuken, toilet, ver-
warming, alarm e.d. en bui-
tenterrein van plm. 800 m2
geheel verhard. Pand is 3 jr.

> oud. Ideale panden voor be-
leggers, eventueel ook te
huur. Inlichtingen, telef.:
04754-87455.

1 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.
Te koop gevraagd PETRO-
LEUM-KACHEL, bijv. Zibro
Kamin of Eurostove. 046-
-335934.
Centrale VERWARMING
mcl. montage en snelle lev.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

Bel deVakman
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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.

in/om detuin
Vandaag nog modder en
zand, morgen groen.
GRASZODEN, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell
Tuincentrum,a 045-256423.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
hondenhokken v.a. ’ 195,-
-bij Übachs, Eygelshover-
gracht 39, Kerkrade, telef.
045-460252.
BLADRUIMERS. Blazen of
zuigen. Verkoop en service.
Frissen/Tuin en Park B.V.
Valkenburg / Houthem. Telef.
04406-40338

(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.

!Dierenkliniek Nuth. Sterilisa-
j tic POES, ’70,-, hond

' ’ 225,-. Telef. 045-244247.
ERKENDE Duitse Herder-

i kennel biedt aan: 2 Duitse

" Herders, 1 teefje 3 maanden,
reu 15 maanden. Tel. 045-
-321988 0f425634.

Landbouw
Te koop: Fendt 611 LSA,
125 pk; Rabewerk 3-schaar
wentelploeg; nokkenaszaai-
machine 3 m/25 p.; Lely 3 m
rotorkopegg; Hofstede box-,
envuller; Raw-Combi triltand
cultivator met zaadbedcom-
binatie; Redrock kuilhapper
voor frontlader. FRISSEN
BV Valkenburg a/d Geul. Tel.
04406-40338.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Wees de winter 'n slag voor
koop of huur 'n Master
HETELUCHTKANON daar-
voor ook infraroodstralers,
gasheaters, bouwdrogers en
gebruikte kanonnen op
voorraad. G. Cornelissen,
Mill. Tel. 08859-51072.

Transacties
FINANCIERDER gez. (plm.
1,75 ton) voor het inrichten
en op starten van Parenclub,
nabij Aken. Min. verwachte
omzet p.jr. DM 750.000 en
meer. Br.o.nr. B-06169,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

LfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 3848

Diversen
Te koop witte aluminium
PARASOL, 4.00x4.00 mtr,
met geel doek en speciale
voet; 5 a 6 persoons bubbel-
bad voor binnen en/of buiten
(iets aparts); snelkoeler tap-
installatie mcl. koolzuurfles
en aansluitingen; bar-lek-
blad met tapkraan en spoel-
bak, 6 barkrukken, 2 tafels
en stoelen, div. acces.; huis
video-intercom, 3 stations
met beeldscherm 1 voor-
deur-combinatie belcamera;
stoppenbiljart compleet met
keu's en acces.; hobby lint-
zaag; verplaatsbare kluis
met sleutel en cijfer-comb.;
Philips geluidsboxen 2x 70
watt L58387; Philips stereo
installatie mcl. CD-speler,
dubbel cassettedeck; beton-
nen tuinstel (eventueel te
combineren met parasol); 3
mooi afgewerkte tuinbloem-
bakken 2.00x0.5x0.5 mtr.
Telef. 04407-3085.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

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

tóg^s ProvinciejrtTSfó Bureau Bibliotheek
W? Limbura postbussroo
{Jfjgj UIMIUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling UITVOERING WET PERSONENVERVOER
M333/45-94

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij vergunning hebben verleend tot
het verrichten van taxi-vervoer, binnen en vanuit
het vervoergebied Limburg, aan V.O.F. Taxi-
bedrijf VanLoo, Rijksweg 198, 6271 AH Gulpen
met ten hoogste zeven taxi's (uitbreiding met
één taxi). Deze beschikking ligtvanaf heden,
gedurende zes weken, voor iedere belangheb-
bende ter inzage in de Bibliotheek in hetPro-
vinciehuis, Limburglaan 10te Maastricht.
Op grondvan het bepaalde in deAlgemene Wet
Bestuursrecht kan degene, wiens belang recht-
streeks bij dit besluit is betrokken en diezich
niet met de inhoud daarvan kan verenigen,
daartegen binnen 6 weken na de dag, waarop
zij is bekend gemaakt, een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde
Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Volledigheidshalvewordt de aan-
dacht erop gevestigd dat een ingediend
bezwaarschrift geen opschortendewerking
heeft ten aanzien van het bestreden besluit.
Indien debetrokken belangen een onverwijlde
spoed vereisen kan, nadat een bezwaarschrift is
ingediend, aan de Voorzitter van het College
van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus
20021, 2500 EA 's-Gravenhage, worden ver-
zocht een voorlopige voorziening te treffen.

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

i _-__-_■___■_-_■__■

EXECUTIE
! VERKOOP
! Op dinsdag, 8-11-1994, om 11 uur,
j vindt een openbare ver-

koop plaats.
De verkoop komt

voor rekening van J.M.J.■ Dijks te Nuth, Op den
Toren 176.

Te koop wordt
aangeboden:
meubilair w.o. stereo-
toren, KTV, videorecor-
der, enz.
een personenauto Golf
GTi, bouwjaar 1981
kenteken XD-25-SG

De plaatsvan ver-
koop is Op denToren
176 te Nuth.
De goederen zijn te be-
zichtigen op dinsdag
8-11-94van 10.30 tot
11.00 uur.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van
de ontvangervan de
Belastingdienst-Onder-
nemingen Maastricht.
Telefoon: 043-468468.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie

BELASTINGDIENST

I

ikwil

..als ik in
coma lig
Sterven betekent niet altijd
rustig inslapen. U kunt de;
ment worden,in coma raken»
ongeneeslijk ziek worden- '■.
Het stukjevlak voor de dooo
is vaak onzeker. Wat gebeurt
er met u? Wat wilt u? Wel'
licht zijn het vragen die u, ö'

mensen in uw omgeving
bezig houden. Daarom is #

nu een boekje met de rit»
'Tussen leven en dood; oveï

wilsverklaringen en eutha-
nasie. Vraag het aan en stf
eens stil bij straks. Stuur eefl
briefkaart naar Postbus 978,
1000 AZ in Amsterdam-
Plak f 1,- extra aan postze
gels als bijdrage omf |
in de portokosten. **"HB

Meer plaats in de badkamer
dank zij badkamermeubilair

De PORTAS modernisering wordt tot op demil- _JS » £
limeterop uw badkamerafgestemd. Door nieuw POK |Pt?
badkamermeubilair krijgt u meer bergruimte, MWMB
comfort en sfeer. Geen standaard, maar hele- EHDJImaal volgens uw persoonlijke wensen. En dat
zonder grote kosten. U zult enthousiast zijn! Ittfvfll
Exclusief voor: Maastricht, Meerssen. Landgraaf, Heerlen, I

Kerkrade, Brunssum.
PORTAS-vakbedrijf van Wel bv

Showroom Makado te Beek
@ 043-647833

J ;

. th t i Effektieve rente Rente Theoretische . , . Termijnbedr. Rente Effektieve Theoretis"'
handen er ma nd op jaarbasis per maand looptijd innangen per maand per maand jaarrente- loopje

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 mn*
’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,- ’4BB,- 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 mn*

’ 65.000,- ’ 975,- 9,8% 12,2% 0,785% 0,964% 94 mnd, 107 mnd. ’125.000,- ’982,- 0,785%* 9,8% 94 rnnj

Kredet Terug te Te betalen per maand Effektieve rente op jaarbasis \mf-\*A.*Mm
betalen minimum maximum minimum maximum jMHMHfIHIHMHBk|JpMBH

7 5.000,- 48 mnd. ~~~f 125^ ’ 1367 9^8% 15,0% «|||ll|jU|j|Z|j«~jjfigj?j
’ 12.500,- 120 mnd. ’ 161,- ’ 178,- 9,8% 12,6% IJH
’ 20.000,- 120 mnd. ’ 257,- ’ 268,- 9,8%' 10,9%

’ 25.000,- 120 mnd. ’ 322,- ’ 335,- 9,8% 10,9% H_|

’ 35.000,- 120 mnd. ’ 451,- ’ 461,- 9,8% 10,4% If"f5O 000.- | 120 mnd | ’ 644,- | ’ 658.- | 9,8% 10.4% IIWII Ê lIyI F" Ivll
" Wij regelen alles en bezorgen het geld óók kosteloos bij u thuis. " Vraag vrij- | , I 11LVi I_. Al_\l 5f |_\||
blijvend advies. " Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. tUüSKtUr"""" I
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. " Desgewenst met JJJUJJ'J""" /n I
lange looptijd. " Bij overlijden meestal kwijtschelding. " Andere Dedragen en mïmmmJ 'm I BiTtS [ÏTFfl
looptijden (12 t/m 120 mnd.) zijn ook mogelijk. " Leningen vanaf ’ 1.000,- tot I^Tt PMMMPPHaiI__i_MMÏJI

’ 200.000,- zijn mogelijk ZONDER onderpand of borg. " DUS LAGE LASTEN. H\ I ■ mTvTWZi iWjiwWïlHil 1" Gevolmachtigd intermediair. «Toetsingen registratie bij BKR inTiel. I^^^^T-—\M

' . ' — : '—__*_________________^_*^____^"^
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Nieuwe pastoor Fatima-parochie
BRUNSSUM - Bij het Fatimabeeld aan de Dorpstraat in Brunssum
Werd hij gistermorgen ingehaald door drumband Parcival, kerkbe-,
stuur- en koor, schooljeugd en vele parochianen. Waarlijk een warm
welkom voor pastoor V. Goulmy (32), de nieuwe geestelijke van deFatima-parochie. De feestelijke stoet ging rond kwart voor elf rich-
ting kerk. Voorafgaand aan de mis werd pastoor Goulmy in het por-
taal de sleutel van de kerk overhandigd plus het herdersschopje. Na
de mis was voor de parochianen een kennismaking georganiseerd
tnet de nieuwe pastoor in de aula van basisschool Fatima.

" Pastoor Goulmy wordt verwelkomd door zijn nieuwe
parochianen. F°to: frans rade

Man sticht brand in speeltuin
rANDGRAAF - De kantine van speeltuin De Voort aan de Voortstraat in
Zandgraaf is zondagmorgen in vlammen opgegaan. De brandweer was totes uur gistermorgen bezig met blussen. De schade bedraagt zon 40.000jjpden.Een 46-jarige Landgravenaar is mogelijk de dader. Hij werd om

over twee aangehouden op de Heldeviersweg in zijn woonplaats en, ekende toen de brand te hebben gesticht. De verdachte wordt nog ver-.Oord en is voorlopig ingesloten. Ook stelt de technische recherche eenJ?derzoekin. Besmet
De 47-jarige Hans van der Hay-
den is sinds enige tijd besmet
met het muziek- annex compu-
tervirus. „Ik heb thuis een com-
puter staan, daar speel ik mu-
ziek op af, leuk hoor." De man is

onlangs begonnen met het leren
lezen van noten. „Op mijn leef-
tijd nog, maar ik ben zó enthou-
siast."

Op termijn wil Van der Hayden
zijn compter wel uitbreiden met
bijvoorbeeld een keyboard, maar
nu is hem dat nog te duur. „Via
een vriend heb ik zon muziek-
programma gekregen, daar zit-
ten ik weet niet hoeveel instru-
menten op, dus dat ga ik eerst
eens oefenen. En ik tik de stukjes
in voor mijn vrouw, die is lidvan
het zangkoor. Voorlopig draai ik
alles gewoon af op de computer,
je moet alleen niet vragen wat
voor geluid daaruit komt. Metzon keyboard klinkt het alle-
maal veel mooier, maar ja."

Er zijn muziekfreaks die voor
tienduizenden guldens aan ap-
paratuur in huis hebben staan,
instrumenten en computer(s).

„Moeten ze allemaal zelf weten,
maar bij ons blijft muziek de
hoofdmoot," verklaart Joke
Höppener. De muziekschool is
twee jaar terug wel ingespron-
gen op de ontwikkeling, maar
om een andere reden. „In ieder
huishouden vind je tegenwoor-
dig een pc, ook in de muziek
worden die dingen steeds meer
gebruikt, dat moet je signaleren
als muziekopleiding. Wij geven
hier cursussen om mensen op
weg te helpen, maar het blijft
een hulpje, ik kan het niet ge-
noeg benadrukken."

Eremedailles
in goud
en zilver

HOENSBROEK - L. Trtanj (54)
uit Hoensbroek is zaterdag on-
derscheiden met een eremedaille
in goud, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau. Trtanj was
de afgelopen veertig jaar werk-
zaam in de metaalindustrie,
waarvan de laatste vijfentwintig
jaar bij Feijen Staalservice in
Maastricht. Hij is daar produk-
tieleider en heeft de verantwoor-
ding over de afdelingen walserij
en transport/expeditie. In zijn
woonplaats heeft Trtanj zich
verdienstelijk gemaaktbij fanfa-
re Sint Caecilea en de jeugdafde-
ling van voetbalclub EHC.

HEERLEN - De 64-jarige Els
Eymael-Simons uit Heerlen
heeft zondag de zilveren ereme-
daille in de Orde van Oranje
Nassau ontvangen. Zij was die
dag vijftig jaar verbonden aan
het Heerlense toneel. De carrière
van Eymael-Simons begon in

1946 met haar toetreding tot De
Flierefluiters. Een kleine elf jaar
later stapte ze over naar Speel-
groep Expressie, waar ze nog
actief is.
Behalve haar koninklijke onder-
scheiding ontving Els Eymael
het Gouden Rederijkersinsigne
van het Nederlands Centrum
voor Amateurtoneel (NCA). Bij
gelegenheid van het gouden ju-

bileum liet het bestuur van
Speelgroep Expressie bovendien
door een edelsmid een eigen ver-
enigingsinsigne ontwerpen. De
speld viel eveneens ten deel aan
Eymael.

VOERENDAAL - Louis van Rey
uit Voerendaal is gistermorgen
onderscheiden met de zilveren
eremedaille in de Orde van

Oranje Nassau. Van Rey is veer-
tig jaarmuzikant, waarvan ruim
vijfentwintig jaar als bestuurder
en lid van fanfare Les Amis Reu-
nis Ransdaal. Zijn medemuzi-
kanten noemen Van Rey de
steunpilaar van de club. Ook an-
dere verenigingen uit de ge-
meente doen overigens nooit
tevergeefs een beroep op zijn
medewerking.

# De onderscheiden muzi-
kant Van Rey L. Trtanj # Els EymaelSimons

regionaal
Comité bundelt krachten met ondernemers De Koumen

Leefbaar Lotbroek
tegen gedoogzone

Van onze verslaggeefster

ÖOENSBROEK - Een krachtig 'nee' tegen een mogelijke ge-
doogzone voor heroïneprostituées op industrieterrein De Kou-
den. Dat is de boodschap van actiecomité Leefbaar Lotbroek
Uit Hoensbroek. De werkgroep is deze week opgericht om te
doorkomen dat de wijk Nieuw-Lotbroek 'aan ondoordachte enidesastreuze plannen van de gemeente Heerlen ten onder gaat.

I de wijken Zeswegen, Weiten enl[Je ondernemers van De Koumen,
:'tornen nu ook de buurtbewoners
Van Lotbroek in het geweer tegen

Ieen mogelijke gedoogzonevoor hoe-
jj^ft in hun nabijheid. De Hoens-
öroekenaren vrezen zware schadev°or het leefmilieu in de buurt. In
**ö brief aan burgemeester Jef

van Heerlen vragen ze
?an ook alle drie de lokaties op hetltlfiustrieterrein te schrappen.

afstand tot de woonwijk Nieuw-
Lotbroek bedraagt daar slechts en-
kele tientallenmeters.

Een afwerkplaats aan de rand van
De Koumen brengt enorme overlast
met zich mee, volgens Leefbaar
Lotbroek. Zij zijn vooral bang dat
hoeren en pooiers zich dicht bij de
gedoogzone gaan vestigen, dus in de
wijk. Het autoverkeer, rondslinge-
rende condooms en hinder voor
vrouwen en meisjes in de wijk noe-
men ze als andere nadelen.|p» massaal verzet te kunnen bie-

'aen, heeft het actiecomité contact
fjelegd met de inwoners van de na-

' öligelegen wijken De Dem en Ren-
alsmede met de Koumen-,ondernemers. Als Heerlen kiest

I'oor een gedoogzone in hun buurt,, st^pt Leefbaar Lotbroek mogelijknaar de rechter.

Ook het feit dat Heerlen de hoertjes
voorschrijft met bus of trein naar de
gedoogzone te komen, is het comité
een doorn in het oog. De hoerenko-
men dan midden in de wijk terecht
en moeten via de Stationsstraat en
Heerlerweg nog naar de gedoogzone
lopen, hetgeen ook overlast ople-
vert.' Heerlen heeft zes potentiële lokaties

°P het oog; drie daarvan liggen op

" I<iustrieterrein De Koumen. Voor-
?* de plek bij de driesprong tussen, Jiet Total-tankstation aan de Kou-
f .erweg en de fabrieken Globon en, wordt zeer geschikt geacht. De

Deze week haaltLeefbaar Lotbroek
handtekeningen op in de wijk. Op
21 en 23 november bezoekt een de-
legatie de hoorzittingen van de ge-
meente over de gedoogzone.

Computer als superhulpje

’Injeeentjetocheencompleetorkest’

DOOR MONIQUE PARREN

BRUNSSUM - Ze staan er een
beetje vreemd, twee computers
tussen een stuk of vijf key-
boards. Op het grijze scherm nu
eens geen lappen tekst, wel mu-
ziekschema's. Met een simpel
klikje van de 'muis' blader je de
pagina om. Of verander je van
toonhoogte, ritme, zelfs van in-
strument. Een drum wordt moei-
teloos een panfluit of een picco-
lo, om maar eens iets te noemen.

De mogelijkheden van de com-
puter zijn ongekend, zeker in
combinatie met muziek. De spe-
ciale programma's die voor de:
muziekwereld zijn geschreven,
bevatten ongeveer evenveel truc-
jes als een opnamestudio. „In je
eentje kun jeeen compleet orkest
neerzetten, dat is te gek," zegt
Jan-Willem van Cooten van de
muziekschool.

Docenten en studenten zijn over-
wegend enthousiast over de
nieuwe ontwikkeling. Want
moeilijk is muziek maken met de
computer helemaal niet, zegt Jo-
ke Höppener. „Je moet alleen
kunnen omgaan met het muziek-
programma, wij geven hier geencursussen tekstverwerken, na-
tuurlijk. De computer moet je
echt zien als een hulpmiddel. De
kleintjes hier bijvoorbeeld, kun-

nen de zogenoemde baslijn nog
niet spelen, ik heb die daarom
ingeprogrammeerd in de compu-
ter. Zonder hulp van volwasse-
nen kunnen de beginnertjes nu
wel die stukken spelen, met de
computer als begeleiding."

Toch staat menige Brunssummer
verbaasd tekijken bij de diverse
demonstraties op deze open dag.
„Kan de computer ook bestaan-
de stukken afspelen," vraagt een
vrouw. „Als u ze zelf eerst even
invoert, zeker," is het laconieke
antwoord van een aanwezige
muziekhandelaar.

Een kakafonie van geluiden. Drums, piano, trompet, keyboards.
In alle lokalen van deBrunssumse muziekschool aan de Henri

Dunantstraat zijn andere melodietjes te horen. Sommige stukken
zijn precies goed, anderen totaal vervormd. Een van de successen

van Stevie Wonderbijvoorbeeld klinkt alsof de man net een
schop tegen zijn edele delen heeft gekregen. Die kunstjes met

muziek zijn tegenwoordig mogelijkvia decomputer. Want die is
niet alleen te gebruiken als tekstverwerker, maar ook als

'rechterhand' bij het maken van muziek.

10Niet alleen grote popbands gebruiken computers bij hun muziek, het gebruik sijpelt allengs door naar muziekschool
en huiskamer. Foto: FRANSrade

Kicken
Maar doorgewinterde computer-
gebruikers én muziekliefhebbers
zien dat soms anders. „Ik heb
voor 65.000 gulden thuis staan,
heb ik pas moeten opgeven voor
mijn samenlevingscontract. Ja,
daar schrok ik zelf ook even van.
Maar het is wel uniek: een stukje
spelen, meteen opnemen en later
uitprinten. Kicken, joh."

Toch kleeft er naast al die voor-
delen één groot nadeel aan de
'muziekcomputer': het ding kan
niet improviseren. Van Cooten:
„Een computer is meedogenloos,
die draait gewoon zijn stukkie
af. Een orkest kan een fout nog
spelenderwijs herstellen."
Misschien is dat de toekomstmu-
ziek.

Paard mag voorlopig
in Landgraaf blijven

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/LANDGRAAF
Cevino, de kortademige hengst
van mevrouw Pieck uit Nieu-
wenhagen, mag voorlopig ge-
woon in de wei lopen waar ook
een 'illegale' container staat.
Vice-president van de rechtbank
in Maastricht H. Martens heeft
de gevraagde voorlopige voor-
ziening in deze zaak toegestaan
en het besluit van de gemeente
Landgraaf om het onderkomen
van het paard onder dwang te
verwijderen voor zes weken ge-
schorst.

Inmiddels loopt een bezwaarpro-
cedure van de eigenaresse. Zoals
gemeld wil de gemeente strak de
hand houden aan de oprichting
van illegale bouwsels in het bui-
tengebied Brunssummerheide.
De eigenaresse van het paard
had aangegeven dat gezien de
gezondheidstoestand van het

paard geen andere keuze be-
stond. Bovendien was de tot stal
omgebouwde container groen
geverfd, zodat hij nauwelijks op-
viel in het landschap. De ge-
meente Landgraaf moet nog een
beslissing nemen naar aanlei-
ding van het bezwaarschrift van
mevrouw Pieck.

Claim tegen
Brunssum maakt

weinig kans
DEN HAAG/BRUNSSUM - She
Heerlen bv lijkt weinig kans te ma-
ken met een schadeclaim tegen de
gemeente Brunssum. Een onafhan-
kelijk adviseur van de Raad var
State stelde het bedrijf in het onge-
lijk.

Door toedoen van de gemeente
mocht het bedrijf een jaar lang
niets doen met 10.000 ton vliegas
dat lag opgeslagenop het industrie-
terrein Hendrik.
Om te weten of een schadevergoe-
dingsprocedure zin heeft, -voerde
She afgelopen week eerst eer.
rechtszaak bij de Raad van State ir
Den Haag.

De rechters van de Raad van State
moeten uitmaken of vliegas een af-
valstof is of een grondstof. Vliegas
is kolenafval van elektriciteitscen-
trales, maar het kan hergebruikt
worden als grondstof bij het maken
van bakstenen en beton.

De Raad van State-rechters hebbei
advies ingewonnen bij een onafhan
kelijke deskundige en deze vind
dat de gemeente vliegas terech
heeft aangemerkt als afvalstof.
Een definitieve uitspraak volgt ove:
enkele maanden.

Keu's verraden
auto-inbreker
LANDGRAAF -Een auto-inbre-
ker uit Heerlen is ontmaskerd,
toen hij twee gestolen biljart-
keu's wilde verkopen in een café
aan de Hoogstraat in Landgraaf.
In het foedraal van een van de
keu's vond de potentiële koper
de identiteispapieren van een
Kerkraadse, daarop waarschuw-
de hij de politie. Onderzoek wees
uit dat de Heerlenaar de keu's
had gestolen uit de kofferbak
van een auto, die geparkeerd
stond aan de Landgraafse Pas-
weg. De man had ook nog twee
elektrische auto-klokjes in zijn
jas.Het is niet bekendwaar deze
vandaan komen. De man is inge-
sloten.

Dronken
tegen auto
VOERENDAAL - Een dronken
autorijder (34) uit Voerendaal is
zaterdagnacht op de Tenelenweg
in zijn woonplaats tegen een ge-
parkeerde auto gebotst. Dit
voertuig werd door de klap van
de aanrijding tegen een licht-
mast geduwd. De schade was
groot. De Voerendaler zegt dat
hij moest uitwijken voor een te-
genligger. De blaastest gaf een
promillage van 1,56 aan, reden
voor de politie om zijn rijbewijs
af te nemen.

Vrouw van
tas beroofd
LANDGRAAF - Bij het verlaten
van een supermarkt aan de
Hoofdstraat in Landgraaf is een
vrouw (37) uit die plaats zater-
dagmiddag tegen vijf uur van
haar tas beroofd. De dader ver-
dween in de richting van de
Brandhofstraat. De vrouw riep
na de beroving tevergeefs om
hulp naar omstanders; door nie-
mand werd actie ondernomen.
De buit bestond uit een redelijk
groot geldbedrag, een bankpasje
en persoonlijke papieren. Vol-
gens de vrouw had de jongeman
geruime tijd voor de winkel ge-
staan. Hij is tussen de 20 en 25
jaar. Een buurtonderzoek heejt
niets opgeleverd.

’Kennis’ berooft

hoogbejaarde
HEERLEN - Een Heerlenaar
(83) is zaterdagvaond beroofd
door een Kerkradenaar (35), die
hij even tevoren had ontmoet bij
een vriend. Toen de hoogbejaar-
de man na de visite naar zijn
woningaan het Aambosveld wil-
de gaan, stelde de nieuwe 'ken-
nis' Voor om mee te lopen. Een-
maal in de woning van de be-
jaarde Heerlenaar, ontpopte hij
zich als een dief. Hij greep de
83-jarige man stevig vast en be-
dreigde hem met de dood. Uit-
eindelijk gaf de Heerlenaar hem
honderd gulden, waarna zijn be-
lager vertrok. De politie kent
inmiddels de identiteit van de
dief en stelt een onderzoek in.

Maandag 7 november 19947
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<gpiccolo's
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364
i

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in

! hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
! millimeter hoogte: ’ 1,40.
i Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en

Vermist/Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergroottenmet
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en: illustraties zijn mogelijk.Prijs per millimeterhoogte 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 è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

> regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

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

MetLimburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: CeoucoSummo Scanner) 0930, Mededelingen

"Wie één leven redt, redt een nieuwe generatie"
In het geval van Ya'ocav Yannay is dit geen holle wijsheid,
maar realiteit. Een Duitse kamparts besliste in '44 overzijn
leven. Yannay heeft thans 2 kinderen en 3kleinkinderen.

Wie is de Nazi-arts?
Kijk vanavond om half negen naar

Spoorloos, KRO, Nederland 1.
I iö\/ö K/l KA Als u ons voor 12 uur's mor-Lieve M.M. nens belt, staat uw PICCO-

Proficiat schat en heel veel LO de volgende dag al in
sterkte in dedeze moeilijke het Limburgs Dagblad. Tel.
periode!! Ik hou van je,H.D. 045-719966.

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerkaannemen voor

particulieren en bedrijven.

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

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

Personeel gevraagd -Hotel Café Restaurant Wilhelmina
vraagt voor hetrestaurant

een ervaren serveerster
voor plm. 25 uur. Akerstraat 166,6466 HP,Kerkrade.

Telef. 045-413823.

Het dagblad "DeTelegraaf" is op korte termijn op zoek naar
een serieuze kandidaat

Bezorg(st)er
voor bezorgwerkzaamheden in

Gulpen
plm. 25 abonnementen, verdiensten ’ 200,- per 4 weken.
Meer informatie kunt U krijgen onder tel.nr. 045-460683.

Tijdenskantooruren.

FYSIOTHERAPEUT m/v
gezocht voor praktijk in
Duitsland, plm. 40 uur, 30
min. v.a. grens. Bellen tol
17.00 uur telef. 045-442354,
na 17.00uur 045-719895.
MODEL worden? Laat u niel
misleiden!! Bel de model-
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm)
voor objectieve informatie.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, g03440-30022.
Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U
kunt aan de slag als RIJIN-
STRUCTEUR (M/V). Maar u
mag ook zelf zonder mid-
denstandsdiploma vrij en rij-
school beginnen. Binnenkort
starten nieuwe dag- avond-
en zaterdagopleidingen in
Amsterdam, Rotterdam, Ut-
recht, Zwolle, Best, Maas-
tricht. Meer informatie? Bel
dan voor 21.00 uur voor een
gratis uitvoerige studiegids
De Kaderschool: 04998-
-99425 of 043-259550.
Gevr. MEDEWERKSTERS (
18 jr.), vast dienstverband,
voor maaltijden in te pakken.
Tel. 045-457845.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER voor slagerij omgev.
Geleen. Inl. 046-334317.
GEVRAAGD voor Duitsland,
België colporteurs. Hoge
verdiensten. Info. telef. 00-
-49.241504949.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. HUIS, pand of
boerderijtje om in te richten
en uit te baten als Thais/
Aziatisch privé-massage-
club. Br.o.nr. B-06170, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

OG te huur
KERKRADE, nette rustige
gerenov. etagewoning voor
2 pers. ’986,- mcl. stookk.
Telef. 045-459596.
VALKENBURG te huur rus-
tig gelegen appartementen,
parkeergelegenheid, voor-
achterterras, v.a. ’B5O,- p.
mnd., mcl. gas, licht, water.
Inlichingen na 17.00 uui
04406-13178 b.g.g. 15390.

Winkel&Kantoor
ENTREE-MATTEN, veilig-
heidsmatten, anti-fatigue-
matten voor winkel, kantoor,
fabriek. BS Benelux 045-
-316610.
KassaKassaKassaKassa.
Ook: kassa aan PC of PC i.p.
v. kassa. Kassa's klein of
groot. Nieuw of occ. Keuze
uit 500 stuks v.a ’250,-
-excl. BTW/ml. Koop, huur,
leasing. Roltex, ALLES voor
winkel & kantoor. Daelder-
weg 25, bedr.terrein Horsel
Nuth. Tel. 045-242880. Fax:
045-241690. Open ma.-vr.,
8.30-17.30 u. Do. «ot 21.00 u.

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-
sloperijMarxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
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.

_—_—_■_■_—__■__■___■

Pers.Kont./Klubs
f 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
./anaf 20 uur 045-416143.

06-lijnen
Zin in 'n WIP? Bel de gewilli-

ge dames direkt 75 cpm.
06-98.77., 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 jenlekkere
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 lietze 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 ?pm).

NIEUW! Sexdoorschakellijn:
Vrouwen willen DIREKT

SEX. Bel nu 75 cpm
06-9.750

100%Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.

Zoek jeRIJPE vrouwen voor
sexkontakt? (Niet commer-

cieel) bel: 1 gpm

06-350.266.53.
Rijpe vrouwen willen

sexkontakt
(niet commercieel) 75 cpm.

06-9890
Thuisbelsex

Kies nu zelf de heetste
vrouw en wij verbinden je

direkt met haar door. Bel 06-
-9755 (100 cpm).

THUISPRIVELIJN
Vrouwen en meisjes hebben

hun privé tel.nr. in onze
computerzitten waardoor wij

jedirectkunnen doorver-
binden. Ze hebben allemaal
hun visitekaartje ingespro-

ken. Luister KIES en wij ver-
binden jedoorvoor een pri-

végesprek! 1 g.p.m.
06-95.60

Dames geven hun adres
en telefoonnummer

06-96.85
24u/p.d. 100cpm.

Privé
doorschakellijn. Naar dames

THUIS door het hele land

06-96.88
24 uurp/d. IQOc.p.m.

Direct contact
metDAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
■ 24u./p.d. 100 cpm.

Extreem? 9821!
beestachtig live

Ig.p.m. 06-9821.
Rijpe vrouwen zoeken

jongensvoor een slippertje.
06-9760

75 cpm. AKTIEÜ!

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen
06-320.330.46 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 75 cprii.
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 jenhete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Anonieme
sexadresjesvan vrouwen
Bel nu 06-9737(75 Cpm).

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!

06-340.350.80 (50 cphm)

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

Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou. 06-320.330.91 (75 cpm).

Sadistische sex
met jongevrouwen

06-340.340.90
(1,-p.m.)
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Waar wacht jeop? Gewillige
meid zoekt hete

SEX-afspraak
06-9517 (75 cpm)

Heerlijk genieten van een

Live-sex
gesprek. De heetste meisjes!

06-96.69 100 cpm.

Sex v. achteren
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
TabOe-

Beestachtige Bepü!
1 gpm. 06-320.327.20

Kosteloos!
Hete vrouwtjes willen zo af

en toe 'n Amateur Prosti zijn
en zoeken duskosteloze

Sex!

320.320.90
06/1 gpm.

125telefoonnummers

Sexen via
De P'Code?

Toets jepostcode in en
hoorof er in jouw buurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Zewordt schaatskampioene
en krijgt van de man

zn grote...LIVE 1 gpm.

06-320.323.86.
Gay Café
Limburg

06-320.327.55
fl,-p.tn. -

Doorschakelsex
Luister naar hete oproepen
van vrouwen. Maak jekeuze
en de computer schakelt je
direkt door naar haar huis.

Discreet! 06-9668 (75 cpm).
1 gpm. Hoi ik ben Tanja, net

18, ikzit LIVE achter m'n
eigen 06-lijntje. Moet ik al
m'n haartjes afscheren?
06-340.350.75

1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen deknul v. haarvrien-

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

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

1 gpm. Sla dieSTOUTE
meid van mij maar 'ns flink

op dr achterste, zei ze tegen
de buurman.

06-340.340.55
Homosex voor 2

(/1,-p.m.)
JackOff 06-9735

Telefoonsex 06-9835
Draai eerst 06-320 en dan:

SM voor 2 325.10
Bi-sex 323.36

Travestie 325.09
Breinsex 327.56

Darkroom 324.16
Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

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.

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

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

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

Limburg
06-350.23.047 (100 cpm).

Anonieme
sexafspraakjes inLimburg.
06-320.330.79 (75 cpm).

Heerlijk
discreet, direktapart met

hete vrouwen uitLimburg!!
06-320.322.11 (75 cpm).

Praat nu
zelf de heetste vrouwen
jouw(hotel)bed in! Bel nu

06-9664 (100 cpm)".
Gratis

sexgesprekvoorvrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm).
Privé telefoonnrsvan hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

06-9502

Kontakten/Klubs
■i i .._■■ 11m.: :' ■-■ui" '""■"■'■ ■"'" ■■■■■"■■■"■■■" " " ■,■'■' '" imïiimïiiitiï ■■■■■■ i■ iMin-: 11, |

Club levant
Van maand.-vrijd. v. 14.00-0.20uur. Leuke meisjes v. erot.

massage, trio, grieksen kamerverhuur voor koppels.
Tel. 045-275193.
I

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

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

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUBEDEN

Holzstr. 103,Kerkrade.

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

bevoeld en gekust worden. Slank langbenigeblondinie en
haar vriendin, pas overgekomen uitThailand, 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 vanaf ’ 100,-. In de buurt?

OudeKerkstraat 31, Heerlen, van 11.00 tot 24.00 uur.
(achter het station).

Bij ons ECHT PRIVÉ relaxen.
HUIZE DIANA. Tel. 045-233096.

Dringend leuke dames gevr.

LYDIA'S
't FIJNE weten? Moetje KOMEN..

046-749662. Groenstr. 64 Geleen. Meisje gevr.
Nieuw jong meisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commerciële sex
-046-752333.

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen._ 046-752333.

Kelly
Vanaf 10uur. 045-721759.
Surprise Escort

SM & Boys 045-275900.
Twilight Escortr Ookboys 045-275618.

Aladdin
Privé en escort. Woensdag
trio-dag. Van maandag t/m
zaterdag v. 13 t/m 23 uur.
Tevens ass. gevr. met ga-
rantieloon. _ 045-227692.

Buro Venus
nieuwtelefoonnummer:

04954-18 64! De beste pri-
véadressen van Limburg!

■_________________■

Privé en Escort
Romantica

g 045-419742
Dame ontvangt Heren 9-16u.
Q 045-714707.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Jacqueline,

Steffanie, Suzy, Simone,
Cynthia, Sandra. Ook SM.

Rijksweg Zuid 105, Geleen.
Telef. 046-756335.

Maastricht
privé

Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag anderekeuze.

Relaxen vanaf ’ 100,-.
Kennismaken zonder ver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Sexy dame
ontv. thuis. 043-473309.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

Brigitte ma-zat. 13-23uur.
045-254598

Blondie Nieuw
Tel. 045-270358

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!!

Profiteer ervan 045-423608

’ 50,- all-in
SM

Anita met haarslavin. 045-
-232665 geop. van 11-22 u.

Anita privé
èn escort!! 045-352543.

Peggy Privé
Escort v.a.’ 125,-. Ma-vrij
11.00-22.30 uur. Wo. tot 19
uur. 046-374393. DD-cUp.

Grieks mogelijk.
Nieuw: Sonja.

Gastvr. José
en de meisjes ontvangen n

graag in Privé 68.
Tel. 045-416126. J

Escort all in
g 045-32619t
Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagdy

Love Escort
S 045-320905

Samantha, 18 jaar!

Manuela
Grieks mog. 045-352476^
Marilyn Escort
045-426331 .Dagelijks ge-
opend van 20.00-05.00 uur.

Ook heren voor dames.^
Diana Escort

045-320323.

Privé
Jacqueline van 16-22uur.

045-714707.

Privé llona
Spel zonder grenzen, dat
spelenwij graag met U...
DDD-aanw. 045-708903^
Buro Sittard
discrete bemiddeling.

-046-523203

LadyS
Duitse meesteres in discret*
SM studio. Tel. 043-620015.
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Duitsland 1
■'5 Monopoly auf Rügen. Reporta-Je. H erh.

jL*5 Morgenmagazin Sport.
jo'oo Morgenmagazin. Ontbijttv.S'oo Heute.
Qg°3 ML Mona Lisa.u'^s Qi Gong. Heilgymnastiek.
lon Heute-
In'I 3 Weltspiegel.
tTs Fall auf Fall - Jedem sein

11 ivJht! Jundische tjPs-
Heute. Met beursberichten.

12°4Flitterabend. Spelshow. Herh.
I»*5 Urnschau.
13 nÜ Presseschau.
l3'00 ZDF-Mittagsmagazin.
H nl Wirtscnafts-Tele9ramm-
Uft Tagesschau.
u'o3 Schimpt - 19 717. Talkshow..■3O Achtung: Streng geheim!
I5n 9dserie-
'sn a9esschau-Y°3 Metro - das schnelle Magazin.
l s^kshow. Presentatie: Nena.
15'fO Hey Dad! Comedyserie.
16' n Neu 'm Ersten: Frankenberg.
'ï n a9esscnau-
l7ft F,ie9e- Talkshow.
1/00 (TT) Tagesschau.
Is]o Brisant. Boulevardmagazine.
l/*0 ARD vor acht.
l/c° Tagesschau-Telegramm.
l^5 Sterne des Südens, serie.
Ift e Tagesschau-Telegramm.

li' 55 Wildbach, serie. Afl.: Unbes-
l9?Inter Verdacht.
Vn eute aDend <m Ersten.
$01 f0Tagesschau.
Jq'J5 Abenteuer Zoo. Natuurserie.
il n Tagesthemen-Telegramm.

'r° Report. Vandaag: München.
ry° Der König von Barenbach.

Jj^'se serie.jj'^o Tagesthemen.
uOO (TT) Tatort. Duitse politieserie.

ooH!m-
l'3° Chronik der Wende. Documen-
Jlreserie over de ontwikkelingen in
J; voormalige DDR in de tijd rond
k val van de Muur. Afl.: 8. Novem-

OoT '89.
Oo'cf Tagesschau.

■»5 ■ | |j ve my |jfe_ Amerikaanse(felfilm.J° Zuschauen - Entspannen -
Auf dem schwarzen

l Va|d. Afl.: Der alte Hof.

FILMS TV VIDEO
RTL5

~°-25 uur - New Jack City -L 199-USA).
Wesley Snipes heeft geld

?eroken op de crack-markt en
n
nstalleert zich in Harlem als de

'euwe drugskoning.
gewelddadige film van Marioan Peebles met verder o.a. Ice

" en Judd Nelson.

Duitsland2
/..-15 uur - Delicatessen -

Komedie van Jean-
J?rr.e Jeunet boordevol anar-
.y'stische en absurdistischeJi mor-
|9 WO-II huurt een clown een
Slnier bij een onbetrouwbare
M
a9er in de vleesetersbuurt.
et: Jean-Claude Dreyfuss.

Duitsland 3West, u-uu uur - Bewogen Koper -g993-NL).
"^ische reis rond de wereldP zoek naar koperblaasinstru-
®nten, muzikale reis langs

ter erse invloeden 'n oud-wes-se kolonieën. Mooie documen-

tairefilm van Johan van der
Keuken.

" Scène uit de geweldadige Amerikaanse speelfilm 'New Jack City. Een film over
zwarte drugsdealers, smerissen, drugsmisdaden, crack en rapmuziek. V.l.n.r. Russell
Wong, Mario van peebles, Judd Nelson en Ice T. (RTLS - 20.25 uur).

BBC 1
23.10 uur - Carrie - (1976-USA).
Huiveringwekkende thriller van
Brian de Palma over een meisje,
Sissy Spaeek, die telekinetisch
wraak neemt op haar godsdienst-
waanzinnige moeder en haar
pestende medescholieren.

Nederland 2
Tros/EO
07.00 Journaal.
07.06 Lingo. Herh.
07.30 Journaal.
07.33 Ontbijt TV. Actualiteitenrubriek.
08.00 Journaal.
08.07 Ontbijt TV. Vervolg.
08.30 Journaal.
08.34 Topscore met Ted de Braak.

Woordspel. Herh.
09.00 Journaal.
09.07 Politieke partijen: CD.
09.10 Kook tv. Culinair programma.
09.28 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: L.A. (1).
10.15 Studio RKK. Magazine.
10.40 Karel. Talkshow. Herh.
11.20 (TT) Toen was geluk heel

gewoon. Comedyserie. Herh.
11.45 Deadline. Herh.
12.22 (TT) Postcode jackpot. Spel-

programma. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Studio sport. Herh.
14.34 (TT) Studio sport. Herh.
15.20 Natte neuzen.
15.50 Rikkie de raaf Tekenfilmserie.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 Music maestro. Serie over gro-

te componisten. Afl.: Haydn.
16.59 Wonderland (gepresenteerd

door Bassie en Adriaan).
17.53 De familie Keuzekamp.
17.58 (TT) 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 (TT) Safari rond de wereld

(World safari). Serie reisreportages
over Australië, Nieuw Guinea en
Zuid-Amerika.

20.18 Derrick. Duitse politieserie.
21.23 Chef! Engelse comedyserie.
21.59 Dagboek van de waarheid

(Stolen lives). 13-delige serie. Afl. 2
22.51 Het elfde uur. Talkshow.
23.41 Middernacht-Klassiek.
00.11 Journaal.
00.16 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

Duitsland 2
05.15 Zie Duitsland 1
13.45 Infotime. Gevarieerd consu-

mentenmagazine.
14.00 Expedition in den Mikrokos-

mos. 3-delige documentaireserie.
Afl. 2: Moleküle, zum Leben er-
weckt. Presentatie: Joachim Bublath.

14.30 Tim und Struppi. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Tim in Amerika.

14.55 Die Bockreiter (De legende van
de bokkerijders). Nederlandse jeugd-
serie. Een vriend van de pastoor
komt hem opzoeken. Hij is uit Frank-
rijk gevlucht nadat hij een opstand
had georganiseerd onder de bergbe-
woners. De pastoor vraagt hem een
staking van de mijnarbeiders te orga-
niseren. Schulz krijgt opdracht de
zigeuners te verdrijven, maar de

■ Zwarte Kapitein grijpt net op tijd in.
Afl.: Der geheime Ort.

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

Schlagzeilen.
17.45 Der Alte. Duitse misdaadserie.

Aansl.: Guten Abend.
19.00 Heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Lauras Entscheidung. Duitse

tv-film uit 1993 van Uwe Janson.
21.00 Auslandsjournal. Buitenlandse

actualiteiten.
21.45 Heute-journal.
22.15 Delicatessen. Franse speelfilm.

Aansl.: Neu im Kino.
23.55 Heute nacht. Actualiteiten.
00.10-01.50 Sturzflug. Duitse tv-film.

Met Wilfried Dziallas, Wolfgang
Finck, Brigitta Dresewski e.a. Willi
en Kurt dromen ervan het hectische
leven en hun vrouwen achter te la-
ten en in Thailand van het leven te
genieten. Na lang sappelen hebben
ze eindelijk genoeg geld bij elkaar
en vertrekken de twee naar Bang-
kok. Jammer genoeg blijkt de werke-
lijkheid anders dan de droom en
duurt het even voordat ze echt van
hun rust kunnen genieten. Herh.

Duitsland 1
00.55 uur - | Live My Life -(1935-USA).

Heerlijk romantisch drama van
W.S. Van Dyke met Joan Craw-
ford als smachtend middelpunt
die haar rijke afkomst verborgen
houdt voor de archeoloog Brian
Aherne.

Nederland 3
VPRO/Vara
08.53-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
12.00-12.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.40 Comedy op 3: All in the fami-

ly, Amerikaanse comedyserie. Aft.:
Archie is cursed.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: De stalmuur gaat eruit.

18.15 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma. Afl.: Foto's. Rik maakt een foto
van Meneer Aart.

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

dermagazine. Afl.: Mode.
19.00 (TT) Lingo. Woordspel. Presen-

tatie: Frangois Boulangé.
19.30 Een oceaan van hoop. Jan

Wolkers blikt terug op het laatste
jaar van de Tweede Wereldoorlog.
Afl. 5.

20.01 TV-Nomaden. Wekelijks jonge-
renprogramma, met daarin een half-
uurtje scheuren, schreeuwen, schop-
pen én scoren met Jong Oranje,
onder aanvoering van Jeroen Bi-
schoff.

20.36 Buren. Serie over onderlinge
verdraagzaamheid vaii Nêdejian-
ders.

21.07 Per non dimenticare. Italiaans
drama van Massimo Martelli. Met
Giuseppe Cedema, Giliana Desio,
Massimo Dapporto e.a. Deze film
vertelt het aangrijpende verhaal van
het laatste half uur uit het leven van
een aantal slachtoffers van de aan-
slag op het station van Bologna in
1980, waarbij in het totaal 85 men-
sen om het leven kwamen.

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

gramma. Presentatie: Maartje van
Weegen. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.24 Nachtsalon. Praatprogramma
met kunstenaars en denkers. Pre-
sentatie: Michael Zeeman.

00.17 Tennis: ECC Antwerpen. Beel-
den van het ECC-tennistoernooi in
Antwerpen.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Duits. Afl. 8.
09.00 Babyion - spricht viele Spra-
chen. 10.00 Schooltelevisie. 12.00
Vale Tudo - Urn jeden Preis. 12.25
Programmvorschau. 12.30 Djamilas
Fenster. 13.15 Manchmal denk ich, ich
traume. 14.00 WDR aktuell. 14.05
Hit-Clip. 14.30 ACT - Das Videomaga-
zine. 15.00 WDR aktuell. 15.05 Fen-
sterPlatz. 15.45 Chronik der Wende.
16.00 Hier und heute unterwegs. 16.30
Cursus Duits. Afl. 8. 17.00 Sesam-
strasse. 17.30 Prinz Eisenherz. Aansl.:
Barbapapa. 18.00 Nachrichten aus
Rheinland und Westfalen. 18.05 KvK.
18.30 Das Nachste bitte. 18.45Aktuel-
le Stunde. 19.25 Fensterprogramme
der Landesstudios. 19.45 KostProbe.
20.15 Querpass. 21.00 WDR aktuell.
21.15 Markt. 21.45 Spuren - das
Geschichtsmagazin. 22.15 Kurzge-
schichten. 22.30 Lindenstrasse. 23.00
Bewogen koper. Nederlandse docu-
mentaire. 00.45 Nachrichten. 00.55-
-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Duits. Afl. 8.
09.00 Schooltv. 10.20 Step in. 10.35
Clin d'oil. Nieuws in het Frans. 10.50
Sport Arena. 11.45 Sport im Dritten.
12.40 Hitz Clip. 13.05 Flutlicht. 14.00
Schooltelevisie. 14.59 Programma-
overzicht. 15.00 Hallo, wie geht's?
15.15 Treffpunkt Saar 3. 15.45 Treff-
punkt (Baden-Württemberg). 16.10
Traumziele. 16.20 Aus der Rolle tal-
len. 16.45 Metros dieser Welt. Herh.
17.00 Cursus. Duits. Afl. 8. Herh.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Die Curio-
sity-Show. Herh. 18.21 Philipp. Herh.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?- aktuell. 18.50 Die Montagsmaler.
19.19 Programma-overzicht. 19.20
Landesschau. 19.48 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Info-
markt - Marktinfo. 21.00 Nachrichten.
21.15 Teleglobus. 21.45 The great
train robbery. Film. 23.30 Denkanstös-
se. Herh. 23.35 SWF-3-Soundcheck.
New-Pop-Festival in Baden Baden.
00:35 Schlussnachrichten. 00.50 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL4
06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Ontbijtkids: Foofur.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 Ontbijtkids: de Smurfen.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap. 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 dat zich
richt op de moderne huisvrouw.

11.00 Showtime shop.
11.05 As the world turns.
11.50 Lunchkids.
12.50 Eigen huis & tuin. Herh.
13.45 Showtime. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse dra-

maserie. De relatie tussen Bas en
Tony wordt steeds slechter. Mario
weet niet goed hoe hij Karin moet
vragen om met hem uit te gaan.
Herh.

15.15 Showtime shop. Thuis bellen
en bestellen.

15.20 Santa Barbara. Soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.
17.00 5 uur show.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige.
18.30 Rad van fortuin.
19.00 The bold & the beautiful.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soap.
20.30 Sam-sam. Nederlandse come-

dyserie.
21.00 Wie ben ik?
21.50 RUR. Drie stoelen voor drie

gasten onder het motto kunst, cul-
tuur, seks en wetenschap.

22.35 Hunter. Detectiveserie.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 St. Elsewhere. Amerikaanse

dramaserie. Herh.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.35 Nachtprogramma.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.30 Falcon Crest. Herh. 10.30
Neighbours. 11 .00 The young and the
restless. 11.55 Riskier" was! Spelpro-
gramma. Herh. 12.30 Knots Landing.
13.25 Falcon Crest. 14.25 Tarzan.
14.55 Star Trek. 15.55 MacGyver.
17.00 Riskier' was! Spelprogramma.
17.30 Regionale programma's. 18.00
Geh aufs Ganze! Spelprogramma.
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15 Tag-
lich ran - Sat.l-Sport. 19.30Glücksrad.
Spelshow. 20.15 Anna Maria - Eine
Frau geht ihren Weg. Duitse serie.
Aansl.: TopNEWS. 21.15 Bitte melde
dich! Aansl.: TopNEWS. 22.10 Sat.l
Spezial: Die Clintons. Reportage over
het Amerikaanse presidentiële paar.
Aansl.: TopNEWS. 23.00 News & Sto-
ries. Magazine. 23.50 Star Trek. Herh.
00.40 MacGyver. Herh. 01.30 Bay-
watch. Herh. 02.20 Play it again,
Sam. Amer. speelfilm. Herh. 03.45 24
Stunden. Herh. 04.15 Bitte melde dich!
Herh. Aansl.: Programma-overzicht.
05.00 Tarzan. Herh.

BBC 2
01.00 uur - För Att Inte Tala
Om Alla Dessa Kvinnor -(1964-S).

Krampachtige komedie van Ing-
mar Bergman die hij bedoelde
als satirische aanval op de rod-
delpers die hem belaagde.
Met: JarlKulle en Eva Dahlbeck.

RTL5
16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden slechte tijden

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amerikaanse co-

medy.
17.45 Knight rider. Amerikaanse ac-

tieserie. Een zoon van twee vooraan-
staande computerexperts is het
rechte pad kwijtgeraakt. Hij is lid van
een motorbende die een bank willen
overvallen.

18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-
kaanse serie.

19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Renegade. Amerikaanse actie-

serie.
20.25 New Jack City. Amerikaanse

speelfilm uit 1991 van Mario van
Peebles. Met Wesley Snipes, Ice
T, Chris Rock, Mario van Peebles,
Judd Nelson e.a. Een keiharde film
over zwarte drugsdealers, smeris-
sen, drugsmisdaden, crack en rap-
muziek. In Harlem gebeurt van alles
op straat. In deze asfaltjungle is het
onderscheid tussen een junk, een
pusher of een smeris nauwelijks te
zien. Slachtoffers zijn het allemaal.
Als echter geconstateerd wordt dat
een echte misdadiger vrijuit dreigt
te gaan, betekent dat oorlog in de
straten.

22.10 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.15 Lijn 5. Live-programma waarin

met bijzondere gasten actuele the-
ma's worden behandeld. De kijkers
kunnen tijdens de uitzending een
telefonische bijdrage leveren aan de
uitzending. Tijdens de uitzending
kunnen vragen worden gesteld op
06-300555. Presentatie: Ton van
Royen en Mariska Hulscher.

22.45 Quantum leap. Amerikaanse
fantasyserie. Afl.: Another mother.

23.35 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.40 Ricki Lake. Amerikaanse talk-

show. Afl.: Verschillende vrouwen
zwanger van dezelfde man. Presen-
tatie: Ricki Lake.

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

01.10 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

01.40 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. 12.30 The
guiding light. 13.15 Santa Barbara.
14.10 Murder, she wrote. Herh. 15.00
llona Christen. Talkshow. 16.00 Hans
Meiser. Talkshow. 17.00 Jeopardy!
Spelprogramma. 17.30 Married with
children. Herh. 18.00 The bold and
the beautiful. Herh. 18.30 Explosiv -Telegramm. Boulevardnieuws. 18.45
RTL aktuell. Nieuws, sport en weerbe-
richt. 19.10 Explosiv - Das Magazin.
Magazine. 19.40 Gute Zeiten, schlech-
te Zeiten. 20.15 Unsere Schule ist
die Beste. 21.15 Sonntag & Partner.
22.15 EXTRA - Das RTL-Magazin.
23.00 10 vor 11. Cultureel magazine.
23.30 Gottschalk. Late-night-show.
00.00 RTL-Nachtjoumal. 00.30 Mar-
ried with children. 01.00 Kojak. 02.00
Murder, she wrote. 03.00 llona Chris-
ten. Herh. 04.00 Hans Meiser. Herh.
05.00 Explosiv - Das Magazin. Herh.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 De havermoutshow. 9.04Tros
Gouden uren. 12.04 Het hart van
twee. 14.04 Tros Radio 2 matinee.
17.04 Fileradio. 18.04 Alle men-
sen. 19.04 Witte rozen.
20.04-24.00 Tussen acht en mid-
dernacht.

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
6.02 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
14.04 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Forza. i 21.04 Villa 65.
0.04 Tros Nachtwacht. 2.02 Va-
cuüm. 4.02-6.00 Pyjama FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Aubade. 9.00 Muziek voor

miljoenen. 11.00 Ochtendconcert.
A. Berliner Philharmoniker. B. Bo-
rodin Trio. 13.04 In antwoord op
uw schrijven. 14.00 Middagcon-
cert. Requiem voor een oude
castraat. 16.00 De Nederlanden.
Groninger Gitaar Duo. 17.00 De
koffer. 18.04 De wandelende tak.
19.00 De grote oversteek. 20.02
Nieuwe maandag. Zuchten en bla-
zen (2). 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

televisie en radio maandag

Nederland 1
£00 Tekst-tv."ï.OO-09.10 Binnenkort bij de NOT.J"-~- De witte piet.
"f'3o-09.45 Nijntje en haar vriend-
jes. Afl. 29.
"00-10.22 Huisje boompje beestje.

'0.30-10.50 (TT) Economie in beeld.All. 7 ''1.00-11.21 (TT) Elektrische stroom.

]30 (TT) De opstand in de Neder-
landen. Afl. 1.
j'S5Tekst-tv.

'9 Nieuws voor doven en slecht-horenden.'■26 Oproep Spoorloos.
Via Ria. Discussieprogramma.

■28 Extra large. Jeugdprogramma
"aarin kinderen met bekende en

medelanders praten.
■'8 Roseanne. Amerikaanse come-
dyserie. Nancy denkt dat Dan haar

mag en zoekt steun bij Rosean-

"6- David en Darlene halen tijdens
nalioween een geintje uit. Afl. 6.

I»'?7 Topscore met Ted de Braak.
°;57 Met de deur in huis. Program-
:Ja waarin mensen hun huis een
*eek lang openstellenvoor onbeken-
ia, '°9és uit het buitenland.
'■27 (TT) Ha die pa! Nederlandsec°rnedyserie. Matthijs doet mee aan
®6n wedstrijd waarbij de winnaar de
Mocht van St. Nicolaas mag verzor-»en. Maar Sint en Piet spelen valt

j.n°9 helemaal niet mee!
S'OO (TT) Journaal.
jj<4 NOS-Weeroverzicht."30 Spoorloos. Vermiste mensen
jj*°rden opgespoord.
j.26 Hier en nu. Actualiteitenrubriek.'02 (TT) De stoel. Serie portrettenan markante personen met een
Jyondere levensstijl.

*** NCRV-Dokument: Groep 8
9aat verder. 2-delige documentairever de overstap naar de middelba-rs school. Afl. 2."24 Miniatuur. Reportageserie over
F 6, bijzondere plek in het leven van

j.Rondere mensen.
'32 Journaal.

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie.
15.30-15.53 Family album, USA.

Amerikaans-Engelse les. Afl. 18.
17.15 Het Capitool. Amerikaanse

soapserie. Afl. 798.
17:35 Paradise Beach. Australische

strandsoap. Tot ieders verrassing
telefoneert de in Cambodja gewonde
Cooper om te meiden dat hij naar
Paradise Beach terugkeert. Hij blijkt
blind te zijn, maar is ervan overtuigd
dat dit slechts tijdelijk is. Afl. 46.

18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Neighbours.
19.30 Journaal, sport.
20.00 De kinderoppas (The nanny).

24-deligeAmerikaanse comedyserie.
20.25 Diagnosis murder. 19-delige

Amerikaanse dokter-detectiveserie.
21.10 Op de koop toe. Wekelijks

consumentenmagazine. Vandaag:
Videotheken en Skiën in Salzburg.

21.50 Cobra. 22-delige Amerikaanse
actieserie.

22.35 Programma van de Socialisti-
sche Omroep.

23.10 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 311.
18.05 Musti. Afl.: De toverbal. Herh.
18.10 The legend of Prince Valiant.

Amerikaanse tekenfilmserie.
18.35 Skippy.
19.00 Thunderbirds.
19.30 Journaal, sport.
20.00 Mikpunt. Een plezierige kijk op

bijzondere mensen.
20.05 House of Eliott. Serie.
21.00 Kijk uit. Verkeerstips.
21.05 Herover de aarde. Vandaag:

Alternatieven zonder toekomst? Do-
cumentaire over de zoektocht naar
een alternatief voor fossiele brand-
stoffen zoals olie, kolen en gas.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Geen kaas, geen spektakel.
Cultureel magazine.

23.30 Coda. Lut de Block leest voor
uit eigen werk. Vandaag: Mijn vader
laat het bloed.

Radio 5
Elk heel uur nieuws.
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
Sportief. 7.30 Vroeg op 5. 8.55
Waterstanden. 9.02 In gesprek.
9.55 Vrijzinnig vizier. 10.02 Van
belang. 11.02 Punch. 13.10 De
documentaire. 14.03 Boven het
dal. 14.30 De verbeelding. 15.02
Ophef en vertier. 17.10Radio UIT.
17.45Postbus 51 op 5. 18.02 OHM
Radio. 19.00 Waar waren we ook
alweer? 19.15 Nieuws en actuali-
teiten in het Turks. 19.50 Nieuws
en actualiteiten in het Marokkaans
en Berbers. 20.40 Nieuws en ac-
tualiteiten in het Chinees. 21.00
Kayen rasja (Er is hoop). 21.15
lyi haberler (Goed nieuws). 21.30
Sm ke yat kai yam (Goed nieuws
op maandag). 22.00 Het zwarte
gat. 23.00 Nieuws. 23.07-24.00
Met het oog op morgen.

RTBF/La Une
15.20 Vacaturebank. 15.35 Tour de
chance. 16.35 Neighbours. 17.00 Se-
cret bancaire 17.55 Carlos et les
autres. 18.25 Weerbericht. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Sport. 19.30 Nieuws. 20.05
Ecran témoin: Riens du tout. Kome-
die. 21.50 Ecran témoin: Debat. 23.10
Nieuws. 23.20 24 H sur les marchés.
23.25 Le coeur et l'esprit.

SPORTS 21
14.00 Schooltv. 17.03 Engels. 17.31
Duits. 18.02 lei Bla-bla. 18.58 Neigh-
bours. 19.21 lei Bla-bla. 19.26 Paar-
denkoersen. 19.30 Zie La Une. 20.01
Tennis. 22.01 Nieuws. 22.23 Paarden-
koersen. 22.26 L'hebdo. 22.51 Les
chrétiens dans la vie sociale. 23.20
24 h sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuwsflits. 08.05
Canadees nieuws. 08.35 Paris lumié-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05
Sept sur sept. Herh. 10.00 Face a la
presse. Herh. 10.45 Kiosk. 11.00
L'heure de vérité. Herh. 12.00 Nieuws-
flits. 12.05 La chance aux chansons.
12.40 Weerbericht. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 La maison Deschênes.
Hem. 13.30 La marche du siècle.
Herh. 15.00 Savoir plus. Herh. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.15 Perfecto. 17.40 Aids spotje.
17.45 Questions pour vn champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Nieuws. 18.55 Revue de presse. 19.00
Paris lumiéres. 19.25 La météo des
cinq continents. 19.30 Belgisch
nieuws. 20.00 Enjeux / Le point. 20.55
La météo des cinq continents. 21.00
Nieuws. 21.40 Thalassa. 22.35 Jours
de guerre. 23.35 Montagne. 00.05
Nieuws. 00.30 Le cercle de minuit.
01.40 L'enjeu international. Herh.
02.00 La chance aux chansons. 02.35
Mise au point. Herh. 03.35 L'heure
de vérité. Herh. 04.45 Visions d'Améri-
que. Herh. 05.10 Paris lumiéres. Herh.
05.35 Eurojournal.

NBC
05.30 International business view.
06.00 Weekly business. 06.30 Interna-
tional business view. 07.15 Weekly
business. 07.45 Strictly business.
08.00 ITN World news. 08.15 Strictly
business. 08.30 Inside edition. 08.58
ITN World news. 09.00 Super shop.
10.00 Rolonda. 11.00 Rivera live.
12.00 Today's business. 12.30 FT
business today. 13.00 Today. 15.00
The money wheel. 17.30 FT Business
tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN World
news. 19.30 Masters of beauty. 20.00
Leipzig 1989-1994. 20.30 I witness
video. 21.30 Inside edition. 22.00 ITN
World news. 22.30 The best of the
tonight show. 23.30 Real Personal.
00.00 FT Business tonight. 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 Rolonda. 05.00 Insi-
de edition.RAI UNO

06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 Padri in prestito. 10.05 Speel-
film. 11.35 Utile futile. 12.30 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. 13.30
Nieuws. 14.00 Prisma. 14.20 Prove e
provini a Scommettiamo che. 14.50
Parlementaire rubriek. 15.00 Uno per
tutti. 18.00 Nieuws. 18.20 Quantum
leap. 19.05 Mi ritomi in mente. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Speelfilm.
23.00 Ore ventitre. 23.30 Speelfilm.
00.05 Nieuws en parlementaire ru-
briek. 00.25 Uno piü uno ancora.
00.50 DSE - Sapere. 01.50 Nachtpro-
gramma's.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul of
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
aftemoon mix. 16.30 The report. 16.45
CineMatic. 17.00 News at night. 17.15
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Hit
list UK. 20.00 Greatest hits. 21.00
Unplugged with Björk. 22.00 The real
world 3. 22.30 Beavis & 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.

BBC 1
07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
breakfast news. 10.05 Kilroy. 11.00
Nieuws. 11.05 Good morning with
Arme and Nick. 13.00 Nieuws. 13.05
Pebble Mill. 13.55 Nieuws. 14.30
Neighbours. 14.50 The great British
quiz. 15.15 Knots Landing. 16.00 To-
day's gourmet. 16.30 Secret life of
toys. 16.45 Monster café. 17.00 Morti-
mer and Arabel. 17.15 The all new
Popeye show. Herh. 17.35 Mighty
Max. 17.55 Newsround. 18.05 Blue
Peter. 18.35 Neighbours. Herh. 19.00
Nieuws. 20.00 Telly addicts. 20.30
Watchdog. 21.00 EastEnders. 21.30

The Brittas empire. Engelse comedy-
serie. 22.00 Nieuws. 22.30 Panorama.
23.10 Carrie. Amerikaanse horrorfilm.
00.45 Film 94 with Barry Norman.
Filmmagazine. 01.15 Penalty phase.
Amerikaanse tv-film. 02.45-02.50
Weerbericht. 04.00-04.50 BBC Select.

CNN
00.00 24 uur per dag nieuws. 09.45
CNN Newsroom. 12.15 World sport.
12.30 Business morning. 13.30 Busi-
ness day. 14.30 Business Asia. 15.00
Larry King live. Hem. 16.45 World
sport. Herh. 17.30 Business Asia.
Herh. 20.00 World business today.
21.00 International hour from London
and Washington. 22.45 World sport.
23.00 World business today update.
23.30 Showbiz today. 00.00 The world
today. 01.00 Moneyline. 01.30 Crossfi-
re. 02.00 Prime news. 03.00 Larry
King live. 05.30 Showbiz today. Hem.

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

overzicht. 08.00 RadioNieuwsCen-
trale, binnen/buitenlandrubriek.
08.30 Regionaal nieuws. 08.35
Limburg Aktueel met Limburg Be-
vrijd. 09.00 Tussen de Bedrijven
door, verzoekplaten. 11.00 Mag ik
deze dans van U? Amusements-
progr. Live vanuit de studio. 12.00
Limburg Aktueel met om 12.30
ANP-nieuws. 13.00 RadioNieuws-
Centrale, binnen/buitenlandrubriek.
13.30 Regionaal nieuws. 13.35
Limburg en de Wereld. 14.00 Licht
Limburgs. 15.00 Radio Euregio.
16.00 Festival, cultuur-magazine.
17.00-18.00 Limburg Aktueel: ac-

tualiteiten, met om 17.30 ANP-
nieuws.

BRTN/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05Radio 2 Regio-
naal. (6.30, 7.00, 7.30 nieuws).
8.00 Nieuws. 8.10 Recht voor de
raap. Lichtvoetig maandagochtend-
programma waarin luisteraars hun
mening kwijt kunnen over gebeur-
tenissen van de vorige week. 10.00
Nieuws. 10.03Kwistig met muziek.
Met Ro Burms en Micha Marah.
11.50 Het koekoeksnest, radiofeuil-
leton. 12.00 Radio 2 Regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Pluche en
plastiek. Nostalgie en hitmodernis-
me. 13.45 Het Boerenparlement,
Westvlaamse humor. 14.00 De
eerste dag. Gevarieerd muziekpro-
gramma met actuele hits en Belgi-
sche produkties. Presentatie:
Herwig Haes. 17.00Radio 2Regio-
naal met Limburg Vandaag. 18.00
Nieuws. 18.10 Hitrevue. 20.00 De
Handleiding. Over de meest uiteen-
lopende hobbies en verenigingen.
22.00 Nieuws 22.05 Pyanissimo.

Easy-listeningmuziek met Mare
Brillouet. 23.30-06.00 Nachtradio
(vanaf 24.00 elk heel uur nieuws).

BBC 2
08.00 Teddy Trucks. Herh. 08.05
Philbert the Frog. Herh. 08.10 Teen-
age mutant hero turtles. Herh. 08.35
Record breakers. Herh. 09.00 Break-
fast news. 09.15 A dream of the
Mediterranean. Herh. 10.00 Schoolte-
levisie. 11.00 Playdays. Herh. 11.25
Schooltelevisie. 15.00 Just so stories.
Herh. 15.10 Ghost dancing. Amer.
speelfilm. 16.50 Nieuws. 17.00 To-
day's the day. Quiz. 17.30 Ready,
steady, cook. Culinair magazine. 18.00
Esther. Talkshow. 18.30 Catchword.
Woordspel. 19.00 Buck Rogers in the
25th century. Amerikaanse sf-serie.
Herh. 19.50 Lucinda Lambton's alpha-
bet of Britain. 20.00 The world at
war. Documentaireserie. 21.00 Hori-
zon. 21.50 10 X 10. Serie korte films.
22.00 Martin Chuzzlewit. Aansl.: Video
nation shorts. 23.30 Newsnight. 00.15
Who framed Charles Dickens? 00.55
Weerbericht. 01.00-02.25 Now, about
these women (För att inte Tala om
alla dessa kvinnor). Zweedse speel-
film. 03.00-05.00 Night school. 05.45-
-06.00 BC Select.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Golf. 10.00
Kunstrijden op de schaats. 12.00
Skiën. Wereldbeker slalom dames en
parallel slalom heren. 13.00 Auto-
sport. GP Japan F-1. 14.00 Motor-
cross. Indoor WK Supercross vanuit
Barcelona. 15.00 Tennis. 18.30 Voet-
bal. Braziliaans competitievoetbal.
19.30 Eurosportnieuws. 20.00 Tennis.
23.00 Eurogoals. 00.30 Eurogolf.
01.30-02.00 Eurosportnieuws.

radio
Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 16,30, 17.30, 18.30
nieuws.
Nieuws 7.07 NCRV's Hier en nu.
(8.45 en 11.45Kerkelijke actualitei-
ten) 12.07 Tijdsein. 14.05Veronica
Nieuwsradio. 17.07 Veronica
nieuwsradio. 19.04 Tijdsein. 22.04
Veronica Sportradio. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.04 Damokles.
1.02-7.00 Niemandsland. 6.30
Nieuws.

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05 Radiofrühstück + Spiel 'Glück-
strefter' (6.15 Wort in den Tag;
6.45 Hörergrusslotterie; 7.15 Ve-
ranstaltungstips; 8.30 Presse-
schau). 9.10 Gut aufgelegt. Tips
und Themen am Vormittag. 12.05
Musik a la carte (om 12.30 BRF-
Aktuell). 13.00Presseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage).
18.35 Frischauf: 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
04.05 Radiowecker. 6.00 Nach-
richten. 6.05 Morgenmelodie. (8.00
Nachrichten). 9.05 Der Musikpavil-
jon (10.00 Nachrichten). 12.00
Nachrichten. 12.05 Zur Sache.
12.07 Gut aufgelegt (13.00 Mit-
menschen, 14.00 Nachrichten en
Sachwort Wirtschaft). 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Der Tag urn fünf. 17.07
Musik-Express (18.00 Nachrichten
und Wetter). 20.00 Nachrichten.
20.05 Zwischen Broadway und
Kudamm. 21.05 Musik zum trau-
rnen. 22.30-04.05 ARD-Nachtex-
press.
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Landelijk
Op alle fronten willen we weer
genieten van het landelijke le-
ven. Ons huis wordt er naar in-
gericht, we koken landelijk en
kleden ons landelijk, we léven
vooral ook landelijk. Want het is
absoluut een maniervan leven.

Dat is ook de stellige overtuiging
van hoofdredactrice Rozemarijn
de Witte (30) van het woonblad
Ariadne, dat de countrystyle bij
uitstek propageert. Ze heeft een
countrystyle-agenda samenge-
steld, die we kunnen gebruiken
voor afspraken als we dan toch
zo nodigeven het veilige huis uit
moeten.

Filosofie
„Countrystyle is een filosofie,
"zegt De Witte. „Het betekent
genieten van je huis en je omge-
ving. Er is een herwaardering
gaande van huis en haard, wat
alles te maken heeft met de drei-
gende boze buitenwereld, een
verslechterend milieu, economi-
sche en sociale onzekerheden. En
grensvervaging. Het opgaan in
één Europa is een positieve ont-
wikkeling aan de ene kant, maar
vormt tegelijkertijd een bedrei-
ging. We dreigen onze eigen
identiteit te verliezen en dat
maakt dat mensen de eigen cul-
tuur en de dingen van vroeger
gaan herwaarderen. Vandaar de
trek naar het 'platteland."

„Niet letterlijk natuurlijk, want
iedereen wil in deRandstad wo-
nen, maar we halen de landelijk-
heid in huis. We streven naar
huiselijkheid, sfeer en gezellig-
heid. De uitdrukking 'my home
is my castle' heeft hier dan ook
een dubbele betekenis: je eigen
huis is een kostbaar bezit, maar
letterlijk ook de veiligevesting,"
betoogt ze. Countrystyle is vol-
gens haar ook: liefde voor de na-
tuur, terug naar de oorsprong,
alles van vroeger is weer goed,
het gezin is weer belangrijk.

Countryliving, de naam zegt het
al, is een manier van leven. Vol-
gens De Witte is het niet alleen
maar wonen in een bepaalde
stijl, maar het betekent ook
wandelen in de bossen, zitten bij
knappend haardvuur of gezellig
met zn allen aan tafel. „Maar,"
benadrukt ze, „je moet er van
houden, ieder plukt er zo zijn ei-
gen elementen uit die aanspre-
ken, we worden nou ook weer
geen countryfreaks natuurlijk."

„We hoeven niet zo nodig meer
met zn allen naar de kroeg. Ge-

zelligheid wordt in huis gehaald,
gasten worden uitgenodigd voor
het eten en de tafel wordt extra
mooi en gezellig gedekt."
Op culinair gebied is er country-
cooking. Het inmaken van fruit
en groente doe jeweer zelf. Geen
culinairblad kun je openslaan of
er staan wel inmaakrecepten in.
Er verschijnen speciale recep-
tenboeken over. Wat er ook bij-
hoort: zelf ouderwetse gerechten
maken zoals jam, koekjes en
taarten. Uiteraard niet in de
magnetron. De magnetron mag
best worden gebruikt, maar niet
voor grootmoeders appeltaart.
Ook de kleding wordt landelijk.
Bergschoenen, waxcoates, ka-
plaarzen, handgebreide truien,
dikke donkergroene jassen en
corduroy zijn de kleren die de
country-man of -vrouw draagt.
Hoewel we bij countrystyle mis-
schien snel denken aan grote
landhuizen en luxe picnicks is
het echt geen trend voor de elite,
verzekert De Witte. Je hoeft geen
betoverend landhuis of afgele-
gen oude villa te bezitten om die
stijl in huis te halen. Landelijk
wonen in een rijtjeshuis kan ook.
Tot de slaapkamer en badkamer
aan toe kan in countrystyle wor-
den ingericht.
Ligbaden worden niet meer in-
gebouwd, maar staan, zoals
vroeger, gewoon open en bloot
op hun pootjes. Handdoeken zijn
in zachte natureltinten en bad-
kameraccessoires zijn van hout.
Ook in de slaapkamer natuurlijk
gekleurde dekbedovertrekken,
houten vloeren, kamerschermen
en manden om linnengoed en de-
kens in op te bergen.
Moderne apparaten waarmee
onze huizen zijn toegerust hoe-
ven ook geen belemmering te
zijn voor een landelijke woon-
stijl. Rozemarijn de Witte is er-
van overtuigd dat die in huis
uitstekend te combineren zijn
met de countrystyle. Het novem-
bernummer van Ariadne gétéX
over landelijk wonen in nieuw-
bouw, rijtjeshuis of flat.

„Apparatuur in bij voorbeeld de
keuken kan heel goed achter
landelijke kastjes worden weg-
gewerkt, roestvrij staal is zelfs
heel goed combineerbaar met
natuurlijke kleuren en materia-
len. En je ziet ook hier de ten-
dens naar authenticiteit. De
ouderwetse puddingvormen zijn
weer overal te koop en brood-
roosters, hand-sinaasappelper-
sen en blenders van roestvrij-
staal uit de jaren vijftig zijn ook
weer helemaal 'in."

Natuurlijke materialen en kleu-
ren horen bij deze stijl. Riet en
grenen meubels, stoffen als lin-
nen en katoen, stenen en houten
vloeren zijn bij uitstek de mate-
rialen om een gezellige landelij-
ke sfeer mee te creëren in huis.
Hetzelfde geldt voor kleurge-
bruik. Landelijke kleuren als
groen, bruin, rood en oranje,
zonnig geel, mediterraan blauw
en tallozetinten wit doen het he-
lemaal tegenwoordig.
Manden en verweerde potten,
houten plantenbakken, gepati-
neerde meubels, opdat ze oud lij-
ken, sfeerverlichting door mid-
del van kaarsen, bloemen en
groen, het draagt allemaal bij tot
een landelijke sfeer in huis en
tuin.

Prikkelend

Erotiekbeurs beschermt
zichzelf tegen porno

DOOR LIA JANS

Maagdelijk witte bruidsmode en gitzwarte
SM-uitrustingvormen de nieuwe uitersten op de derde
editie van Erolife, de 'erotische lifestylebeurs', van 10
tot en met 13 november in de Utrechtse Jaarbeurs. De

organisatie mikt op 35.000 bezoekers, vijfduizend meer
dan vorig jaar. De keus voor bruidsmode ligtvoor de
hand, aldus beursmanager Evelien Blom. „Erotiek,

romantiek en lifestyle vormen samen een mooie
driehoeksverhouding."

mag niet ontaardenin porno. Als
ik verzoeken voor een plaatsje
op de beurs uit die hoek krijg,
dan gaat het niet door. Wat dat
betreft zeg ik: geen flauwekul."

Stout, spannend en sexy. Met
deze tot de verbeelding spreken-
de typeringen moet de derde edi-
tie van de beurs Erolife'94 een
confrontatie worden met een
nieuwe manier van leven. Weg
met de dagelijkse sleur, weg met
de grauwsluier. Op naar een
bruisend erotisch bestaan, want
erotiek zit in het kleinste en
meest onverwachte hoekje.

Meer dan in de twee voorgaande
jaren moet Erolife bol staan van
actie en show op ruim twaalf-
duizend vierkante meter vloer
verborgen onder een exotisch ei-
landenrijk. Voordeel van deze
opzet is dat bezoekers een voor
hen niet aantrekkelijk eiland
kunnen overslaan. Nieuw is bij
voorbeeld het SM-eiland. „Ik
heb me laten vertellen dat SM
een spel is en geen seksuele af-
wijking. De attributen die bij dit
spel worden gebruikt geven een
indruk van wat er zoal op dat
gebied verkrijgbaar is. En geloof
me: er wordt geen aanschouwe-
lijk onderricht gegeven. Als ik
dat bespeur zijn de betrokkenen
zo van de beurs af," bezweert
Blom.

Wie wil dat niet? Op de 'liefste
beurs van Europa' zijn alle in-
grediënten aanwezig om een kof-
fer vol prikkelende ideeën te
vullen. Erolife'94 moet staan
voor ongedwongen genieten.
Voor jongen oud. Dat belooft de
organisator. Erotiek blijkt vele
vormen te hebben en zonder
moeite te herkennen in schilder-
kunst, bodypainting, lak- en
leermode en lingerie, literatuur,
dans, sport en cosmetica. Wie
tussen het bekijken van alle
stands door even van wat lek-
kers wil snoepen, wordt op zijn
wenken bediend. Overgoten door
een glaasje champagne worden
erotische hapjes geserveerd, zin-
neprikkelend vormgegeven lek-
kernijen. De grens tussen lief en
beschaafd en lelijk, hard en or-
dinair is zwaar bewaakt. Daar
zorgt beursmanager Evelien
Blom voor. Deze Leusdense vijf-
tig-plusser staat met beide be-
nen op de grond. Ze laat zich
ompraten noch verleiden tot
uitspattingen die de toets der
kritiek niet kunnen doorstaan.
„Ik heb sinds de eerste beurs
veel geleerd en weet nu wel zon
beetje wat er te koop is. Erotiek

De mix van erotiek, romantiek
en lifestyle lijkt een gouden con-
cept. Vorig jaar trok de beurs
dertigduizend bezoekers. Eroli-
fe'94 moet nog meer harten snel-
ler doen kloppen. Op het menu
staan flitsende hooggebeende
meiden en strakke, stevige kna-
pen die zich in aantrekkelijke
creaties in lak, leer en rubber la-
ten hijsen. De vrouw mag weer
verleidelijk zijn en ook de man is
er eindelijk achter dat de erotiek
niet van één kant kan komen.

Daarom is er een enorm aanbod
van lingerie, ondergoed, siera-. den en kleding in de stands te
bezichtigen. Wat gedacht van de

scheurbare lingerie, als dat niet
staat voor wilde hartstocht.

Denk niet dat alleen de maatjes
zesendertig tot veertig aan bod
komen. Ook de grote maten mo-
de zijn vertegenwoordigd. Daar
staat Ria Franken in volle om-
vang persoonlijk borg voor. Ze
importeert betaalbare sexy lin-
gerie tot maat zestig uit Ameri-
ka. „Ik zal laten zien dat ook
dikke mensen er aantrekkelijk
uitzien in een body-stocking. Ik
trek er zelf een aan." Trouwen is
weer in, zeggen de statistieken.
Dat is op de beurs vertaald met
een bruidsmodeshow voor ver-
leiders en verliefden. Succes ver-
zekerd bij het aanschouwen van
onschuldig wit en het alles en
niets verhullende laagje ragfijne
tule. Spannender dan de huwe-
lijksnacht zelf.

Body-painting is een kunst.
Mensen veranderen in ademende
kunstwerken. Kleding, op een
driehoekje na, wordt overbodig-
De meest vreemde wezens ont-
staan als de body-painter zijn
werk goed doet. Kunstenaars
hebben zich door de eeuwen
heen gewaagd aan uitdagende
erotischekunst. Een verzameling
van beeldhouwwerk, fotografie,
schilderijen, tekeningen, glas en
schilderkunst is op de beurs te
zien. Naast alle luchtigeen licht-
voetige erotische snufjes is er
ruimte voor voorlichting en in-
formatie over 'sex en risico.
Zelfs het trendy goede doel is
niet vergeten. In dat kader wordt
een fors schilderij vervaardigd
waaraan ongeveer vijfhonderd
bezoekers een bijdrage kunnen
leveren door op een piepklein
stukje van het doek het penseel
te hanteren. Zo moet het eerste
nationaal erotisch schilderij ont-
staan.
Blom is enthousiast. „Voor deel-
name moet vijfentwintig gulden
worden neergeteld. Na afloop
van de beurs wordt het schilderij
van twee bij bijna drie meter ge-
veild bij Christie's in Amster-
dam. De totale opbrengst gaat
naar het Aids-fonds."

9 Erolife'94 staat voor ongedwongen genieten. Foto: GPD

mens
Countrystijl slaat in alle hevigheid toe

Genieten van huis en haard
DOOR HELEEN DE BRUIJN

We cocoonen nog even lekker door in dit laatste de-
cennium van de twintigste eeuw. De cocooning-
trend, ingezet eind jaren tachtig zou zon tien jaar
mogen duren. Althans volgens de Amerikaanse
trend-deskundige Faith Popcorn, die zegt dat de
meeste trends geen langer leven beschoren zijn. Maar
de trend van de huiselijkheid en gezelligheid lijkt
hierop een uitzondering te gaan vormen.

Cocooning is niet op zijn retour,
maar houdt juist dapper stand.
De nieuwste tendens, de 'coun-
trystyle', heeft in alle hevigheid
toegeslagen. Die typische coun-
trystyle (letterlijk: landelijk le-
ven) is overgewaaid uit Enge-
land, dat een echte plattelands-
cultuur heeft met zijn landadel
en cottages. En het verovert nu
langzamerhand de Hollandse
woningen. De vele countryfairs
in Nederland worden massaal
bezocht en zijn als zodanig een
teken dat countrystyle kennelijk
iets positiefs in ons losmaakt.
Men kleedt zich zelfs speciaal
voor zon countryfair: hoeden op,
kaplaarzen aan, langerokken en
dikke kabeltruien.

Graffiti
Toen graffiti eind jaren zeventig in Nederland hun intre-
de deden, werd er landelijk schande van gesproken
Inmiddels zijn graffiti een algemeen geaccepteerd decof
geworden voor het jachtige stadse bestaan. Slechts eet
enkeling moppert nog om 'dat geklad. Voor het overige
lijkt iedereen gewend aan de onleesbare, wilde figureV
die zich in tunnels, op blinde muren en rolluiken bevin-
den.
Er zijn echter maar weinig mensen die de regels, volgens
welke deze tekeningen worden aangebracht, kennen. Ei*
die regels zijn er toch wel degelijk. De graffiti-artiestefl
noemen een uitgewerkte tekening een piece. De allerergs-1te belediging die een spuiter een mede-spuiter kan aan- 'doen is andermans piece bekladden. De algemene terrfl ':voor bekladden is crossen. Crossen is vreselijk. Een piert
wordt ondertekend met een zogenaamde tag, een graffiti-
handtekening. Die tag is persoonlijk en onvervreemd-
baar. De erecode verbiedt het namaken van andermans
tag. Graffiti-artiesten houden het liefst de rijen gesloten,
om als één blok te vechten tegen die ene, gezamenlijke
vijand: de politie. Een piece op een plek die goed bc
waakt wordt, dwingt bij iedere spuiter respect af, zelfs
al blijft het werkstuk niet langer dan een dag intact.

Geliefd zijn ook nieuwbouw-wijken. Het mooiste is inzon geval om een kunststukje te fabriceren dat latef
ergens in het metselwerk zal achterblijven, voor eeuwig
geconserveerd tussen twee muren bijvoorbeeld. De groe-
pen waarin graffiti-artiesten zich verzamelen vertonen
veel overeenkomsten met andere bendes. Nieuwe leden
moeten onderaan in de organisatie beginnen en langzamer'
hand het respect van de oudere crewmembers verwerven.
Echt respect kunnen alleen diegenen verdienen, die met
de spuitbus een waar kunstwerk kunnen creëren. Mensendie zomaar een beetje te pas en te onpas wat kleurenop een muurtje zetten, kunnen slechts ophoon rekenen.

Wordt dat
'ding' toch

nog gezellig

Computer straks
gezellige huisgenoot

DOORCEESDEGRAAFF

Met zn allen gezellig om de
computer. Deelnemers klaar? Ju-
ry klaar? Druk op de spatiebalk
voor de eerste vraag. Zo stellen
de makers van de Whizz Quiz
zich na de feestdagen het door-
snee Nederlands huisgezin voor;
samen quizzend met de compu-
ter als een combinatie van Frank
Masmeijer en Pierre van Ostade,
quizmaster en kraaiend jurylid
in één.

Nobele gedachten spelen een rol
bij de ontwikkeling van het
nieuwste computerspelletje van
vaderlandse bodem, als we Ge-
rard van Winkel, de producent
van Whizz Quiz mogen geloven.
Hij wil het isolement van de fa-
natieke computerspeler doorbre-
ken en het computerspel omt-
overen in een knus familiegenoe-
gen. En dat door het introduce-
ren van vier kleurige spelknop-
pen, aan te sluiten op de seriële
poort en een bijbehorend schijfje
voor in de cd-rom-drive.
Niemand zal er verbaasd van op-
kijken als de Whizz Quiz, uitge-
geven door Whizz Games, onder-
deel van Van Winkel Holding,
een succes wordt. Immers, hele
volksstammen zitten avond in,
avond uit geboeid naar het tv-
scherm te kijken waar de ene na
de andere quiz aan het volk
wordt gepresenteerd.
De computer stelt de vragen,

vaak gecombineerd met cci I
plaatje, een videofilmpje of eel I
geluidje en wie het eerst eel I
hengst op zijn spelknop geefl
mag als eerste antwoorden. E
zijn er meer dan 1500 in allerld I
categorieën, van sport tot weten] I
schap. Verder is er veel te vege. I
len, zoals het vaststellen van eel I
tijdsduur of een te halen puntd
naantal, extra punten bij snel ofl
juist bij op het laatste momeii
antwoorden, bepaalde catego
rieën en het niveau van de vra
gen; gemakkelijk, gemiddeld o
moeilijk. Aan het eind van d
quiz is op het scherm een ere
schavotje voor de nummers eel
tot en met drie.
De Whizz Quiz eist echter w«
een moderne pc, minimaal ccl
386 met vier mb intern geheugel
en voorzien van een cd-rom-dri
ve. Hij eist ook een VGA-video
kaart met minstens 512 kb ge
heugen en voor een redelijk-
geluidsweergave een geluids
kaart. De Whizz Quiz 'draai
onder Windows.
Het geheel, knoppen, softwatf
en quiz op cd-rom, gaat f 199,
kosten. En als Nederland mas-
saal aan het quizzen gaat, kom'
Whizz Games snel met sets nieu-
we quizvragen op cd-rom, bij'
voorbeeld voor kinderen of ovei
specifieke onderwerpen. Als hé
aan Van Winkel ligt staat d<
computer straks naast de tv il
het centrum van het Nederland'1
se huisgezin. Wordt dat rotding <
toch nog gezellig.

(ADVERTENTIE)

Geopend.' maandag 13.00 - 17.00 uur
Di. t/m zat. 1 0.00 - 1 7.00 uur
Donderdag 17.00 - 21.00 uur «j
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PSV-spelers zien Stevens wel zitten
UTRECHT -Huub Stevens en Ronald Spelbos zijn
voor de spelers de belangrijkste kandidaten om
hoofdtrainer van PSV te worden. Het bestuur van
PSV heeft van de selectie een lijstje met voorkeur-
namen gekregen. Onder Stevens en Spelbos staan
ook bondscoach Dick Advocaat en Eric Gerets op
die lijst. Vanavond vergadert het bestuur van PSV

over de opvolging van Aad de Mos. De profiel-
schets en het lijstje met de vier namen dat de spe-
lersgroep samenstelde, zal dan ook onderwerp van
discussie zijn. „Maar de mening van de spelers is
niet beslissend. Het kan best zijn dat we alsnog tot
de conclusie komen dat Guus Hiddink de beste
kandidaat is", aldus een zegsman van het bestuur.

Foreman oudste
Wereldkampioen
Hs VEGAS - George Foreman ise nieuwe wereldkampioen zwaar-
«eWicht boksen. Hij won de titels
£b de Wereld Boks Federatie
r'BA) en van de Internationale
£°ks Federatie (IBF).. jaar nadatForeman de titel
r Zaïre tegen Mohammed Ali ver-, nr, versloeg de 45-jarige Ameri-
.?anse bokser gisterenin Las Vegas
jj.l landgenoot en wereldkampioen
Klchael Moorer door knock-out.
jat gebeurde na twee minuten enb^e seconden in de tiende ronde.
J^eman is nu de oudstekampioen-

aller tijden.

Pioli aan de
dood ontsnapt

- Stefano Pioli van
,lQrentina is tijdens de wedstrijd
\?gen Bari aan de dood ontsnapt.

adat Igor Protti van Bari hem perngeluk tegen het hoofd had ge-aakt met zijn schoen kreeg Pioli
J^ hartaanval en ademde niet
j^er. Door inderhaast toegepaste

>^alimatiekwam hij weer tot leven., e 29-jarige Pioli werd onmiddel-
lJk naar een ziekenhuis gebracht
*aar artsen een hersenschudding

11 geheugenverlies, maar verder
jren blijvende stoornissen vaststel-

sport
Ondanks minder goede wedstrijd tegen Heerenveen

Roda JC blijft ongeslagen
DOOR WIEL VERHEESEN

HEERENVEEN - Het was niet de eerste keer dat bij een
duel tussen Roda JC en Heerenveen het venijn in de staart
zat. Dat bewees de ontmoeting tussen beide teams, voor-
bije zaterdag in het Friese Haagje. Precies eender als ne-
gen maanden geleden in de thuiswedstrijd van Roda JC
deelden de ploegen de buit. Toen 1-1; dit keer 0-0. Beide
keren echter miste Eric van der Luer in de cruciale slotfa-
se een strafschop voor de Kerkradenaren. Carlo I'Ami, de
doelverdediger van Heerenveen, zou daarom wel eens een
kwelling voor de ploeg van trainer Huub Stevens ge-
noemd kunnen worden. Hoe dan ook, Roda JC bleef ook
in de elfde wedstrijd van het seizoen ongeslagen.

Terugdenkend aan de euforie rond
de 3-0 overwinning op PSV, enkele
dagengeleden, alsmede de hoge po-
sitie op de ranglijst zei Stevens: „Je
zou denken, dat een visite aan Hee-
renveen zeker een overwinning
moet opleveren. Wij, de technische
staf van Roda JC, gingen daar ook
van uit, maar zo eenvoudig is het in
voetbal toevallig niet. De tegen-
stander maakte het ons bijzonder
moeilijk."

Toch concludeerde hij ook, dat Ro-
da JC „een van de mindere wed-
strijden in de huidige competitie
speelde." Over de gemiste straf-
schop wilde hij weinig woorden
kwijt. „Zoiets kan gebeuren."

" Roda JC'er Raymond Atteveld wordt door Prince Polley onderuit gehaald., ' Foto: BERT WIERINGA

Ironisch
Alsof hij aan de anderekant van het
continent zat en niet in eigen land,
iets meer dan driehonderd kilome-
ter van Kaalheide, sprak hij vervol-
gens op ironische toon: „Zó ver van
huis en dan toch ongeslagen blijven,
dan mag je eigenlijk niet ontevre-
den zijn. Is het trouwens ook niet
een pluspunt wanneer jezelfs in een
minder goede wedstrijd het publiek
vermaakt?"
Heerenveen trad in het sfeervolle,
gloednieuwe en met ruim twaalf-
duizend toeschouwers gevulde Abc
Lenstra-stadion Roda JC agressief
tegemoet. Daardoor voorkwam de

Heerenveen - Roda JC 0-0. Scheids-
rechter: Wegereef. Toeschouwers:
12.400. Gele kaart: Regtop(Heeren-
veen), Luypers en Graef (Roda JC).
Heerenveen: I'Ami, Doesburg, Ooster-
veer, Schoenmakers, Sier, Hellinga,
Roelofsen, De Visser, Polley (71. Van
Tuinen), Echteld (84. Tammer), Reg-
top.
Roda JC: Hesp, Senden, Atteveld (63.
Van Hoogdalem), De Koek, Luypers,
Doomernik, Van der Luer, Van Galen,
Derksen (74. Vanderbroeck), Graef,
Huiberts.

thuisclub, dat de opponent op het
middenveld grote druk kon uitoefe-
nen.
Het verweer was niettemin ook pit-
tig. „Mag het asjeblief?" zei Huub
Stevens. „Wanneer je één tegen één
speelt neem je risico's en dan ont-
kom je niet aan een overtreding.
Het gezeur over te hard spel hangt
mij de keel uit."

Vuurwerk in Baandert

Zie verder pagina 13
# Geslaagde inhaalrace Fortuna

" Fortuna Sittard heeft afgelo-
pen zaterdagavond opnieuw

voor een boeiend avondje Baan-
dert gezorgd. De koploper in
de eerste divisie wist ditkeer

weliswaar niet te winnen voor
het 4500 man sterke thuispu-
bliek, maar het 2-2 gelijkspel

tegen Cambuur werd echter wel
als een zege gevierd. Geen won-

der, wantFortuna kwam door
persoonlijkefouten op een 0-2
achterstand en moest tot in de
75ste minuutknokken om die

ongedaan te maken. Niet alleen
de spelers, zoals hier Rafa Losa-

da die de gelijkmaker scoorde,
maar ook het publiek zorgde

voorvuurwerk in De Baandert.
Vooral op de Thei Jessentribu-

ne, waar de hardekern van
Fortuna zetelt, werd na de 1-2

doorFuat JJstakwistig met
rookbommen en vuurpijlen ge-
strooid. Scheidsrechter Jefvan
Vliet onderbrak daarvoor in de
58ste minuut het duel. Tijdens

het oponthoud wisten stadions-
peaker Wim Frijns en Fortuna-

captain WillyBoessen het pu-
bliek te kalmeren. De fansverzoenden zich na afloop snel

met het behaalde resultaat,
want ook de achtervolgers TOP

en VVV lieten punten liggen.
Fortuna blijft dus met drie

punten voorsprong lijstaanvoer-
derin de eerste divisie.

Verkeerdepitsstopstrategie kan Schumacher wereldtitel kosten

Hill straft blunder af
j^ZuKA - Michael Schumacher

v ft zich wel voor dekop slaan. Hoe
de consequenties van

Jn. vergissing tijdens de Grote
ki.I.^ van Japan uiteindelijk zijn,.'jkt volgende week zondag incielaide. Daar vindt de laatste!

ote Prijs van het seizoen plaats
tj. valt debeslissing over de wereld-tel- Hill of Schumacher?

l n verkeerde pitsstopstrategie
£ sUe de Duitser op het circuit van
t; de overwinning in de chao-
„ech en ingekorte race. In het ergste
fel!? 1 verspeelde hij in Azië de we-
tG titel- Rivaal Damon Hill profi-erde van de regiefout van Benet-

ton, dat verkeerd calculeerde met
de tankinhoud. De Brit won met
zijn Williams in de stromenderegen
en verkleinde de achterstand op
Schumacher tot éénpunt. Als derde,
finishte de Fransman Jean Alesi in
een Ferrari.

De finale van het Formule-I-seizoen

wordt ongemeen spannend. Voor
het eerst sinds 1981 toen Nelson Pi-
quet en Carlos Reutemann tot de
laatste race om het wereldkam-
pioenschap streden. Piquet was
dertien jaar geleden de beste.

„Ik heb vandaag verloren door ver-
keerde tank- en pitsstops", zei een
zuur kijkende Schumacher. „Een

inschattingsfout. Maar onder deze
erbarmelijke omstandigheden leek
het op een loterij. We hebben met
twee stops gegokt en verloren. Ik
had gehoopt in Japan de wereldtitel
binnen te halen. Nu krijgen we een
uiterst nerveus en spannend slot
van het seizoen."
Damon Hill reageerde voor zijn

doen uitbundig. De normaal gere-
serveerde Brit hoorde over zijn
boordradio dat hij had gewonnen.
„Ik had geen enkel idee hoe de si-
tuatie was. Dit was een ongelooflij-
ke race. Ik draag deze overwinning
op de familie van Ayrton Senna",
zei een ontroerde Hill. „Het is wel
jammer dat we niet rechtstreeks
met elkaar hebben kunnen duelle-
ren. Ik bleef via de radio op de
hoogte van het verschil. Ik heb
Schumacher echter nauwelijks ge-
zien."

Zie verder pagina 12

" Chaos op circuit Suzuka

Strijd
Zijn collega De Haan van Heeren-
veen dacht er precies eender over.
De Haan had bovendien gezien dat
zijn ploeg een metamorfose had on-
dergaan. „Tegen Ajax speelden wij
veel te tam," aldus de oefenmeester
van de Friezen. „Tegen Roda JC ge-
lukkig niet. Er was strijd."

Het wedstrijdverloop maakte dui-
delijk, dat de balans zowel in het
voordeel van de ene als andere
ploeg kon uitvallen. In de eerste
helft ging dienaangaande de voor-
keur héél lichtjes naar de thuisclub
uit.
Roda JC-verdediger Mare Luypers,
bijvoorbeeld, moest na een half uur
de razendsnelle Prince Polley op
niet reglementaire wijze tot staan
brengen. Het kostte Luypers de gele
kaart.
Maurice Graef en Eric Regtop kre-
gen eveneens geel. Laatstgenoemde
stelde vlak vóór rust Ruud Hesp
met een hard schot op de proef. De
Roda JC'er redde ten koste van een
corner.

Direct na de rust leek Roda JC iets
gevaarlijker te worden, maar Hui-
berts werd (ongestraft) uit balans
gebracht toen de bal hoog in het
strafschopgebied terechtkwam en
Derksen kopte bij een volgende
aanval over.

Enkelblessure
Raymond Atteveld kreeg intussen
steeds meer last van een enkelbles-
sure. Nadat hij tijdens de rust al
over vervangen had gesproken, gaf
hij in de loop van de tweede helft
aan zijn plaats aan een frisse mede-
speler te willen afstaan. Van Hoog-
dalemkwam opdraven.
Naderhand ruimde ook nog Derk-
sen ten faveure van Vanderbroeck
het veld. Het leverde Roda JC alle-
maal niets op, temeer omdat Eric
van derLuer de strafschop onbenut
liet nadat Maurice Graef (tien mi-
nuten vóór het einde) door Schoen-
makers onderuitwas gehaald. Bijna
was het daarna zelfs op een Friese
overwinning uitgedraaid, maar de
loeier van Eric Regtop in de laatste
vijf minuten spatte op de paal uit-
een!
„Daardoor werd het een terechte
uitslag," zei Hub Stevens.

Zie verder pagina 13

" 'Pas na afloop herinnerde
ik mij devorige penalty'

Zwitser door twee muren tegelijk

Tony Rominger:
55.291 kilometer
BORDEAUX - Miguel Indu-
rain was op negen ronden gere-
den, Francesco Moser op ruim
zestien, Eddy Merckx zelfs op
drieëntwintig. En waar Henri
Desgrange in 1893 voor zijn
ruim 35 km nog een uur nodig
had, raasde Tony Rominger za-
terdag al na 38 minuten langs
dat begin van de uurrecord-
legende. Rominger had de
schier onneembare muur van
55 km/u pasvoor de hoogtevan
Quito, Ecuador, Zuid-Amerika
1995 gereserveerd. Maar hij
reed op de gedenkwaardige 5e
november 1994 op het zeeni-
veau van Bordelese Stade-du-
Lac al een gat in de ozonlaag.

Zijn record a I'improviste van
twee weken terug (53.832 me-
ter) was rijp om voor tribunes -
ditmaal wel met 2000 klanten
gevuld -én tv-camera's serieus
bij te stellen. Uitgangspunt was
54 km en nog wat. Maar Ro-
minger raasde dwars door twee
muren tegelijk: geen 54..., maar
55.291 km/u.

De Zwitser realiseerde de
grootste verbetering op één na,
al mag een uurrrecord van 100
jaar geleden die naam eigenlijk
niet meer dragen. Indurain zou
in een wegtijdrit over dezelfde
afstand 2.24 min op de 'compu-
termuis' hebben moeten inleve-
ren. Spannende Tour de
France!

„Hij is van een andere pla-
neet", gaf oud-coureur Stephen
Roche uiting aan zijn respect
voor de prestatie van de Zwit-
ser. „ledereen beschouwt Indu-
rain als een buitenaards wezen.
Maar wat is Rominger dan?",
vroeg de ler zich verbluft af.
„Ik weet niet wat ik moet zeg-
gen of denken", reageerde oud-
recordhouder Moser vanuit Ita-
lië. „Dit is ongelooflijk. Om dit
te begrijpen moet iedereen
maar eens op de fiets gaan zit-
ten en proberen slechts voor
één tel 55 kilometer per uur te
rijden."

Indurain gaf het werelduurre-
cord op 2 september de gran-
deur terug door de scheidslijn
van 53 kilometer met veertig
meter te passeren. Rominger,
die na zijn dramatische aftocht
in de Tour een lange rustpauze
inlaste om zijn motivatie terug
te vinden, zag er een mooie uit-
daging in zijn naseizoen van
een passend slot te voorzien.

De Zwitser zocht zijn arts Mi-
chele Ferrari weer op. De om-
streden medicus - dit seizoen
door het Italiaanse team Ge-
wiss op straat gezet na enkele
uitlatingen over dopegebruik -
praatte veel op Rominger in om
hem uit zijn depressie te halen.
Ferrari hield hem voor dat het

werelduurrecord mogelijkhe-;
den bood, 54 kilometer haal-"baar moest zijn. Pas na de ge- !
slaagde aanval van Indurain'
zette ook de Zwitser zich volle-
dig achter het idee. Zijn uit de
hand gelopen test op 22 okto-
ber in Bordeaux leidde, op een
nagenoeg conventionele fiets, i
direct tot een plaats in de re- Jcordboeken met 53,832 kilome-
ter.

Maar Rominger voelde zich tot;
meer in staat, vond het niet no-
dig om daarvoor de ijle lucht in
Zuid-Amerika op te zoeken,
zijn materiaal drastisch aan te
passen. Fabrikant Colnago luk-
te het trouwens ook niet in kor-
te tijd een voor hem op het lijf
gemaakte fiets van carbon te
leveren. Dus deed de voormali-
ge boekhouder het weer op een
nauwelijks aangepast rijwiel.

Wel veranderde Rominger het
verzet. In plaats van het op 22
oktober door hem gebruikte
59x14 liet hij zaterdag het ver-
zet 60x14 monteren. Daarmee
bracht elke pedaalslag hem
9,02 meter verder. Ferrari
schatte dat het hem 973 meter
winst zou opleveren, dicht in de
buurt van de 55 kilometer zou
brengen. „Hij heeft alle tijd om
die berekeningen te maken,
maar ik moet de trappers rond-
draaien", verklaarde Rominger
vooraf nogal sceptisch.

De winst voor de Zwitser zou
vooral in het begin moeten lig-
gen. Bij zijn eerste poging lag
de onervaren pistier bij de start
al bijna op zijn gezicht. Dit
keer verliep de aanvangsfase
volledig naar wens. De eerste
kilometer ging in 1.10,59, het
voordeel ten opzichte van zijn
oude topprestatie bedroeg na 5
kilometer negen seconden. De
voordelige marge liep vervol-
gens per kilometer op met één
tot twee seconden. Na 35 kilo-
meter bedroeg zijn voorsprong
op het schema van twee weken
geleden een minuut.

Zijn explosie eindigde uitein-
delijk bij de voor onmogelijk
gehouden afstand van 55,291
kilometer, 1459 meter verder
dan bij zijn eerste poging.
„Toen voelde ik me niet echt
vermoeid, nu ben ik wel tot het
uiterste gegaan. Ik denk dat ik
mijn limiet heb bereikt", con-
cludeerdeRominger.

De afstand van de Zwitser is
volgens gerespecteerde toe-
schouwers als Eddy Merckx en
Laurent Fignon voldoende om
enkele jaren stand te houden.

Zieverder pagina 14

" Compliment Indurain
voor TonyRominger

# Duidelijke taal van Tony Rominger: 55.291 km, een .
nieuw wereldrecord. Foto: REUTER ;
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scoreverloop
EREDIVISIE
GA Eagles-Sparta 1-1 (1-1). 15. De Gier
I-O, 36. Fortes 1-1. Scheidsrechter: Schaap.
Toeschouwers: 5000. Gele kaart: Scherming
(GA Eagles), Metgod (Sparta).
GA Eagles: Hiele; Hulshoff, Steinmann,
Verhagen en Verkuyl (46. Pothoven); Valk,
Michels en Scherming; Heering, De Gier en
Rorije.
Sparta: Metgod; De Bruin, Van den Berg,
Veldman en Gerard de Nooijer; Jalink,
Groenendijk en Sandel (31. Pieren); Fortes,
Boogers en Van derLaan.
FC Groningen-Vitesse 1-1 (1-1). 10. Laa-
mers 0-1, 38. Bombarda 1-1. Scheidsrech-
ter: Van Dijk. Toeschouwers: 11.080. Gele
kaart: Veenhof (Groningen), Van de Looi
(Vitesse).
FC Groningen: Roorda; Boekweg, Veenhof,
Koeman en Gal; Beerends, Huizingh en
Boudestyn; Schreuder (54. Kooyman),
Bombarda en Sion.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van de
Looi, Bos en Van der Weerden; Laamers,
Cocu en Ten Caat; Latuheru, Gillhaus (88.
Simons) en Helder (46. Makaay).
NEC-Dordrecht '90 4-0 (2-0). 8. Van Die-
men 1-0, 15. Van Eijkeren 2-0, 66. Van Tig-
gelen 3-0 (e.d.), 80. Van Eijkeren 4-0.
Scheidsrechter: Schuurmans. Toeschou-
wers: 3700. Gele kaart: Van Tiggelen, Rook
(Dordrecht'9o).
NEC: Brookhuis; Dikken, Van der Linden,
Aalbers en Stock; Van Diemen, Van Eijke-
ren en Crüden; Pothuizen (67. Verhoeven),
Kooistra (83. Van Wanrooy) en Janssen.
Dordrecht *90: Gall; Liefden (32. Koswal),
Atmodikoro, Van Tiggelen en Rook; Robbe-
mond, Brogger en Lems; Schaap, Van Wat-
turn (46. Valke) en Wouden.
Willem 11-Ajax 1-4 (0-2). 13. Van Vossen
1-0, 18. Litmanen 0-2, 49. Finidi 0-3 (straf-
schop), 59. Van Gastel 1-3, 80. Davids 1-4.
Scheidsrechter: Blankenstein. Toeschou-
wers: 13.500.
Willem II: Jansen; Meijs, Smits, Hofstede
en Latupeirissa; Van Gastel, Van Hintum
en Feskens; Stewart, Van Arum (46. Sylla)
en Laros.
Ajax: Van der Sar; Reiziger, Blind, Rijk-
aard en Frank de Boer; Seedorf, Ronald de
Boer (51. Kanu) en Davids; Finidi, Litma-
nen (51. Kluivert) en Van Vossen.
Volendam-FC Twente 0-2 (0-1). 37. Eller-
man 0-1, 46. Bosvelt 0-2. Scheidsrechter:
Luyten. Toeschouwers: 3500. Rode kaart:
85. Molenaar (Volendam, 2x geel). Gele
kaart: Pastoor (Volendam), Karnebeek (FC
Twente).
Volendam: Zoetebier; Ooyer, Binken, Mole-
naar en Wilson (53. Kromheer); Pastoor,
Steur en Wasiman; Vukov (46. Den Ouden),
Stefanovic en Smeets.
FC Twente: Boschker; Zwijnenberg, Hoog-
ma, Van Halst en Karnebeek; Bosvelt, Boe-
rebach en Ter Avest; Ellerman (85. Plat-
voet), Mols (71. Bruggink) en Vurens.
Feyenoord-NAC 1-0 (1-0). 42. Scholten
1-0. Scheidsrechter: Van der Ende. Toe-
schouwers: 36.948. Gele kaart: Heus, Wit-
schge (Feyenoord), Lokhof (NAC).
Feyenoord: De Goey; Maas, Trustfull, De
Wolf en Heus; Scholten, Bosz en Witschge;
Taument, Larsson en Blinker (74. Van
Loen).
NAC: Karelse; Gaasbeek (26. Koumans).
Brood, Van Burik en Wilnis; Remie, Van
Wonderen, Lokhof en Brusselers; Van

Hooijdonk en Lammers.
FC Utrecht-PSV 1-2 (1-1). 5. Ronaldo 0-1,
36. Smit 1-1, 84. Nilis 1-2. Scheidsrechter:
Luinge. Toeschouwers: 13.500. Gele kaart:
Vierklau (FC Utrecht), Prommayon, Dirkx
(PSV).
FC Utrecht: Van Ede; Vierklau, Van der
Net, Nascimento en Van Kessel; De Jong,
Gorter, Smit (88. Asmus) en Wijnands; Hof-
stede en Booy (88. Smolarek).
PSV: Menzo; Prommayon, Valckx, Van der
Gaag en Dirkx; Faber, Nilis en Numan;
Meijer (46. Van der Doelen), Ronaldo en
Zenden (64. Hoekstra).

EERSTE DIVISIE
AZ-TOP Oss 1-1 (1-0). 43. Mutsaers 1-0,
80. Arends 1-1. Scheidsrechter: Boot. Toe-
schouwers: 3892. Gele kaart: Haatrecht
(TOP).
Den Bosch-Excelsior 0-2 (0-1). 25. Dijkhuis
zen 0-1, 87. Marbus 0-2. Scheidsrechter:
Van Hulten. Toeschouwers: 978. Gele kaart:
Koningstein (Den Bosch), Been, Van Bre-
men (Excelsior).
Eindhoven-Veendam 0-1 (0-0). 85. Oosting
0-1. Scheidsrechter: Blom. Toeschouwers:
1550.Gele kaart: Dos Santos, Van Corstan-
je, Huijcksloot (Eindhoven), Brouwer, De
Roo (Veendam).
Emmen-De Graafschap 1-2 (1-0). 19. Drent
1-0, 76. Van Schijndel 1-1, 80. Victoria 1-2.
Scheidsrechter: Bossen. Toeschouwers:
2574. Gele kaart: Veldwijk, Meijerman,Ha-
verkort (Emmen), Godee (De Graafschap).
Helmond Sport-Heracles 2-2 (2-2). 26.
Taihuttu 1-0, 34. Krüzen 1-1, 37. Velten
1-2, 42. Sijahailatua 2-2. Scheidsrechter:
Takacs. Toeschouwers: 2250. Gele kaart:
Gerestein, Schippers (Helmond Sport), Van
Guine (Heracles).
RBC-Den Haag 1-2 (1-0). 16. Van Oeveren
1-0, 74. Van der Laan 1-1, 85. Boereboom
1-2. Scheidsrechter: Van Egmond. Toe-
schouwers: 2074.
Haarlem-Telstar 2-3 (2-2). 7. Fattouchi
1-0, 20. De Zeeuw 2-0 (e.d.), 31. VanRoon
2-1, 32. Oostrom 2-2, 63. Van Roon 2-3.
Scheidsrechter: Uilenberg. Toeschouwers:
3026. Gele kaart: Van Eekeres (Haarlem),
Koordes, Smak (Haarlem).

topscorers

Eredivisie: 1. Kluivert (Ajax), Roelofsen
(MW) 8; 3. Van Hooijdonk (NAC), Ronaldo
(PSV), Graef (Roda JC) 7; 6. Decheiver
(RKC), Nilis (PSV) 6; 8. Huiberts (Roda JC),
Dennis de Nooijer (Sparta), Boogers (RKC/
Sparta), De Gier (Go Ahead Eagles) 5.

Eerste divisie: 1. Velten (Heracles) 12; 2.
Huysen (Haarlem), Sibon (VW) 11; 4. Tai-
huttu (Helmond Sport) 9; 5. Van der Weert
(Fortuna Sittard), Van der Vegt (FC Zwol-
le), Van Schijndel (De Graafschap) 8; 8.
Dijkhuizen (Excelsior) 7; 9. Van der Laan
(FC Den Haag), Driessen (VW), Mutsaers
(AZ), Waterink (TOP) 6.

buitenland
BELGIË
Zestiende finales beker:
FC Antwerp-Poederlee 2-0
Westerlo-Anderlecht 0-2
KV Mechelen-FC Denderleeuw 1-0
Lierse-Overpelt i_o
FC Kapellen-FC Seraing 0-4Hemptine-Berlaar 4_6
Club Brugge-Club Luik 5-0Moeskroen-Standard Luik 2-1Eendracht Aalst-Charleroi 4-2 nvOostende-RWDM 2-1 n.v.
Lommel-Cercle Brugge 0-1 n.v.
Beveren-FC Tielen 0-2 n.v.
Lokeren-Lovendegem 2-2
Lokeren w.n.s.
Sint Truiden-Ekeren 0-0
Ekeren w.n.s.
AA Gent-Racing Genk 2-2
AA Gent w.n.s.
Deinze-Kortrijk 2-2
Deinze w.n.s

DUITSLAND
Kaiserslautern-SC Freiburg 3-2
München 1860-MSV Duisburg 1-1
HamburgerSV-Leverkusen 1-2
Uerdingen-Bayern München 1-1
Eintr. Frankfurt-VfL Bochum 2-1
FC Köln-Bor. M'gladbach 1-3
Schalke 04-Karlsruher SC 0-0
Vfß Stuttgart-Dresden 4-2
Bor. Dortmund-WerderBremen 2-0

Stand: Borussia Dortmund 12-20; Werder
Bremen 12-17; Bor. Mönchengladbach
12-16; Kaiserslautern 12-16; Leverkusen
12-15;Vfß Stuttgart 12-15; Hamburger SV
12-14;SC Freiburg 12-14; Bayern München
12-14; Karlsruher SC 12-14; Eintracht
Frankfurt 12-12;Schalke 04 12-11; Uerdin-
gen 12-8; Dynamo Dresden 12-8; FC Köln
12-8; 1860 München 12-8; VfL Bochum
12-5; MSV Duisburg 12-3.

ENGELAND
Blackburn-Tottenham 2-0
Crystal Palace-Ipswich 3-0
Leeds-Wimbledon 3-1
Liverpool-Nottingham 1-0
Manchester City-Southampton 3-3
Newcastle-Queens PR 2-1
West Ham-Leieester 1-0
Aston Villa-ManchesterUnited 1-2
Chelsea-Coventry City 2-2

FRANKRIJK
Nantes-Metz 3-1
Martigues-Paris SG 1-0
Le Havre-Lyon 2-0
Lens-Monaco Q-0
Strasbourg-Cannes 1-2
St. Etienne-Caen 2-0
Rennes-Nice 3-1
Sochaux-Bastia 1-3
Montpellier-Lille 1-0
Bordeaux-Auxerre 3-1

ITALIË
Cremonese-Sampdoria 2-0
Fiorentina-Bari 2-0
Foggia-Cagliari 2-0Genoa-Inter Milan 2-1
AC Milan-Parma l-i
Padova-Brescia 2-0
Reggiana-Lazio o-O
ASRoma-Napoli i_i
Torino-Juventus afg.

SPANJE
Real Madrid-Atletico Madrid 4-2
Valladolid-Sevilla 0-4
Deportivo-Sociedad 3-1
Celta Vigo-Tenerife 3-2
Real Betis-Valencia 1-1
Logrones-Zaragoza 0-0
Albacete-Compostela 1-3
Athletic Bilbao-Espanol 1-3
Gijon-Santander 2-3
FC Barcelona-Oviedo 1-0

sportprijsvragen
Lotto: 1-4-5-14-24-40. Reservegetal: 29.
Cijferspel: 612689.
Toto 44: 3-1-3-1-2-1-2-3-2-3-2-2.
Lucky Ten van zaterdag:
14-15-19-21-27-36-38-40-47-49-50-58-61-
--62-63-69-73-74-75-80.

Belgische lotto: 8-11-13-18-27-41.Reserve-
getal: 38.
Jokerspel: 7531430.

Duitse lotto: 6-9-22-24-30-33. Reservege-
tal: 41. Supergetal: 4.
Spiel 77: 2027048.

sport
scorebord

eredivisie
GA Eagles-Sparta 1-1
Heerenveen-Roda JC 0-0
MW-RKC 2-1
Willem 11-Ajax 1-4
NEC-Dordrecht '90 4-0
Feyenoord-NAC 1-0
Volendam-Twente 0-2
FC Utrecht-PSV 1-2
Groningen-Vitesse 1-1
Ajax 9 8 1 0 17 31 - 5
RodaJC 11 6 5 0 17 22 - 7
Feyenoord 10 6 3 1 15 22 - 9
FC Twente 9 5 4 0 14 21 -13
PSV 11 6 2 3 14 27 -17
MW 10 5 2 3 12 19 -14
FC Utrecht 9 4 2 3 10 15 -13
Willem II 10 4 2 4 10 15 -15
Vitesse 10 2 5.3 9 8-14
Sparta 11 3 3 5 9 15 -16
Heerenveen 11 4 1 6 9 13 -25
NEC 9 3 2 4 8 14 -13
NAC 10 2 4 4 8 14 -19
Groningen 11 2 4 5 8 15 -21
Volendam 11 1 5 5 7 9 -18
GAEagles 11 1 5 5 7 10 -25
RKC 10 1 3 6 5 11 -20
Dordr'9o 11 0 5 6 5 6 -23

Woensdag 19.30 uur:
Ajax-FC Groningen
Vitesse-FC Utrecht
PSV-MW
RKC-Volendam
NAC-Go Ahead Eagles
Roda JC-WillemII 20.00 uur
Donderdag 20.00 uur:
Feyenoord-NEC

f eerste divisie _
AZ-TOPOss 1-1
Den Bosch-Excelsior 0-2
Eindhoven-Veendam 0-1
Emmen-De Graafschap 1-2
Fortuna Sittard-Cambuur 2-2
Helmond Sport-Heracles 2-2
RBC-Den Haag 1-2
VW-FC Zwolle ■ 0-1
Haarlem-Telstar 2-3

FortunaS. 11 7 3 117 27-10
TOP 11 6 2 3 14 21 -11
FC Zwolle 11 5 4 2 14 19 -12
Graafschap 11 6 2 3 14 23 -19
VW 11 5 3 3 13 27 -20
Den Haag 11 6 1 4 13 23 -18
Excelsior 11 6 1 4 13 24 -21
CambuurL 11 5 3 3 13 17 -14
Heracles 11 5 2 4 12 21 -15
Helm.Sport 11 5 2 4 12 21 -24
AZ 11 3 5 3 11 15 -14
Veendam 11 4 3 4 11 18 -18
HBC 11 5 1 5 11 15 -18
Emmen 11 2 5 4 9 15 -19
Telstar 11 3 2 6 8 17 -27
Haarlem 11 2 3 6 720 -27
Den Bosch 11 1 2 8 414 -31
Kindhoven 11 0 2 9 2 4-23
VVV le periodekampioen
TWEEDE PERIODE
Den Haag 3 3 0 0 6 11 - 3
Sxcelsior 330068-4
Graafschap 330065-2
Fortuna S. 321058-4
FC Zwolle 320 147-4
Veendam 3 2 0 14 6-3
Telstar 3 2 0 14 6-7
Heracles 3 1113 9-7
TOP 3 1113 7-5
Helm.Sport 3 1113 5-5
Haarlem 3 10 2 2 7-7
CambuurL 302 125-6
RBC 3 10 2 2 5-6
AZ 3 0 2 12 4-7
Emmen . 310224-8
Eindhoven 300302-5
VW 3 0 0 3 0 1-6
Den Bosch 300303-14

Vrijdag 19.30 uur:
FC Zwolle-AZ
Zaterdag 19.30 uur:
Excelsior-Helmond Sport
Heracles-RBC
Veendam-Haarlem
Telstar-Emmen
TOP-Fortuna Sittard
Cambuur-FC Den Bosch
De Graafschap-VW
Zondag 14.30 uur:
FC Den Haag-Eindhoven

Uitblijven ernstige ongelukken wonder na wolkbreuken

Chaos op circuit Suzuka
SUZUKA - Wolkbreuken veroor-
zaakten chaos op het aalgladde
wegdek van het circuit in Suzuka,
strijdtoneel van de Grand Prix for-
mule 1 van Japan. Schumacher
startte van poleposition - zijn zesde
dit seizoen - , dus vóór Hill. Achter
de twee leiders ontstonden levens-
gevaarlijke situaties. De mindere
coureurs tolden over het asfalt, de
wedstrijdleiding aarzelde met in-
grijpen. Zij gaf slechts het gele
vlagsignaal - inhaalverbod -, ter-
wijl het circuit bij start en finish
bezaaid was met wrakstukken. Het
was een wonder dat zich geen ern-
stige ongelukken voordeden. De
materiële schade liep echter in de

miljoenen. Een baancommissaris
brak een been toen Martin Brundle
hem in de zandbak raakte.

Pas in de derde ronde neutraliseer-
de de wedstrijdleiding derace. Der-
tien ronden reed het veld in een
optocht achter de veiligheidsauto.

Bij de herstart waren al elf cou-
reurs, onder wie de vervanger van
Jos Verstappen Johnny Herbert, uit
koers. De wedstrijdleiding kreeg na
afloop een lading kritiek over zich
heen. De coureurs oordeelden dat te
laat was ingegrepen. Na de nieuwe
start werd de rode vlag getoond
toen Brundle van de baan raakte.

De race lag ongeveer een half uur
stil.

Schumacher maakte al na achttien
rondjes de eerste stop, Hill zeven
ronden later. Op dat moment had
de Brit een halve minuut voor-
sprong. Schumacher nam in de 37e
ronde de eerste plaats weer over. In
de veertigste ronde beging hij een
inschattingsfout. Hij ging opnieuw
tanken. Hill nam de kop weer over
en stond de eerste plaats niet meer
af. „Toen wist ik dat ik derace kon
winnen," zei de Brit later.

De afgelopen twintig jaar was
slechts twee keer sprake van close-

finish in de strijd om de wereldtitel.
In 1981 duelleerden Reutemann en
Piquet in de finale race om de we-
reldtitel in Las Vegas. Piquet ein-
digde als vijfde en werd wereld-
kampioen, Reutemann viel uit.
Spannenderwas het in 1974 toen de
Braziliaan Emerson Fittipaldi en de
Zwitser Clay Regazzoni met het-
zelfde aantalpunten aan de slotrace
begonnen. Fittipaldi eindigde in
Watkins Glen als vierde en verover-
de de wereldtitel omdat zijn con-
current geen punten scoorde.

De vader van Damon Hill, de legen-
darische Graham Hill, veroverde in
1962 en 1968 ook pas in de laatste
wedstrijd de titel. Damon Hill wil
de prestatie van zijn vader, die bij
een vliegtuigongeluk om het leven
kwam, evenaren. „De slotrace
wordt een echte thriller. Ik heb ech-
ter alle kansen. Schumacher heeft
moreel een flinke klap moeten in-
casseren

Na eerdere monsterzege in en tegen Dordrecht

Heaters op karakter
langs Gunco/Panda's

Van onze correspondent
THEOKEYDENER

GELEEN - De Geleense ijs-
hockeyclub Hatulek/Heaters
heeft tegen Gunco/Panda's uit
Rotterdam alles uit de kast
moeten halen. Met 4-3 (1-0;
1-2; 2-1) bleven de Geleners
de baas. De Heaters bleven
door dit succes ongeslagen in
de nationale competitie. Afge-
lopen zaterdag wonnen de
Heaters in Dordrecht met
liefst 22-2 (5-0; 7-2; 8-0).

In het duel van gisteravond tegen
de Panda's speelde scheidsrechter
Jacobs een belangrijke rol. Hij was
weinig gelukkig in zijn beslissin-
gen, waardoor het duel in even-
wicht bleef. Zo keurde de arbiter
een glaszuiver doelpunt voor de
thuiclub af en kende hij aan de Rot-
terdammers een schot op de paal als
doelpunt toe (2-2).
Protesten van Heaters-aanvoerder
Marcel Houben leverden niets op.
De arbiter bleef oostindisch doof
voor de argumenten van de captain.
Jacobs had echter nog meer in petto
voor deHeaters. In de tweede perio-
de stuurde hij Rob Atkinsons en
Mark Bultje na overtredingen van
het ijs, waarna de Limburgers -toch al verzwakt door schorsingen
en blessures - met de rug tegen de
muur kwamen te staan.
De Heaters knokten vijf minuten
lang tegen een overmacht aan Rot-
terdammers, maar hielden toch de
voorspong vast. Glanerbrook, met
600 man redelijk bezet, stond
ouderwets op zijn kop. De Heaters
toonden karakter, en dat hield hen
overeind. De junioren, Hennekens
en Peusen, die aantraden voor
Schaafsma (schorsing), Eimers (ge-
blesseerd) Goeree en Vanderhorst
(vertrokken) en Van de Thillart die
een oefenduel in Frankrijk speelde,
knokten zij aan zij met de routi-
niers voor de winst.
Vanaf het moment dat de Heaters
weer compleet waren, drukten zij
de gasten in de verdediging, en mét
resultaat. Binnen de kortste keren
leidden de Heaters, door doelpun-
ten van Versteeg en Dandenault
met 4-2. Vijf minuten voor het ein-
de werd het toch nog penibel voor
de Geleners toen Rotterdam de
marge tot 4-3 terugbracht. De Lim-
burgers gaven echter geen krimp.

" Stormloop op hetRotterdamse doel. De Heaters hebben gescoord. Foto: john smeï

Dortmund slaat
aanval Bremen af
HAMBURG - Borussia Dortmund
heeft gisteravond zijn leidende po-
sitie in de Bundesliga versterkt. Het
versloeg op overtuigende wijze de
aanval van achtervolger Werder
Bremen af. De thuisclub won in een
uitverkocht stadion (42.800 toe-
schouwers) met 2-0. De doelpunten
kwamen in een laat stadium tot
stand. Freund gaf Dortmund in de
71e minuut de leiding, Möller
schoot negen minuten later raak.

Dortmund vergrootte zijn voor-
sprong op Bremen na twaalf wed-
strijden tot drie punten. Borussia
Mönchengladbach en Kaiserslau-
tern volgen op vier punten van de
lijstaanvoerder, Leverkusen en Vfß
Stuttgart staan daar weer een punt
achter.

Mönchengladbach won bij Köln
(1-3). Wynhoff, Kastenmaier en
Herrlich waren de doelpuntenma-
kers. Voor de geplaagde formatie
van Morten Olsen, dit seizoen al

vier keer op eigen veld verslagen,
scoorde de Oostenrijkse internatio-
nal Polster. Kaiserslautern won op
eigen veld vrij gelukkig van Frei-
burg: 3-2. Oud-international Breh-
me maakte het winnende doelpunt
uit een strafschop. Cardosa maakte
één van de treffers van Freiburg.
Met negen doelpunten is de Argen-
tijn momenteel topschutter in
Duitsland.

België
Moeskroen stuntte in de tweede
ronde om de Belgische beker. De
tweedeklasser versloeg voor eigen
publiek Standard Luik met 2-1. De
medekoploper van de eerste klasse
nam door een treffer van Bettagno
afstand, maar liet zich verrassen
door Moeskroen. Devreese en Bau-
dry bogen de achterstand om in een
dik verdiende zege.

Anderlecht had de grootste moeite
met Westerlo. De tweede klasser,

getraind door deNederlanderBarry
Hulshoff, hield tot diep in de twee-
de helft de landskampioen van sco-
ren af. Bosman brak de ban halver-
wege. Degryse bepaalde in de slot-
fase de eindstand. Op dat moment
speelde de Brusselse ploeg van Bos-
kamp met tien man. Doll was van
het veld gestuurd.

Italië
MichelKreek heeft een fraai debuut
achter de rug bij Padova, de club
die hem afgelopen dinsdag kocht
van Ajax. Hij maakte de openings-
treffer tegen Brescia en zag zijn for-
matie de tweede overwinning van
het seizoen boeken (2-0).

Spanje
Deportivo la Coruna is terugge-
keerd aan de kop van de Spaanse
ranglijst. Dat gebeurde na de over-
tuigende zege op Real Sociedad,
3-1. Zowel aanvallend als defensief
maakte de nummer twee van vorig
seizoen een uiterst solide indruk.
De doelpunten kwamen op naam
van aanvoerder Gonzalez, Bulgaar
Kostadihov en middenvelder Alda-
na. De Bosniër Kodro scoorde te-
gen.

Dure misstap Nick Faldo
MONTPELLIER/NUSA DUA - Perfectionist Nick Faldo beging in
Nusa Dua op Bali, in de slotronde van het DunhillAsian Masters, een
lichtzinnigheid die hem op uitsluitingkwam te staan. De Engelsman,
's werelds voormalige nummer een, gooideeen steen uit een zandhin-
dernis. Hij overtrad daarmee een regel. De misstap beging hij in de
derde ronde. De speler weigerde een bekentenis, waarna de wed-
strijdleiding hem uitsloot. Een blunder van 170.000 gulden.
Faldo stond op dat moment met zes slagen voorsprong in gewonnen
positie. „Ik ben stom geweest," erkende hij later. ~De regels voor
zandhindernissen zijn in dit werelddeel iets anders dan in Europa. Ik
heb verzuimd dit na te kijken." De overwinning gingnaar de Cana-
dees Jack Kay. Het noodweer in het Middellandse-Zeegebied is ook
rampzalig voor de ambitieuze golfers. Het kwalificatietoernooi voor
de Europese Tour in Montpellier was zondag nog niet verder gevor-
derd dan twee ronden. Gedupeerde Nederlanders: Joost Steenkamer,
Rolf Muntz en Ruud Bos.
Uitstel en annuleringen van hele en halve ronden gaven Rolf Muntz
een extra kopzorg. Hij moet donderdag in Puerto Rico zijn voor de
World Cup van Heineken. Voor het gevalhij het niet redt, heeft Con-
stant Smits van Waesberghe in Nederland zijn stokken uit het vet
gehaald om spoorslags te kunnen afreizen.

Fair Play Center medekoploper n stunt in Hengelo
HENGELO - De biljarters vi*
het Hoensbroekse Fair Play Ceir
ters brachten gistermiddag 0
landskampioen driebanden, B<
Hengelo, een zware 7-1 nedej
laag toe. De Limburgers maals
ten door de zege een einde ai<
de Hengelose zegereeks die ach!
tien maanden heeft geduuï)
Door de winst neemt het tea'j
van Fair Play Centers een g.
deelde eerste plaats in met Hei„
gelo. De landskampioen blij
eerste op de ranglijst, omdat <ploeg 43 partijen gewonn'
heeft. De Limburgers komen i
op 41 gewonnenpartijen.

Het team van Dick Jaspers, <£zelf remise speelde tegen Blor
dahl, Carlssen, Forthomme C
Van Uum, won de laatste dffi
confrontaties tegen de nation%
top-drie: Minkels Products, V|
Dongen & De Roo en nu als lasL
ste tegen landskampioen Heng
10. Met nog twee duels te gaan?
de eerste, tegen IJsselzicht *Poppeliers, is het zo goed als ZC
ker datFair Play Centers de ei
ste ronde als koploper afsluij
BC Hengelo wordt in de laats]
twee duels voor de winterpaui
nog geconfronteerd met Vt
Dongen & De Roo en Mink^
Product, een zwaarder prograit
ma dan datvan de Hoensbroek!;
naren. ï

Virdis helpt
Meyers aan
overwinning

GELEEN - In de eredivisie van I
zaalvoetbalcompetitie heeft
Meyers na een reeks nederlagen 1
tweede zege geboekt; het werd 'bij BLG Sport in Den Bosch.
In de eerste divisie C verloor Grf
Bouw dik van Lucullus, 8-3. Ov^j
ge uitslagen: ZVT Skil-El Tpro 3'
Tongelreep-Depa 1-4.

Slalom afgelast
SAAS FEE - De eerste wereld^kerwedstrijd slalom in Saas ?
kan geen doorgang vinden. Naj
zaterdag de wedstrijd voor manl!
afgelast werd, is gistermorgen
het Zwitserse skidorp besloten "de vrouwenwedstrijd niet doof
laten gaan.
In de nacht van zaterdag op zon<>
viel er in de Zwitserse Alpen *meter sneeuw. Het lawinegeV
maakte het onverantwoordelijk,
starten. Zaterdag was een stof]
achtige wind de oorzaak van de"■gelasting.

Kleine nieuwe 'oude' vedette
ALKMAAR ._. Het marathonschaatsen heeft een nieuwe, 'oude' vc
dette. De afgelopen jarenregeerden Van Kempen, Huitema, Kramef
en De Ronde de grote groep tempobeulen. Hun opvolger Piet Kleine
tiranniseert en geselt het peloton met een ijzingwekkend tempo. Het
43-jarige natuurverschijnsel uit Kerkenveld gleed op de kunstijs'
baan van Alkmaar naar zijn derde achtereenvolgde zege in de strijd
om deKNSB-Cup.

Via een krachtsinspanning die zelfs voor marathonbegrippen unieK
was, trok Kleine de overwinning naar zich toe. Op het schuurpapie'
rachtige ijs ontsnapte hij in de finale uit een kopgroep van negert
man en soleerde naar de finish. Zijn achtervolgers, van wie De VrieS
en Jan Eise Kromkamp respectievelijk tweede en derde werdeßf
maakten na afloop een diepe kniebuiging voor Kleine.
Helemaal vlekkeloos verliep de race over honderd ronden overigens
niet. De eindsprint om de tweede plaats was een smet op de enervc
rende koers. Scheidsrechter Wolter Zwart had Huitema een slaand^
beweging naar Van Kempen zien maken. De arbiter diskwalificeerde
beide rijders. Zowel Huitema als Van Kempen reageerden furieus^
„We hebben niets gedaan. Dit is een belachelijke beslissing," sprak
Huitema.

(ADVERTENTIE)

uw auto
isbij ons
in goede
handen!

Voor veilig en vakkundig herstel van
alle plaat- en chassisschade

met FOCWA - GARANTIE..!

ÉSD
autoschade
deVries bv

Grasbroekerweg 28, Heerlen

045-722463
FOCWA GARANTIE BEDRIJF

f j vooi perfect ichadehetstel met het
vtvjtiketde specialisme toi in het detail!
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Sittardenaren maken tegen Cambuur eigen blunders goed: 2-2
DOOR HANS STRAUS Inhaalrace FortunaSITTARD - Fortuna Sittard had

*aterdagavond in het duel met
Cambuur eindelijk het aantal
toeschouwers naar De Baandert
gelokt, waar het als koploper in
de eerste divisie recht op heeft.
Liefst 4500 toeschouwers be-
volkten de Sittardse voetbaltem-
Pel en zorgden bij tijd en wijlevoor de sfeer van weleer. De ont-
2etting was dan ook groot toen

na 48 minuten voetbal
"Het 0-2 achter stond. Het wed-
strijdverloop had tot dan toe nog
het meest weg van een nacht-
merrie voor de Sittardenaren,
want je zult maar tegen tweevolstrekt onnodige tegentreffers
Aanlopen als je stadion - einde-lijk - goedgevuld is. Maar het
waren juist de fans die Fortuna
°Ver de streep trokken en de
Ploeg naar een zwaarbevochten
2-2 eindstand loodsten.

j>Zo zie je maar hoe belangrijkhet is dat je voor 4500 en nietvoor 500 mensen speelt. Ik moet
spelers trouwens een com-

pliment maken voor de getoonde
Veerkracht. Dat is voor mij mis-
schien nog wel een groter winst-
Punt dan het gelijkspel, dat
dankzij de steun van het publiek
*°t stand is gekomen. De fans
slepen de ploeg er toch door,"
Oordeelde Fortunatrainer Pim
eerbeek na afloop van het duel.

Steun die Fortuna ook wel had
gekregen als het niet al na 48 mi-
nuten tegen een achterstand had
ingekeken, want dat de spelersvan Verbeek niet onder hoefden
*e doen voor het bij aanvang van
het seizoen tot titelfavoriet ge-
bombardeerde Cambuur, bleek
j|l snel. De Friezen creëerden tothet eerste doelpunt in de 37ste
j^inuut namelijk geen enkele
*ans. Het was Fortuna wat de
klok sloeg, al waren de Sittarde-naren voor het vijandelijke doel

ongelukkig in de afwerking,
schoot vanuit ongunstige

positie op de knieën van Cam-
buur-goalie De Ron en een
handsbal in de Friese dekking
werd door scheidsrechter Van
Vliet wat al te nonchalant weg-
gewuifd.

Toen vond vrouwe Fortuna, de
laatste weken nadrukkelijk op
de hand van de gelijknamige
club, het mooi geweest. Domi-
niek Vergoossen, al weken fout-
loos, speelde te kort terug op zijn
doelman Arno van Zwam en
moest tot zijn schrik toezien dat
de toegesnelde Bertus Konter-

man 0-1 kon aantekenen
Na de pauze bleek dat de gifbe-
ker wat Fortuna betrof nog niet
leeg was. In de 48ste minuut los-
te Fortunadoelman Arno van
Zwam een naar het leek al ver-
werkte corner van Mitar Mrkela
en werd het tegen de verhouding
in 0-2. Dat doelpunt bleek echter
niet de genadeklap voor Fortu-
na. Integendeel, de thuisclub
ontketende een ziedend offensief
en bestookte binnen tien minu-
ten zes keer het doel van Cam-
buur. De Ron redde diverse
malen en Mrkela haalde zelfs

een inzet van Ricksen van de
lijn, maar in de 57ste minuut
was het prijs. Usta vuurde uit
een scrimmage na een corner
raak.

Dat was voor de fanatieke aan-
hang van Fortuna het sein om
voor vuurwerk te zorgen, maar
dat hadden de fans met een ge-
rust hart over kunnen laten aan
de eigen spelers. De Fortunezen
verdubbelden hun inspanningen
en wisten de druk opnieuw op te
voeren. Debutant Ronald Ham-
ming, in de rust ingevallen voor

Fortuna Sittard-Cambuur 2-2 (0-1)- 37. 0-1 Konterman, 48. Van
Zwam (e.d.), 57. Usta 1-2, 75. 2-2
Losada. Toeschouwers 4500.
Scheidsrechter Van Vliet. Gele
kaarten: Abma, Konterman 2x, dus
rood (beide Cambuur).
Fortuna: Van Zwam, Ricksen, Ver-
goossen, Rayer (82. Loontjens),
Boessen, Usta, Lee, Losada, Van
der Weert, Van Bommel, Vroo-
mans.
Cambuur: De Ron, Oosterhof (81.
Goulooze), Elzinga, Stam," Abma,
Keizer, Van Utrecht, Konterman,
Jansen, Arts, Mrkela (58. VanRaal-
te).

Roland Vroomans, claimde in de
59ste minuut nadrukkelijk een
strafschop, nadat hij binnen de
zestienmeter gevloerd werd. „Er
werd over en weer geduwd, maar
uiteindelijk werd ik toch echt
neergehaald," aldus de oud-FC
Groningen-speler.

" Robert van der Weert kent geen pardon met Cambuur-doelman Wim de Ron.
Foto: PETER ROOZEN

sport
Vergoossen: 'We hebben er nog nooit zo goed voor gestaan'

MVV met portie
geluk langs RKC

DOOR BENNIE CEULEN

MW-RKC 2-1 (1-0) - 18. Roelof-
,jSen 1-0, 61. Scheepers 2-0, 82. De-

cheiver 2-1. Scheidsrechter: Tem-
Toeschouwers: 4500. Gele

"taart: Joordens, Libregts, Schreu-
fider.
g'MVV: Van Duijnhoven; Joordens,
jLibregts (46. Benneker), Van Wis-
,sen en Van As; Delahaye, Lanckohr

*j«n Reijners; Roelofsen, Visser en
h Scheepers (73. Hofman).
JRKC: Vonk; Petrovic, Werdekker,
j)Van Haaren en Ten Hag; Muller,
-|Brands en Schreuderj' Decheiver,
° Streppel en Petta.

U.STRICHT - Hoewel de wijze waarop MVV zaterdagavond
(jde Geusselt RKC met 2-1 versloeg allesbehalve indrukwek- :iAd was, staken de Maastrichtenaren intussen wel hun vijfde
Koenswinst op zak. Vooral daarom maakte trainer Sef Ver-
assen na afloop tevreden de balans op. „Het ging heel moei-
f&m," gaf hij toe. „De laatste weken hebben we veel beter

We wonnen dankzij een portie geluk en heel hard
?ken. Een compliment waard." Vergoossen benadrukte de
'Irissante zesde positie op de ranglijst. „In de vijf jaar, dat ik
ÜV train, hebben we er na tien wedstrijden nog nooit zo goed
*r gestaan."
1
irefereerde aan deproblemen die
dit seizoen diende op te lossen.c zit nu vijftien jaarin het betaal-

Voetbal. Nog nooit heb ik zo veel
Ssures en schorsingen gehad als

/Seizoen. Liefst eenentwintig spe-k heb ik gebruikt. Desondanks
*ft MVV nog twaalf punten ge-:
j*t. Dat is knap. We mogen dus
Pi tevreden zijn. Daarom, punten
ftken en dan pas verder kijken,
fik telkens tegen de jongens."

fgoossen hoopt snel van al die
■fi verlost te zijn. „Zodat ik ein-
Ujk met een vast team kan spelen,
'ut daaraan is ook het succes van
da en Fortuna toe te schrijven.
Jukkig zijn Hofman, Benneker en
keepers weer fit. Reginald Thai is
arschijnlijk over twee weken
r inzetbaar. Wel jammer, dat

Vftiond Libregts tegen RKC een
We blessure (verrekte knieban-
W opliep. En woensdag tegen
[y kan ik weer beschikken over
Wo Straal."

bij dankbaar gebruikmakend van
een misverstand tussen RKC-sluit-
post Vonk en verdediger Van Haa-
ren. Even later had Hans Visser de
pech, dat zijn bal tegen de kruising
knalde.

f uitwedstrijd tegen PSV hield de
Nstrichtse coach zaterdagavond
[bezig. „Ik heb geen schrik voor
Fy, ook niet voor de daaropvol-
Ne tegenstanders Vitesse, Ajax
IRoda. Moeilijke tegenstanders,
P iedereen. Juist tegen die clubs
f MVV er staan. Daarvan ben ik
Ntuigd."

Daarna viel MW flink terug. Het
wanhopig knokkende RKC maakte
het de tegenstander knap lastig. Na
een fout in de MVV-verdediging be-
hoedde Robbie Delahaye zijn mak-
kers van een tegentreffer, door het
schot van Danny Muller van de
doellijn te halen.

Hoewel het Maastrichtse team met
de beste bedoelingen aan de tweede
helft begon, ging de amusements-
waarde voor de 4700 aanwezige
toeschouwers er allesbehalve op
vooruit. Mede daarom scandeerde
de Maastrichtse aanhang smekend
om de rentree van lieveling Sies
Hofman. Zijn inbreng later in de
wedstrijd bracht echter ook niet het
gewenste spektakel.

*Wel tegen RKC het maximale
citaat werd geboekt, was MVV
'erdagavond in Maastricht geen
%i van de dit seizoen zo spran-
'end, aanvallend en spectaculair
erende Maastrichtse eredivisie-I
[ettemin ging de sterrenbrigade
Nbelovend van start. Binnen en-
Pc minuten brachten de furieus
pn.de Limburgers achtereenvol-
N Lanckohr, Scheepers en Dela-
pe in kansrijke stelling. In de 18e
j^uutwas het raak. Uit een mooie
wzet van Roberto Lanckohr
Porde Richard Roelofsen (met
F^ied Kluivert topscorer in de
divisie) zijn achtste treffer, daar-

Het bleef voortsukkelen geblazen in
de Geusselt. Toch was het wederom
MVV, dat - in de 61e minuut - ge-
harrewar in de RKC-defensie af-
strafte. Twan Scheepers nam het
tweede doelpunt voor zijnrekening.

RKC wilde zich daarentegen niet
gewonnen geven en kwam in de 82e
minuut zelfs terug in de wedstrijd
toen Sacha van Wissen over in-
plaats van tegen de bal trapte,
waardoor Harry Descheiver vrij
simpel 2-1 kon intikken. Het slotof-
fensief dat de Brabanders vervol-
gens inzetten, bezorgde de massaal
in de verdediging teruggetrokken
Maastrichtenaren nog angstige mo-
menten.

„Ze hebben in ieder geval hun best
gedaan," mompelde de laatste we-
ken veel geplaagde RKC-trainer
Bert Jacobs. „Door allerlei proble-
men moet ik het doen met een
steeds wisselende veldbezetting.
Het kan eigenlijk zo niet meer ver-
der, maar we gaan gewoon door."

" Eredivisietopsco-
rer Richard
Roelofsen neemt
de
openingstreffer
van MVVvoor
zijn rekening en
brengt zijn totaal
op acht
doelpunten.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Rood
Daarna waren Maurice Rayer,
Fuat Usta en Robert van der
Weert nog dicht bij de gelijkma-
ker, maar het duurde tot in de
75ste minuut voordat die er ein-
delijkkwam. Rafa Losada moest
noodgedwongen een voorzet met
het mindere linkerbeen geven en
zag zijn afzwaaier over De Ron
heen in het doel verdwijnen, 2-2.

Toch nog wat fortuin voor For-
tuna, dat in de 72ste minuut ook
al 'bofte' datBert Konterman te-
gen zijn tweede gele kaart, dus
rood, aan liep. De verdediger
vloerde Van der Weert en Van
Vliet stuurde de Friese doelpun-
tenmaker van het veld.

Vanaf dat moment werd er vol-
gens aanvaller Rafa Losada te
wild en zonder overleg gespeeld.
„Volgens mij hadden een paar
spelers bij ons niet meteen in de
gaten dat we met elf tegen tien
speelden," aldus Losada. „Als
we wat kalmer blijven, spelen
we dat gewoon uit. Maar we mo-
gen blij zijn dat we na zon ach-
terstand nog gelijk maken. In de
tweede helft speelden we naar de
fanatieke aanhang op de Thei
Jessentribune toe. Dat heeft ook
geholpen," aldus Losada.

Weinig geluk
Van der Luer
in Heerenveen

HEERENVEEN - Allicht voelde
Eric van der Luer zich allesbe-
halve prettig toen hij zaterdag-
avond tegen Heerenveen de kans
onbenut liet om Roda JC via een
strafschop aan de leiding te
brengen. „Pas na afloop herin-
nerde ik mij de penalty in de vo-
rige competitie toen ik eveneens
tegen Heerenveen miste," aldus
de 29-jarige speler uit Maas-
tricht. „Toen zocht ik de andere

hoek uit, maar Carlo I'Ami kon
de bal met zijn voet tegenhou-
den. Het was destijds 1-1 en er
moesten nog slechts enkele se-
conden gespeeld worden."
Zaterdag in Heerenveen koos
Eric van der Luer de andere
hoek. „Ik was er van overtuigd,
dat ik de bal in de goederichting
duwde," zei hij over het schot,
dat hij tien minuten vóór het
einde vanaf de elfmeterstip
mocht afvuren. Commentaar van
Carlo I'Ami: „Het is een spel.
Wie heeft het meeste geduld?
Van der Luer kon de keuze van
zijn hoek goed verbergen, maar
ik bleef zo lang mogelijk staan."

VVV spoor bijster
Van onze correspondent

VENLO - VVV is helemaal de kluts
kwijt. De ploeg, die zo voortvarend
en produktief dit seizoen opende,
bakt er na het bereiken van de eer-
ste periodetitel niets meer van.
Liefst 27 doelpunten fabriceerden,
de Venlonaren in de eerste zeven
duels. In de daaropvolgende vier
wedstrijden werd maar één keer het
net van de tegenpartij getroffen.
Ook tegen FC Zwolle stagneerde de
produktie gedurende de volle ne-
gentig minuten. Dat kwam hard
aan in Venlo, want FC Zwolle had
aan één doeltreffende actie genoeg
om de volle winst te incasseren: 0-1.

OokRemy Reynierse weet de diepe-
re oorzaak niet. Hij maakte althans
geen duidelijke vingerwijzing in de
richting van de falende aanvallers.

„Je hebt soms van die dagen dat het
loopt zoals het loopt", aldus de
WV-trainer. Of is het allemaal
domme pech? Vanaf de tribunes be-
keken, lijkt het daar wel op. VW
was zeker driekwart van de wed-
strijd in balbezit. Van het monotone
voorspelbare balbezitvoetbal waar-
mee tot voorheen de tegenstander
dol werd getikt, raakte FC Zwolle
allerminst onder de indruk.

VW-FC Zwolle 0-1 (0-0) - 61. Boere
0-1. Toeschouwers: 2.962. Scheidsrech-
ter: De Graaf. Geel: Berhalter, Plug,
Goelab.
VW: Roox, Smits, Polman, Spee (75.
Cattenstart), Van der Meer, Verberne,
Driessen, Corneille, Knippenberg, Si-
bon, Braem (85. Wolter).
FC Zwolle: Timmer, Schellevis, Goelab
(90. Van den Berg), Berhalter, Van de
Haar, Sinkgraven, Plug, Koorman, Boe-
re, Reijnders, Reingoud (75. Smit).

Reynierse: „In de eerste helft heb-
ben we zeer geconcentreerd ge-
speeld, ook in defensief opzicht
hebben we nauwelijks kansen weg-
gegeven, maar we hebben zelf te
weinig de diepte gezocht. Via de
flanken - zo was mijn advies - zou
het na de hervatting beter moeten
gaan." Die strategie leek in de
tweede helft vruchten te gaan af-
werpen, want er kwamen kansen.

De 1-0 hing ogenschijnlijk in de
"lucht, maar viel aan de overzijde.
Uit een hoekschop belandde de bal
via Koorman voor de rechtervoet
van Remco Boere die van dichtbij
zonder pardon uithaalde: 0-1. Met
nog een half uur voor de boeg be-
woog VW hemel en aarde om de
gelijkmaker te forceren, maar niets
wilde meer lukken.

Ajax nieuwe koploper
DEN HAAG - Ajax heeft Roda JC
van de geflatteerde koppositie ver-
drongen. De landskampioen ver-
sloegWillem II in Tilburg met roya-
le cijfers: 1-4. Feyenoord maakte
drie dagen na de luidbejubelde
triomf op Werder Bremen in de
Kuip tegen NAC geen fout: 1-0. Ook
PSV won, met 2-1 bij FC Utrecht.
Willem 11, dat eerder dit seizoen
Feyenoord en PSV overmeesterde,
was tegen Ajax niet tot een stunt in
staat. Binnen twintig minuten leid-
de de succesploeg van trainer Van
Gaal met 2-0 via treffers van Van
Vossen en Litmanen. Finidi en Da-
vids bouwden de voorsprong na de
rust uit. Van Gastel deed namens de
tamme thuisploeg iets terug.

Voor 40.000 toeschouwers voerde
Feyenoord in de swingende Kuip

opnieuw een show op. Althans in de
eerste helft. Na de rust vielen de
Rotterdammers door vermoeidheid
ver terug. Dank zij doelman De
Goey bleef de thuisploeg na de rust
overeind. Scholten maakte vlak
voor de rust het doelpunt. Voor de
Europese kwartfinalist was het de
zevende overwinning op rij.

PSV kwam in een amusante wed-
strijd tegen FC Utrecht in stadion
Nieuw-Galgenwaard goed weg.

Hoewel de rommelpot geen verlie-
zer verdiende, viel vlak voor tijd de
beslissing. Een prachtige solo van
uitblinker Nilis, na goed voorberei-
dend werk van invaller Hoekstra,
was doelman Van Ede te machtig.
Eerder hadden de opnieuw tegen-
vallende Ronaldo en Smit op een
logische remise aangestuurd.

Jacobs wil Randy Samuel
WAALWIJK - Bert Jacobs, trainer van de laag geklasseerde ere-
divisionist RKC hoopt woensdag als Volendam in Waalwijk op
bezoek komt, twee nieuwe spelers te kunnen presenteren. Behalve
met Feyenoorder Mike Obiku denkt Jacobs ook snel rond te ko-
men met Randy Samuel, de Canadese international diebij Fortu-
na overbodig is. Jacobs heeft al een gesprek gehad met Samuel.
„Hij schermt nog met belangstelling uit Schotland, maar ik denk
dat we er toch snel uitkomen," aldus Jacobs. Fortuna vraagt twee
ton voor Samuel.

Gelsdorf weg bij Bochum
BOCHUM - Jürgen Geldsdorf heeft besloten met onmiddellijke
ingang op te stappen als trainer van VfL Bochum. Hij verklaarde
een betere toekomst voor de club niet in de weg te willen staan.
Bochum, laag geklasseerd in de Bundesliga, is de tweede club uit
de hoogste voetbalklasse die zijn oefenmeester kwijtraakt. Een
paar dagen eerder was Lienen ontslagen bij MSV Duisburg.

Crisis bij Alemannia
AKEN - In deRegionalliga speelde Alemannia Aken op Tivoli te-
gen Eintracht Trier. Aken, dat de laatste twee duels verloor,
moest winnenwilde het niet in de degradatiezone terecht komen.
Tot ontzetting van de 2000 nog overgebleven Akense fans bakte
het zonder zelfvertrouwen spelende Aken er niets van: 1-2. 'Auf-
hören, Aufhören', riep deaanhang al vroeg in de wedstrijd.

(ADVERTENTIE)
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Tsjech nog veldrijder dankzijprivileges in gevangenis

Simunek meteen super
PILZEN - Vergaande privile-
ges in de gevangenis hebben
de cyclocross-loopbaan van
Radomir Simunek overeind
gehouden. De Tsjechische
oud-wereldkampioen won za-
terdag in Pilzen de eerste
veldrit van het seizoen voor de
Super Prestige Trofee.

Simunek was na een uur de snelste
sprinter in een kopgroep van vijf
coureurs. De Belg Janssens, vorig
jaar winnaar, werd tweede, de
Tsjech Elsnic derde. De Nederlan-
ders Wim de Vos en Richard Groe-
nendaal bezetten respectievelijk de
vierde en vijfde plaats. Zij speelden
hoofdrollen in dewedstrijd.

Radomir Simunek moest begin dit
jaar een maandenlange celstraf uit-
zitten. Hij werd schuldig bevonden
aan een verkeersongeluk met dode-
lijke afloop. Gratieverzoeken wer-
den voor president Havel afgewe-
zen. Simunek moest zitten maar hij
mocht dat doen na het wereldkam-
pioenschap in Koksijde. Daar werd
hij nog achtste.

De gevangenis had voor Simunek
open deuren. Hij mocht zo veel en
zo vaak trainen als hij wilde. Toen
het nieuwe seizoen begon, was hij
klaar voor nieuwe triomfen.

'Simunek won in de aanloop naar
Pilzen een veldrit in Praag om aan
te tonen dat hij in goede conditie
verkeerde. In Pilzen kreeg hij be-
paald geen vrije doorgang, het was
zelfs een klein mirakel dat hij kon
winnen.

Bij het ingaan van de laatsteronde
kwam hij ten val. Het gebeurde in
het gedrang na een aanval van De
Vos vanuit de staart van de kop-
groep.

Simuneks geluk bij dat ongeluk was
dat zijn landgenoot Elsnic eveneens
viel. In opdracht van Simunek reed
diezich leeg om de aansluiting met
Groenendaal, De Vos en Janssens
tot stand te brengen. Aan het wiel
van zijn landgenoot kon Simunek
krachten sparen voor de eindsprint.

9 Radomir Simunek, winnaar eerste veldrit Super Prestige. Foto: DRIESLINSSEN

Groenendaal
Gisteren won Richard Groenendaal
in zijn woonplaats Sint Michelsge-
stel. Wereldkampioen Herijgers
eindigde als tweede, terwijl diens
landgenoot Willemsen de derde
prijs voor zijn rekening nam.

Compliment Indurain
voor Tony Rominger

BORDEAUX - „Anderen zullen het
waarschijnlijk wel weer aanvallen,
maar ik heb goede hoop het record
voor langere tijd in bezit te houden.
Al zal dat niet zo lang zijn als in de
periode van Merckx (twaalf jaar) en
Moser (negen jaar)", vermoedde de
gelukkige Tony Rominger na zijn
geslaagderecordaanval.

Zijn concurrenten reageerden ver-
bouwereerd, met stomheid gesla-

gen. „Ik moet een compliment aan
Rominger en zijn begeleiders ma-
ken", reageerde Indurain voor de
Spaanse televisie. „Met dit record
op zeeniveau heeft Rominger een
nieuwe aanval uiterst moeilijk ge-
maakt", gaf de viervoudig Tour-
winnaar zijn twijfels weer over een
door hem voor 1995 aangekondigde
poging.

Roger Legeay, ploegleider van de

Britse tijdrijder Chris Boardman,
liet weten dat zijn pupil nog maar
eens moet nadenken over zijn voor-
nemen weer een uur tegen de klok
te gaan rijden. „Hij heeft goede
tests afgelegd in Manchester, maar
dit verandert alles", aldus de
Fransman. „Op zeeniveau zijn er
maar heel weinig renners die een
kans maken deze prestatie te over-
treffen."

Rominger glimlachte bij die woor-
den. Als eeuwige verliezer bestem-
peld na zijn Tour-aftocht, gaat hij
binnenkort naar Guadeloupe, met
zijn vrouw Brigitte en de twee kin-
deren. Op vakantie, niet om te fiet-
sen.

AUTOSPORT
sportin cijfersSuzuka. Formule I. 1. Hill/Williams

1.55.53,532, 2. Schumacher/Benetton
3,365, 3. Alesi/Ferrari 52,045, 4. Mansell/
Williams 56,074, 5. Irvine/ Jordan
1.42,107, 6. Frentzen/Sauber 1.59,863, 7.
Hakkinen/McLaren 2.02,985, op één ron-
de: 8. Fittipaldi/ Footwork, 9. Comas/
Larrousse, io. Salo/Lotus. Stand na 15
races: 1. Schumacher 92, 2. Hill 91, 3.
Berger/Ferrari 35, 4. Hakkinen 26, 5. Ale-
si 23, 6. Barrichello/Jordan 16, 7. Coult-
hard 14, 8. Brundle/McLaren 12, 9. Ver-
stappen/Benetton 10, 10. Blundell/Tyrrell
8. Stand constructeurs: 1. Williams 108
punten, 2. Benetton 103, 3. Ferrari 64.

WIELRENNEN
Pilzen. Superprestige veldrit. 1. Simunek
1.02.00, 2. Janssens, 3. Elsnic, 4. De Vos,
5. Groenendaal 0.08, 6. Fort 0.39, 7. De
Bic 0.48, 8. Lukes 1.07, 9. Van der Poel
1.14, 10. Van den Abeele 1.17, 12. Ponto-
ni, 15. Herygers.
St. Michielsgestel. Profs en amateurs. 1.
Groenendaal 1.05.12, 2. Herygers 0.15, 3.
Willemsens 0.30, 4. Baars 0.55, 5. Boeze-
winkel 1.03,6. Moonen 1.10, 7. Van Bakel
1.15, 8. VanRiet 1.20, 9. Doninck 1.22, 10.
Kuyper 1.35. Neo-amateurs: 1. Van Beek,
2. Mariens, 3. Vrogten.
Nederweert. Veldrit NWB: Amateurs: 1.
Leon Crienen (Baarlo) 57.37; 2. J. Bokho-
ven op 33 sec; 3. J. Peeten 46; 4. R. van
Dijk 1.25; 5. H. Voigt 2.02; 6. L. Engelen
2.24; 7. I. Velter 4.12; 8. F. Maas 4.18; 9.
G. Mestrom 5.00; 10. H. Camps op een
ronde. Veteranen: 1. Albert Pieters (Eind-
hoven) 47.56; 2. W. Rooyakkers; 3. J.
Lamber; 4. J. Korsten; 5. G. Janssen; 6. G.
Keijsers 2.39; 7. L. Weijers 3.32; 8. H.
Heijnen 3.49; 9. T. Miggels 4.09; 10. H.
Faassen 4.12. ATB: 1. Huib de Roo (Veld-
hoven) 1.05.57; 2. E. Frieke op 4 sec; 3. J.
Vos 1.09; 4. L. Franssen 1.55; 5. J. Ver-
houden 2.01; 6. R. van Gerwen 2.42; 7. W.
van Gestel 3.11; 8. C. van Hoesel 3.13; 9.
A. van Helden 3.20; 10. F. Meusen 3.31.
Wierden. Profs en amateurs. 1. Boom
1.04.16, 2.Boezewinkel 0.45, 3. Minkhorst
0.55, 4. Scheffer, 5. Kuypers 1.04. Neo-
amateurs: 1. De Groot, 2. Van Norel, 3.
Maathuis.
Zürich. Internationale veldrit 1. Pontoni
1.02.46, 2. Breu 0.45, 3. Wabel 1.05, 4.
Markwalder 1.11, 5. Van Santvliet 1.40, 6.
Honegger 1.55, 7. Peter van den Abeele
2.15, 8. Pavel Camrda 2.25, 9. Runkei
2.31, 10. Hubmann 2.36, 13. Van der Poel
3.11, 22. Kools 5.33.

PAARDESPORT
Amsterdam. Jumping. Grote Prijs, na
barrage: 1.Ludger Beerbaum/ SpreheRa-

tina Z 0-31,87, 2. Lansink/ Bollvorm's
Libero H 0-32,63, 3. Robert/Miss San Pa-
trignano 0-34,56, 4. Tops/Top Gun La
Silla 0-35,94, 5. MarkusBeerbaum/Poker
H 0-36,76, 6. Hafemeister/PS Priamos
0-41,74, 7. Van der Schans/Amor 3, 8.
Sprunger/Master Maddox M 4, 9. Coyle/
Cruising 7, 10. Popely/Bluebird 8-35,36.
Stand wereldbeker na vier van de veer-
tien wedstrijden: 1. Sprunger 41, 2. Lan-
sink, Pollmann Schweckhorst 40, 4. Lud-
ger Beerbaum 35, 5. Michaels 28, 6.
Raymakers 24, 7. Billington, Markus
Beerbaum 23, 9. Mandli 22, 10. Oberson
21. Springconcours, tabel A, 1,50 meter,
na barrage: 1. Thomas Fuchs/Major AC
Folien 0-34,89, 2. Estermann/Lugana II
0-34,92, 3. Van derPol/Juriquilla 0-35,53,
4. Sprunger/El Padrino 0-36,95, 5. Eh-
rens/Jonggor's Stolen Thunder 0-37,68.
Dressuur. Grand Prix: 1. Van Grunsven/
Olympic Bonfire 1711 punten, 2. Rothen-
berger/Bo 1600, 3. Reiner Klimke/Biotop
1546, 4. Capellmann-Biffar/My Lord
1542, 5. Lavs/ Adrett 1535, 6. D'Esmee/
Arnoldo Thor 1511, 7. Hakanson/Flyinge
Tolstoi 1492, 8. Bramall/Gilbona 1490, 9.
Haazen/Ainsley's Windsor JH 1484, 10.
Johansson/Chapman 1473.
Wenen. CSI. Jachtspringen: 1. Sloothaak/
SP Nikita 52,90 seconden, 2. Helena
Weinberg/Ferdinand 55,51, 3. Fischer/
Playboy 55,84. Tabel A, met barrage: 1.
Melliger/Le Sasuvage 0-37,37, 2. Wein-
berg/Wapiti 0-39,58, 3. Sloothaak/Dorina
4-35,31.
Sittard. Indoor. Beginners: 1. H. Driessen
met Impresse, 2. V. Dick met Niehl, 3. N.
Schmitz met Oekama. Groep 2: 1. F. Me-
strom met Halanzi, 2. S. Kurvers met Mi-
la Huckley, 3. E. Schins met Le Mexico.
Licht: 1. J. Groen (B) met Faust, 2. E.
Geurts (B) met Garibantos, 3. J. Smeets
met Angel. Groep 2: 1. B. Boessen met
Reuvers Felice, 2. W. Strous met Gamon,
3. J.Hellebrekers metSorledes Hypocriet.
Midden: 1. W. Heber met Goldfinger, 2.
H. v. d. Broek met Anizette, 3. C. Aben
met Amadeus. Groep 2: 1. B. Hayen met
Chamberlain, 2. E. Geurts (B) met Goud-
ster, 3. M. Boes (D) met Prince Parly.
Zwaar: 1. J. Groen (B) met Fabiles, 2. M.
Beckers met Ebel, 3. P. Kersten met
Bockmanns Adelheid. Groep 2: 1. W. He-
ber met Gold, 2. L. Thijssen met Felice, 3.
J. Groen (B) met Helada. ZZ: 1. H. v. d.
Broek met Golden Gate, 2. P. Kersten met
Egetra Equus, 3. P. Kersten met Bock-
manns Eirtra. Finale beginners: 1. D. Ge-
radts met Falco, 2. H. Driessen met Im-
presse, 3. C. Wolters met Falco. Licht: 1.
W. Brentens met Pantena, 2. W. Brentjens
met Hassan, 3. P. Gradussen met Ivo.
Midden: 1. M. Willems met Harris, 2. C.
Aben met Amadeus, 3. M. Willems met

Hutch. Zwaar: 1. F. Tillmann (D) met Pla-
tina, 2. M. Willems met Garset, 3. R.
Goessens met Fair View. ZZ: 1. M. Boes
(D) met Polydor Girl, 2. T. Riemek (D)
met Wellington, 3. J. Vlaar met Brogan.

DAMMEN
Den Haag. Wereldkampioenschap, eerste
ronde: Schwarzman-Wesselink 2-0, Tsjiz-
jov-Clerc 1-1, Durdyev-Burleson 1-1,
Koeperman-Jansen 1-1, Galasjov-Wiers-
ma 0-2, Aman-Baljakin 0-2, N'Diaye-
Valneris 0-2, Cissé-Merins 0-2, Alias-
Milsjin 0-2, Ba-Gantwarg 1-1.

ATLETIEK
Pey/Echt. Negende Kontinulopen: Halve
marathon: Mannen: 1. G. Deruddere
1.05.28; 2. H. Kurvers 1.05.35; 3. P. Vroe-
men 1.07.41; 4. W. Pepels 1.07.48; 5. W.
Thimister 1.07.52; 6. D. vd Linden
1.11.23; 7. K. Poltavets 1.12.07; 8. B. de
Bruin 1.12.35; 9. T Peeters 1.15.15; 10. H.
van Haren 1.15.48; 11. R. Henquet
1.14.14; 12. M. Roumen 1.16,31; 13. G.
Lemmens 1.16.56; 14. J. Niessen 1.17.03;
15.R. Wijnen 1.17.31. M4O: 1. E. Bruessel
1.11.02; 2. W. van Dijk 1.11.10; 3. T. vd
Eerden 1.14.16; 4. P. van Zantvoort
1.14.59; 5. H. vd Bergh 1.16.15; 6. J. Ste-
vens 1.18.34. Vrouwen: 1. B. Brauckmann
1.23.38; 2. I. Franken 1.41.02; 3. E. Meyer
1.51.33. V35: 1. A. Hendriks 1.28.08; 2. H.
Caris 1.32.56; 3. L. Bartkowiak 1.33.51;4.
T. Ceresa 1.36.34; 5. E. vd Roer 1.37.20; 6.
K. Fischer 1.39.06. Kwart marathon:
Mannen: 1. G. Tessema 32.17; 2. R. Zeet-
sen 32.59; 3. N. Hamers 33.03; 4. P. Hage-
doren 33.30; 5. J. Hoven 33.44; 6. D.
Hendrix 33.55; 7. R. Courage 33.57; 8. H.
Kamphuis 34.12; 9. L. Henno 34.16; 10.
M. van Erp 34.19; 11. P. Franken 34.34;
12. N. Fraussen 34.28; 13. L. van Houten
35.06; 14. E. Leessen 35.06; 15. W. Goes-
sens 35.22. M4O: 1. J. Palant 36.53; 2. Z.
Budzijn 36.57; 3. L. Tummers 37.00; 4. P.
Alberts 37.44; 5. G. Krekelberg 38.38; 6.
H. Cuypers 38.44. Vrouwen: 1. W. Rus-
man 39.28; 2. E. Rovers 40,08; 3. C. Breu-
kink 41.35; 4. M. Orbons 45.07; 5. M.
Breuer 49.50; 5. E. Janssen 51.10. V35: 1.
S. Maes 45.31; 2. N. Hannen 46.08; 3. T.
Dierichs 47.20; 4. N. Frenken 47.41; 5. E.
Reijnders 48.18.
Tegelen. 45ste Snelle Sprong Cross Sco-
pias: Mannen 10.110 m: 1. R. van Son
32.46; 2. R. Stalen 34.02; 3. H. Brueren
35.29; 4. P. Janssen 35.45; 5. J. Basels-

mans 35.57; 6. E. Jansen 37.12; 7. H. Jans-
sen 37.36; 8. M. Sillen 38.08; 9. J. Jonas
38.30. M4O: 1. C. Beurskens 36.24; 2. M.
Visschers 37.46; 3. B. Mueris 38.17; 4. H.
Aben 38.36; 5. F. Sassen 39.46. M5O 8080
m: 1. J. Kremers 30.48; 2. J. Sanders
31.16; 3. W. Hantke 31.36. Mannen 4020
m: 1. P. vd Moosdijk 13.41; 2. P. Bouten
13.52; 3. E. vd Voort 14.25; 4. R. Schuwer
14.29; 5. J. Meeuws 15.05. JA 6050 m: 1.
D. Lommen 20.33; 2. T. Lensen 21.31; 3.
A. Janssen 24.09. JB 4020 m: 1. M. Vaes-
sen 15.52; 2. E. Holtman 16.03; 3. P. Hom-
melberg 16.16. JC 2840 m: 1. J. Dusch
10.38; 2. M. Niessen 10.47; 3. J. Verlinden
10.55. JD 1880 m: 1. A. Vriens 7.03; 2. D.
Fraters 7.41; 3. R. van Meegen 7.47. JPA
1400 m: 1. L. Linssen 5.33; 2. M. vd Berg
5.35. JPB: 1. G. Hendrikx 5.28; 2. M. Hen-
drikx 5.40. JPC: 1. L. Janssen 7.02. Vrou-
wen 4870 m: 1. L. Bremmers 22.53; 2. M.
Smets 23.23. V35: 1. R. Gielen 19.21. MA
2840 m: 1. A. Bunthof 11.04; 2. J. Heynen
11.55; 3. K. Lemmen 12.42. MB 1880 m: 1.
A. Simons 6.56; 2. K. Lemmen 7.14; 3. M.
Driessen 7.56. MC: 1.K. Broers 6.49; 2. I.
Rosenbaum 8.15. MD: 1. J. Verstraten
"7.14; 2. K. Denessen 7.27; 3. L. Vaessen
7.45. MPA 1400 m: 1. D. Schuurs 5.38; 2.
J. Mooren 6.02. MPB: 1. J. Peeters 6.26; 2.
V. Vink 6.54. MPC: 1. M. Verstraten 6.32.

Rotterdam. Snelwandelen, 10 km.: 1. Van
Beek 46.38, 4. Huntjens 49.49.
New Vork. 25e marathon. Mannen: 1.
Silva 2.11.21, 2. Paredes 2.11.23, 3. Bar-
rios 2.11.43, 4. Lelei 2.12.24, 5. Domingos
Castro 2.12.49, 6. Jitsui 2.13.01, 7. Beblo
2.13.12, 8. Rico 2.13.22, 9. Bettiol 2.13.44,
10.Kapkiai 2.14.38.Vrouwen: 1. Loroupe
2.27.37, 2. Biktagirova 2.29.59, 3. Letko
2.30.19, 4. Catuna 2.31.26, 5. Lokar
2.31.47, 6. Appell 2.32.45, 7. Lemettinen
2.33.11, 8. Dias 2.34.14, 9. Peterkova
2.35.43, 10. Iljina 2.38.42.

BILJARTEN
Daarlerveen. NK 47/2. Vierde ronde:
Veer-Tull 250-250/8 beurten, Tilleman-
Gerrits 250-44/2,Klok- Knoors 34-250/2,
Adrichem-Klijn 250-192/6. Vijfde ronde:
Klijn-Tull 250-249/15, Knoors-Gerrits
250-45/6, Tilleman-Klok 250-250/6,
Adnchem-Veer 250-109/6. Zesde ronde:
Klijn-Gerrits 250-169/11, Knoors-Tull
250-41/2, Tilleman-Veer 112-250/3, Adri-
chem-Klok 197-250/5. Zevende ronde:
Tuil- Gerrits 250-250/10, Knoors-Klijn
250-250/5, Klok-Veer 250-250/7, Adri-
chem-Tilleman 197-250/3. Eindstand: 1.

Tilleman 7-11 (moyenne 53,73), 2. Adri-
chem 7-10 (56,68), 3. Klok 7-10 (45,11), 4.
Veer 7-8 (35,25), 5. Knoors 7-7 (48,46), 6.
Klijn 7-7 (28,42), 7. Tuil 7-2 (23,22), 8.
Gerrits 7-1 (17,74).
Eredivisie driebanden. Zevende speelron-
de. Teletronika-Inter Amusement 6-2; BC
Hengelo-Fair Play Centers 1-7 (Blom-
dahl-Jaspers 50-50/37, Burgman-Carlsen
34-50/19, Velthuis-Forthomme 47-50/45,
Van de Looy-Van Uum 46-50/48); Van
Donge & De Roo- Minkels Products 5-3;
Poppeliers- Zutex 2-6; ASN IJsselzicht-
Tegelhal Zuid 4-4. Stand: BC Hengelo
7-11; Fair Play C. 7-11; Van Donge 7-10;
Minkels 7-9; Zutex 7-8; Tegelhal Zuid
7-6; InterAmusement 7-4; Poppeliers 7-4;
Teletronika 7-4; ASN IJsselzicht 7-3.

sport

Jan Terwint redt Limburgse eer

Arens sloopt Spek
DEN BOSCH - De categorie tot
86 kilogram staat in het judobe-
kend als de „koningsklasse".
Behalve brute kracht vraagt die
categorie techniek en snelheid.
Maar weinig judoka's beschik-
ken over die eigenschappen.
Meestal lopen de gevechten uit
op een confrontatie van stijlen.
Zoals isteren in de finale van het
NK in Den Bosch. Een strijd tus-
sen de fysiek sterke Maarten
Arens en de technisch vaardige
Maurice Spek. Arens won na een
slopende partij met miniem ver-
schil.

In de halve finales versloeg hij
Ben Spijkers, die na een afwe-
zigheid van bijna twee jaar zijn
rentree maakte op het NK. Spij-
kers rekende later in de strijd om
de derde plaats af met Roy Poels.
Jan Terwint uit Munstergeleen
zorgde voor het enige Limburgse
succes. In de klasse tot 78 kg

pakte de Limburgse kampioen
de bronzen medaille. Hij werd
voor de finale uitgeschakeld
door Danny Mey, die nadien de
tweede plaats pakte. Een prima
prestatie leverde de ex-Kerkra-
denaar Gosé Fischer in de klasse
tot 65 kg. Gosé Fischer kende,
ondanks een slepende kniebles-

sure, een goede start. Zijn op-
mars naar de finale werd hem
door de latere kampioen Gemain
uit Noord-Holland versperd. Fi-
scher eindigde tenslotte op een
gedeelde sde plaats.
Meervoudig Nederlands kam-
pioen Alex Smeets uit Tegelen
werd al in de voorronde van de
klasse tot 86 kg kansloos ge-
maakt. Hij verloor toen van
Spek die nadien, achter de nieu-
we kampioen Hoiting, zilverver-
overde. De andere Limburgse
deelnemers traden niet op de
voorgrond.

Jan Siemerink klopt
Duitsers in Aken

AKEN - De Klippers Kölsch Cup is
voor de eerste keer gewonnen door
een Nederlander. Na het bereiken
van de halve finale van het toernooi
was Jan Siemerink uit Rijnsburg al
de favoriet voor de eindzege. Hij
moest het bij de laatste vier opne-
men tegen de kwalificatie-speler
Alex Radulescu. Voor Siemerink,
terug van een blessure, een peule-
schil; 6-4, 6-3. In de finale kreeg hij
weer te maken met een Duitse op-
ponent. David Prinosil zorgde voor
de uitschakeling van de Zuidafri-
kaan Marcos Ondruska, maar kon
in de eindstrijd Siemerink niet bij-
benen; 5-7, 7-6, 6-4.

De Rijnsburger leek aanvankelijk
de partij naar zijn hand.te zetten.
Al snel kon hij door een service-

break een voorsprong nemen, maar
Prinosil wist door twee service-
breaks op rij de eerste set in winst
om te zetten. In de tweede set moest
de tiebreak de beslissing brengen.

In dit beslissende spel was Sieme-
rink met 7-1 de beste. In de derde
set was één break voldoende voor
de eindzege van Siemerink. Hij ver-
diende hiermee zestig punten voor
de wereldranglijst en trok de top-
honderd binnen. In het dubbelspel
ging de eindzege naar een Zweeds
duo David Engel en Ole Kristians-
son versloegen de Australiërs Way-
ne Arthurs en Brent Larkham met
6-4, 6-4.

"Chantal Vandierendonck heeft
het eerste NEC Wheelchair Masters
in het Indoor Sportcentrum in
Eindhoven niet op haar naam kun-
nen schrijven. Monique Kalkman
bleek met 6-1, 6-4 te sterk. Bij de
heren ging de eindoverwinning
naar de Amerikaan Rany Snow. Hij
won in de finale van zijn landge-
noot Steven Welch met 6-2, 6-4.

"Mare Merry heeft zich uit het Tu-
nesisch Satellite circuit terugge-
trokken met een blessure. In het
tweede toernooi bleek zijn liesbles-
sure te veel invloed te hebben op
zijn spel. Merry komt nu terug naar
Nederland om deze blessure gron-
dig te laten behandelen.

"Sjeng Schalken mocht als een van
de laagste geplaatste spelers op de
wereldranglijst meedoen aan de
kwalificatie van het ECC-toernooi
in Antwerpen. In de eerste ronde
begon hij sterk tegen de Amerikaan
Les Gloria. Hij won de eerste set
nog wel, maar daarna was het de
Amerikaan die de partij naar zich
toe trok. De uitslag was 4-6, 6-3,
6-3.

Ritzege voor
Van Heeswijk
CANBERRA - Max van Heeswijk
heeft gisteren de voorlaatste etappe
in de Pacific Power World Bank
Classic op zijnnaam geschreven. De
Limburgse amateurwielrenner ver-
sloeg de Engelsman Hunt na 110
km (in 2.38.20 uur) in de sprint. In
het 35 kilometer lange slotcriterium
van de Australische ronde eindigde
Van Heeswijk als tweede. De Duit-
ser Jan Voigt won de etappekoers
voor profs en amateurs.

Schultz grijpt
naast zege

QUEBEC ... Brenda Sch*
greep voor devierde keer dit j
naast een toernooizege. In Q
bec moest de 23-jarige speel*
uit Heemstede zich in de fiJ
gewonnen geven aan de Buig»
se Katerina Maleeva: 3-6
Eerder was Schultz dit seiz(
finaliste in OklahC
(McGrath), Berlijn (Graf) enjj
lermo (Spirlea).

Squashteam
startklaar
MAASTRICHT - Het squal
team Maastricht, dat in de
perliga van de Nederlafl'
competitie gaat uitkomen, isl
mengesteld. Na het vertrek
Lucas Buit gaat de Engelsi"
Ross Bryan op 1 spelen. Op t*
speelt Eric van der Pluijm,
drie Wim Houbregts (België)t
vier Hans Frieling, terwijl B 1
Maassen en Juri Vojacek re 9
ves zijn. De vijfvoudige Ned1
landse kampioen bij de tei
mikt dit seizoen op een plaats
de eerste vier om zodoende "-
in de play-offs om het NKk
kunnen uitkomen.

Succes Quali
en Delibas
TONGEREN - Tijdens het Jscheidsgala van de bokser Abt
Wahabbi in Tongeren heeft JLandgraafbokser MohaiiJ
Quali een schitterende pal
boksen tegen de Belg Comb<Jmet een technische k.o. gew<J
nen. Ohran Delibas won evfl
eens na een uitstekendepartij j
punten van de tweevoud^Duitse kampioen Frank Rol
Wahabbi werd ondergewag
deerd in zijn duel met de BelJsche Pool Strifinsky. Wahafl
domineerde het gevecht, m*j
moest uiteindelijk tevreden A
met een onbeslist afscheid v
de boksring.

Mijlpaal hockeyers
BRUSSEL ... Somber was bondscoach Roelant Oltmans gistermiddag
aan deRue Sombre in Bruxelles allerminst. Zijn hockeyploeghad zo-
juist op het complex van La Rasante het derdevierlandentoernooi in
dit jaar gewonnen. Evenals in Madrid en Mönchengladbach bleef
Oranje in Brussel ongeslagen. Voor de 21ste opeenvolgendewedstrijd.
Een mijlpaal voor de hockeyers.

Floris Jan Bovelander trok daarnaast een eigen mijlpaal op. Hij
maakte zaterdag tegen België (8-1) zijn 200edoelpunt in zijn 218ein-
terland voor het Nederlands elftal. Daarmee is hij na de absolute top-
scorer Paul Litjens, 267 treffers in 177 interlands, de tweede interna-
tional die de grens van 200 passeerde.
Staf en selectie gaven de jubilaris als blijk van waardering een paar
golfschoenen. Na de 8-1 van zaterdag volgde gisteren een magere en
schuchtere 2-0 in de slotwedstrijd tegen Spanje.

Brons Limburgs
karateteam
SPARLA - Tijdens de Europ«
kampioenschappen in het tra11
tioneel karate heeft het ka1
team van Do Weng uit NeerW
de bronzen plak veroverd. 'Limburgse formatie bestond|
Raymond Wewengkang, N»
Metzen en Gilbert van 06
Coach was Peter Wewengkang

Overwinningen
broers Zaouini
UDEN - Tijdens de internati|
nale taekwondowedstrijden Jhet Brabantse Uden hebben \
Brunssumse broers Ali en Bas)|
Zaouini in hun klasse gewonn4
Ali Zaouini, die voor het ee<|
uitkwam als senior in de klan
tot 54 kg, vocht overtuigend 1
gaf zijn tegenstanders geen e\
kele kans. Bashir Zaouini is 'f
rug op zijn oude peil. In de klq
se tot 64 kg was de Limburg
kampioen in vier duels de betel!

KRUISBOOG
Roermond.-Stedenwedstrijd Roermond-
Weert. Roermond: H.v.d. Beek 198; T. Ba-
lendonck 198; N. Lutgens 197;R. Wagner
196; J. Cox 196; Jo Schuman 196; Jean
Schuman 195; J. Brentjens 195. Totaal
1571. Reserves: P. Smeets 194; J. van
Cruchten 194; T.Crapels-Daley 193; B.
Giesberts 190 pt. Weert: M. Raemaekers
199; M. Beelen 198; G. Tillemans 198;Th.
'Timmermans 196; P. Beelen 196; J. Rae-
maekers 196; M. van Geneygen 196; H.
Daniels 195. Totaal 1574.Reserves: L. Ra-
makers 195; J. Beelen 195; F. van Doorn
193; A. Reemers 191 punten.

BRIDGE
Meesterklasse viertallen. Nijmegen-BCO
19-11, ABC-Crash 23-7, Continental-
HOK 2 10-20, HOK I-Modalfa 2 21-9,
Modalfa I-Star 17-13, Continental-ABC
23-7, BCO -Crash 13-17, Modalfa I-HOK
I 22-8, Star-Modalfa 2 15-15, HOK 2-Nij-
megen 18-12, HOK I-ABC 14-16,Modalfa
2-BCO 15-15, Nijmegen-Continental
14-16, Crash-Modalfa I 20-10, HOK
2-Star 16-14, Modalfa 2-Crash 7-23, Nij-
megen-HOK I 4-25, BCO-HOK 2 19-11,
ABC-Modalfa 0-24, Continental- Star
20-10, Star-CRash 14-16, BCO-HOK I
17-13, HOK 2-Modalfa 19-11, ABC-Nijr
megen 8-22, Modalfa 2-ABC 6,5-22,5,
Star-BCO 9-21, HOK I-Continental 24-6,
Crash-HOK 2 18-12, Nijmegen-Modalfa 1
15-15. Stand na achttien wedstrijden. 1.
Modalfa I 315, 2. HOK I 297, 3. BCO 283,
4. HOK 2 281, 5. Continental 279, 6. Star
278, 7. Nijmegen, Crash 261, 9. ABC
220,5, 10. Modalfa 2 205,5.
Sittard. 2de divisie poule 8 NBB: BC7O

2-Klaver Elf 25-2; Weert-Mijnstreek
15-14,5; Weert 2-Sittard 6-24; Meierij-
Sittard 2 11-19; BC7O 4-Vrijthof 12-18;
BC7O 3-Vrijthof 2 22-8; Meierij 2-Cen-
trum 19;Klaver Elf-BC7O 3 14-16; Mijn-
streek-BC7O 4 16-14; Sittard- Meierij 2
20-10; Sittard 2-Weert 2 18-12; Vrijthof-
Weert 19-11; Vrijthof 2-BC7O 2 9-11;
Centrum-Meierij 15-15. Stand na 7 van
de 13 ronden: Sittard 137; Sittard 2 124;
Centrum Eindhoven 120; Meierij 117;
Vrijthof 114; BC7O 2 Eindhoven 114;
Meierij 2 103; BC7O 3 102; BC7O 4 101;
Klaver Elf Blerick 93; Weert 2 94; Vrijt-
hof 2 87; Weert 80; Mijnstreek 74,5.

TENNIS
Parijs. Mannen, 3,7 miljoen gulden. Hal-
ve finales: Rosset-Chang 6-7 6-3 6-4,
Agassi-Bruguera 6-4 6-4. Finale: Agassi-
Rosset 6-3 6-3 4-6 7-5. Dubbel, halve fi-
nales: Eltingh/Haarhuis-Woodbridge/
Woodforde 6-3 6-4,Black/Stark-Connell/
Galbraith 6-7 6-3 6-2. Finale: Eltingh/
Haarhuis-Black/Stark 3-6 7-6 7-5.
Montevideo. Mannen, 340.000 gulden.
Kwartfinales: Berasategui-Santoro 6-4
3-6 6-0, Filippini-Markus 6-4 6-2. Halve
finales: Berasategui-Schaller 7-5 2-6 6-3,
Clavet-Filippini 7-5 6-3. Finale: Berasa-
tegui-Clavet 6-4 6-0.
Aken. Mannen, challenger, 110.000 gul-
den. Halve finales: Siemerink-Radulescu
6-4 6-3,Prinosil-Ondruska 6-4 7-6. Fina-
le: Siemerink-Prinosil 5-7 7-6 6-4.
Antwerpen. Mannen, ECC-toernooi.
Kwalificatie: leronde Davids-Antonitsch
6-3 6-1, Carlsen-Wibier 5-7 7-6 0-1, op-
gave Wibier wegens blessure, Gloria-
Schalken 4-6 6-3 6-3. Tweede ronde: Da-
vids-Jarryd 6-3 3-6 6-3. Derde en beslis-
sende ronder Carlsen-Davids 7-6 7-6 6-4.
Programma vandaag, le ronde: o.a.Kraji-
cek-Delaitre.
Oakland. Vrouwen, 660.000 gulden.
Kwartfinales: Sanchez-Garrison 6-3 6-3,
Graham-Watanabe 6-0 6-2, Davenport-
Huber 6-2 6-2. Halve finales: Sanchez-
Davenport 6-2 4-6 6-3, Navratilova-Gra-
ham 3-6 6-2 7-5.
Quebec. Vrouwen, 250.000 gulden.
Kwartfinales: Katerina Maleeva-Coetzer
6-4 5-7 7-5, Tauziat-Reinach 6-2 6-4.
Halve finales: Schultz-Tauziat 6-4 6-7
6-4, Katarina Maleeva-Rubin 4-6 6-4 6-3.
Finale: Katerina Maleeva-Schultz 6-3
6-3.
Eindhoven. NEC Masters rolstoeltennis.
Mannen, finale: Snow-Welch 6-2 6-4.
Vrouwen, finale: Kalkman-Vandieren-
donck 6-1 6-4.
Hulsberg, wintercompetitie: le klasse B:
SLTC 3-Oirsbeek 3,5-4,5; 1 ATIVU 1-5; 2
Oirsbeek 1-4,5; 3 SLTC 3 1-3,5;4 Kerkra-

de 1-3; 3eklasse A: ATIVU 2-Rapid 3 0-^
1 Rapid 3 2-14; 2 Simpelveld 1-7; j
Hoensbroek 1-2; 4 ATIVU 2 2-1; 3e kla*?
B: SLTC 4 -Brunssum 4 8-0; 4e klasse t
Brunssum 5-Voerendaal 2 1,5-6,5; SL^
5-Blerick 4 4-4; 1 SLTC 5 2-11,5; 2 W,
riek 4 2-10; 3 Voerendaal 2 2-8,5;
Brunssum 5 2-2; 4e klasse B: Oriënt >Kerkrade 3 1-7; 1Rapid 4 1-7,5; 2 Kef*'
rade 3 2-12; 3 Oriënt 2 2-4; 4 Talvu 1- O-]
heren 2e klasse A: Kerkrade-SLTC 2-4;
SLTC 1-4; 2 Schinveld 2 1- 3,5; 3 BruH5
sum 2 1-2,5; 4 Kerkrade 1-2.
Capelle aan de IJssel/Goes/Helden-Pf"1'
ningen: le r: Sikkink-Ten Feld 6-3, 6-*
Lemmens-Straatsma 4-6, 6-4, 6-2; Pc'
Rothuizen 4-6, 2-6; Schlooz-Oosterh" 11
2-6, 2-6; Janssen-Borbola 6-5, 6-2; Srf|
ders-Boekstal 6-1, 6-2; Bloemen - Derf"'
6-4, 6-4; G. Fieten-Mattheussens 0-6, l'"]
Gerards-De Boer 6-1, 6-3; MetsemakefM
Floor 6-0, 6-1; Van Nispen - De Beer 6-1
6-4; Curfs-Maas 3-6, 2-6; Schols-Basc'l
mans 6-1, 6-1; Pijpers- Blankenburgh *'6, 6-3, 4-6; Cremers- Weenen 4-6, I"°'
Loo-De Leur 1-6, 1-6; Meessen-V^JGrinsven 6-2, 6-5; Moonen - M. Fiete]
6-3, 6-0; Van de Biggelaar- Van de V«p

3-6, 3-6; Coppers-Nagtegeller 0-6, 0-»j
Huijs-Elsholz 2-6, 1-6; VonReumont-V»"
Dijk 6-5, 6-4; 2e r: Sikkink-De Boer 6-*
6-4; Lemmens -Van Haasteren 6-0, 6' jJ
Janssen-Van Beusekom 6-1, 6-4; Sn'J
ders-Hogendoorn 3-6, 2-6; Bloemen-Ver
hage 6-0, 6-0; Gerards - Mattheussei*
0-6, 1-6; Metsemakers- Kallenberg 6-J6-3: Van Nispen-De Rooij 6-2, 6-*
Schols-Blankenburgh 6-3, 4-6, 6-0; Mee5'
sen-Van de Krogt 4-6, 3-6; Moonen-Va"
de Valk 6-1, 1-6, 5-6: Von Reumon 1'
AnnemiekeElsholtz 5-6, 2-6.

KARATE
Vught. ZNK, belangrijkste categorW
kumite: 13-15 jaar: 1. Kim Gravee (G6,

leen); 3. ex. L. Lutgens en J. Kan (Roef'
mond). Jongens: 14-15 jaar: 1. Mark v3JEngelen; 2. Ismael Eralp; 3, Rona^iMeijer (allen Geleen). Kata meisjes 13-»,!
jaar: 1. Diana Snijders (Geleen). Teams:'
Do Weng-Neerbeek. JongensL: 14/1':
jaar: 2. Ismael Eralp (Geleen). Ka**
teams: 1. Team Do Weng- Neerbeek.

IJSHOCKEY
Eredivisie. Eindhoven-Heerenveen 3-"j
(2-2 0-0 1-0), Dordrecht-Geleen 2-20(0-'!
2-7 0-8), Geleen-Rotterdam 4-3 (1-0 H
2-1), Heerenveen-Nijmegen 2-3 na vef'
lenging (0-0 1-1 1-1 0-1), Tilburg-Einö'
hoven 18-3 (3-0 5-0 10-3). Stand: Tilburf
6-12; Geleen 5-10; Nijmegen 5-6; Rotter
dam 6-6; Eindhoven 6-5; Heerenveen 6-»'
Dordrecht 6-0.
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Vertragingstactiek Blauw Wit zonder resultaat

Sittardia alerter
in matte derby

Van onze correspondent
)^_ MICHEL JANSSEN

JTTARD - Terwijl Horn/Sit-r^ia het eerste puur Lim-
j*rgse treffen tegen Revival/i?*uw Wit met 23-18 won,;l°est Hirschmann/V&L dvi-e*ijk zijn meerdere erkennen

i1 koploper Aalsmeer. Het
|erd 27-20 in Aalsmeer,
'aarmee de ploeg van Jan Al-
fa zijn favorietenrol nog eens
Padrukte.

J uanks de eerder dit seizoen gele-
l»t nederlaag tegen Een O, moet
jT*Sittardia tot het beperkte rijtje
jf11 favorieten worden gerekend.,1, Winst op het zwakker inge-
draaide Blauw Wit past daar per-■ ' bij. De Sittardenaren dicteer-n praktisch de hele wedstrijd,ar verzuimden op de juiste mo-
eten de zaken helder te maken.
' gasten, die hadden gekozenvoorn slaapverwekkende vertragings-

°tiek, konden redelijk in het
F°°r blijven van de regerend kam-
jh°e». In de beginfase leidde Blauw
i 't zelfs enige malen, maar nadat
1 teefjes Verjans er nog in waren

5 slaagd een 5-3 achterstand weg te
ierken, zorgden Nusser en de ra-, idsnelle Kunnen (2) voor een
,ar§e van drie doelpunten. Dat
; rschil was ook tijdens derust te-
u§ te vinden op het scorebord:

ren- dethuisclub direct na de her-
ring uitliep naar 12-8, leek de
|!r^i gespeeld. Blauw Wit volhard-, * zijn pleidooi voor een 30 se-
, die bijvoorbeeld de

L sketballers tot enige aanvals-
lust aanzet en slaagde warempel
t opzet. Met de hulp van Sit-

dia wel te verstaan. Want de Sit-j^enaren lieten zich in slaap sus-
,3 bisten bijvoorbeeld twee straf-
L en deden in de verdediginget eens_ meer het hoognodige.
i(;?ardoor kon Marcel Eurelings zijn
L °tpercentage, dat tot halverwege

tweede helft ronduit slecht was,

iets opvijzelen. Toch blijft een score
van zes 'uit 21 pogingen te mager, al
wordt Blauw Wit's manco aan
schutters er goed mee gedemon-
streerd. Ook Remco Jongen profi-
teerde van de flauwte in de Sittar-
dia-defensie en scoorde ook zes
maal.
Ondertussen slofte de partij, met
Sittardia minimaal vier doelpunten
in het voordeel, naar een voorspel-
baar einde: de derde winst voor Sit-
tardia en evenveel nederlagen voor
Blauw Wit in een competitie dienet
vier wedstrijden oud is. De Sittard-

se doelpunten kwamen op naam
van: Nusser (s),Consten (5/2), Van
Olphen, Schuurs (beiden 3), Kun-
nen en Caba (beiden 2), Tummers,
Vreuls en Hendrix (ieder 1). De
blauw-witte produktie kwam van
de hand van: Eurelings (6), Jongen
(6/2), Cremers (2), R. Steyvers, Ver-
jans(2x) en Ed Janssen (allen 1).

Hirschmann/V&L leed in en tegen
Aalsmeer een terechte, maar enigs-
zins geflatteerde nederlaag. Ruim
een kwartier (6-5) waren beide

ploegen aan elkaar gewaagd al was
de belasting van tijdstraffen toen al
hoog aan Geleense zijde. Hans van
Dijk had de strafbank al twee keer
bezocht en om niet het risico te lo-
pen zijn schutter van dienst ver-
vroegd te verliezen kon trainer Wiel
Mayntz niet meer op hem rekenen
in de verdediging. Aalsmeer profi-
teerde van de aarzelingen aan V&L-
kant en liep uit naar 10-5. Dat ver-
schil bleef tot de rust (12-7) ge-
handhaafd en hoewel de gasten
daarna nog eens tot op drie treffers
(14-11) kwamen was al vroeg dvi-

delijk dat Aalsmeer ongeslagen zou
blijven.
Bij V&L wordt steeds duidelijker
dat Hasenberg (nog) niet de ge-
hoopte spelmaker is en wordt ook
in de verdediging Jacobs zichtbaar
gemist. De opbouwrij is traditioneel
het sterkste deel van de Geleense
ploeg en scoorde ook tegen Aals-
meer 19 keer: Van Dijk (9), Sanders
(7) en De Pijper (3). De resterende
treffer werd door Schmetz gemaakt.
Bij Aalsmeer was Jeroen Hölscher
(10/5) de beste schutter en de opval-
lende speler.

# Patrick van Olphen wringt zich namens Sittardia langs Maurice Steyvers en Marcel Eurelings van Blauw Wit.
Foto: JOHN SMEETS

Goud voor turner
Jeroen Geraedts

FISCH - Tijdens een
te

Fisch in Zwitserland
de jeugdige Roer-

hondse Olympia-tur-ner Jeroen Geraedts
tijdens de toestelfinalevoltigeren verrassend
goud.

bijzonder blij was hij
dit grote interna-

tionale succes. „Geluk
.«eb ik wel gehad dat

favorieten in de

fout gingen," aldus de
14-jarige turner, die
wekelijks 27 uur intern
op Papendal traint en
aldaar over optimale
trainingsfaciliteiten
kan beschikken.
De Kerkraadse Balans-

turners in de herene-
quipe konden geen pot-
ten breken. Het trio
Maurice Quaedvlieg,
Patrick Bodelier en Ro-
bert Janssen was kans-
loos voor een van de
ereplaatsen. „Dit lukt
ons misschien weer als

wij in Kerkrade einde-
lijk een eigen turncen-
trum krijgen," aldus
trainer Jan Bremen, die
nu met zijn equipe op
een ondankbare vierde
plaats eindigde achter
België, Zwitserland en
Frankrijk.

Het dame^team won
brons (zonder Limburg-
se turnsters) achter Bel-
gië en Frankrijk.

Eerste nederlaag V&LSwift ongeslagen koploper

Inzet SVM niet beloond
Van onze correspondent

FRITS FEULER

- In de ere-
divisie zaalhandbal hebben de
jjames van Stock Control/SVM
"Un derde nederlaag in vier

geleden. Thuis tegen
kwam de debutant niet

Jjerder dan een nipte 13-14 ne-
derlaag. ADB/V&L liep bij Hel-
|as voor het eerst dit seizoen
*egen de lamp en verloor met
2-19. Het Roermondse Swift is

Qoor de eigen overwinning van
op Westland én door de

Misstap van V&L nu alleen en
ollgeslagen koploper.

keek binnen twaalf minu-
'el al tegen een 1-6 achterstand
j*an. De ploeg acteerde onsamen-
hangend en had in verdedigend
°Pzicht de grootste moeite defy-
?Jek sterke opbouwrij van de
j^oordhollandsen onder controle

" krijgen. Met wat aanpassingen
tll de opstelling en meer cohesieln defensief opzicht kreeg SVM
§aandeweg toch wat meer greep

op het spel. In aanvallend op-
zicht was het met name aan Mir-
na Cardinaals (vier strafworpen)
en Monique Kleijkers (vier spel-
doelpunten) te danken dat het
verschil bij rust nagenoeg was
weggepoetst: 8-9.

Ook in de tweede helft slaagde
SVM er niet in op voorsprong te
komen. De 9-9 score, nadat bei-
de ploegen een strafworp om
zeep hadden geholpen, was ach-
teraf gezien de enige positieve
tussenstand. SVM was aanval-
lend teveel afhankelijk van Car-
dinaals (vijf) en Kleijkers (zeven
treffers) en die lagen bij SEW
wat beter aan de ketting dan in
het eerste bedrijf. SVM vocht
met alle beschikbare, maar be-
perkte middelen. Die inzet werd
niet echter beloond met een
puntje. SEW speelde clever de
wedstrijd naar 13-14 winst.

ADB/V&L keek de hele wed-
strijd tegen de snel opgelopen
achterstand aan. Dat verschil
van vier tot vijf treffers bleef
bijna vijftig minuten op de bord-

jes. „De ploeg draaide, tegen dit
goed spelende Hellas, niet zoals
verwacht," constateerde trainer
Jo Maas na afloop. „De achter-
volgingsrace (rust 11-8) kostte
aanvallend heel wat energie. We
waren teveel afhankelijk van
Carla Kleintjens (zeven treffers).

In de slotfase waren niet meer
bij machte het verschil van twee
treffers, met een beetje geluk,
weg te poetsen."

De handbaldames van Swift
hebben in eigen hal een 26-16
(12-8) overwinning geboekt op
Westland. De gasten leken in de
beginfase op een verrassing af te
stevenen toen na twintig minu-
ten in de eerste helft een 4-7 tus-
senstand op het scorebord prijk-
te. Swift schrok echter bijtijds
wakker en haalde de schade snel
in. Nog voor rust werd orde op
zaken gesteld; 12-8. In de tweede
helft bleek het verzet van West-
land gebroken en werd de partij
eenzijdig. Onder leiding van een
excellerende Diana Mouton (tien
treffers) werd de voorsprong

stelselmatig vergroot. Swift-
coach Kecskemethy gunde ook
de reserves speeltijd en gunde

zijn basisspeelsters met het oog
op het Europacup-avontuur te-
gen Metz - zondag is de thuis-

wedstrijd - de nodigerust. Rena-
te Erkelens ontbrak vanwege een
knieblessure.

" Monique Deckers (SVM) wordt fel op de huid gezeten door de SEW-speelsters Simo-
ne Wolda (6) en Berislava Berak (11). Foto: ermindo armino

sport

Tafeltennissters niet verder dantweederondeBOLZANO - De Nederlandse tafeltennis-sers liepen tijdens de Open Italiaanse kam-
pioenschappen in Bolzano tegen de muur.Een Chinese muur. Voor zowel Bettine Vrie-
sekoop als Mirjam Hooman was zondag de
tweede ronde het eindstation.

Vriesekoop had in de eerste ronde nog afge-
rekend met een voormalige Chinese. De Am-
sterdamse won na een moeizaam begin met3-l (14-21 22-20 21-16 21-17) van de Lu-
xemburgse Liang, 60e op de wereldranglijst.vriesekoop, die de 23e plaats bezet, verloor

vervolgens kansloos van de materiaalspeel-
ster Ling: 21-13 21-11 21-9.

Hooman kon in Italië al tevreden terugblik-

ken na haar partij in de eerste ronde. De
mondiale nummer 48 versloeg Palina in vier
games. De Russische was tijdens de wereld-
beker voor landen in Frankrijk onlangs nog
te sterk geweest. In de tweede ronde was de
Eindhovense niet bestand tegen Wu, de num-
merveertien van de wereldranglijst.

Emily Noorreikte in Bolzano niet verder dan
de eerste ronde. De Russische Melnik was
met 3-0 veel te sterk. Gerdie Keen en Melisa
Muller waren in de kwalificaties al uitge-
schakeld.

Dubbelslag Wiersma
Van onze sportredactie

DEN HAAG - Terwijl Michael Ga-
lasjov nog beteuterd op zijn stoel
zat, stapte Harm Wiersma breed
glimlachend de speelzaal uit. Het
WK dammen in Den Haag was pas
zeven kwartier oud, maar de eerste
overwinning was al een feit. „Ach,
gewoon geluk," doelde Wiersma op
het feit dat hij de beide punten hadbinnengehaald via een eenvoudig
slagzetje. „Dat hij in zon zetje tuint
is onnozel. Hij speelde gewoon te
snel."
Het was voor de oud-wereldkam-
pioen uit Leeuwarden de tweede
overwinning. Zaterdagavond laat
had het congres van de werelddam-
bond FMJD ingestemd met een
voorstel van de Witrussische dam-
bond, ter aanpassing van de WK-
cyclus. Wiersma had het aannemen
van dat voorstel als voorwaarde ge-
steld voor zijn WK-deelname. Pas
om elf uur 's avonds ging de kogel
door de kerk. „Geloof me," onder-
streepte hij gistermiddag nog eens,
„als er anders was besloten was ik
niet achter het bord gaan zitten."

Clerc begon niet in zijn beste hu-
meur aan het toernooi. Alle WK-
deelnemers worden ondergebracht
in hotel Ibis. Clerc, woonachtig in
Zoetermeer, informeerde of hij door
thuis te overnachten de uitgespaar-
de hotelkosten zou mogen incasse-
ren, circa honderd gulden per
nacht. Het antwoord was negatief.
Hij zou slechts een reiskostenver-
goeding ontvangen. Clerc reageerde
door zich wel in te checken in het
hotel, maar vervolgens toch het ei-
gen bed te zoeken. „Hij besteelt de
organisatie," mopperde toernooi-
directeur Theo Dijkstra. „Ik kan er
echter niets tegen doen."
De 39-jarige Clerc, die sinds 1979

geen wereldkampioenschap miste',
liet zich door die perikelen er niet
van weerhouden om titelverdediger
Tsjizjov op remise te houden. „Daar
ben ik tevreden mee," zei hij. „Als
je je slachtoffers uitzoekt doe je er
verstandig aan om niet de wereld-^
kampioen uit te kiezen."

Na de eerste ronde heeft Harm
Wiersma van de Nederlanders de
beste papieren. Tegen sterke mid-
denmoters winnen, is in een WK-
toernooi meestal goud waard. „Van
een Rus win je bijna niet," besefte
Wiersma. „Wat dat betreft is deze
overwinning op Galasjov natuurlijk
heel erg prettig."

TTV Kluis wacht
degradatiestrijd

Van onze correspondent
ROB DE BAS

GELEEN/BORN - De tafeltennis-
sers van TTV Kluis zijn er niet in
geslaagd zich via een overwinning
tegen VSB Bank uit Harkestede in
de hoogste afdeling van de Neder-
landse tafeltenniscompetitie te ont-
worstelen aan de degradatienood.
Afgelopen zaterdag werd thuis zelfs
een dramatische 9-1 nederlaag gele-
den en is het spelen van degradatie-
wedstrijden onvermijdelijk gewor-
den.

Kluis-coach Hans Slangen is een
veelgeplaagd man. „We werden
kansloos weggespeeld. De overwin-
ning van VSB Bank is niet eens ge-
flatteerd. Bij ons ontbreekt de
noodzakelijke vechtlust, het willen
gaan tot het uiterste. We spelen
plichtmatig, zonder spirit."
Alleen Roel Frunt wist de eer te
redden door een goede overwinning
tegen Mark van Heemskerk. „We
moeten ons voor de komende degra-
datiewedstrijden maar eens gaan
beraden. Willen we verder in de
hoogste Nederlandse competitie,
dan moet er echt uit een andervaat-
je getapt worden. Het is jammer
wanneer we zouden degraderen,
want we hebben best wel goede
spelers achter de hand die mis-
schien volgend jaar al de stap naar
het eerste herenteam kunnen ma-
ken," aldus Slangen.

Het damesteam van TTV Kluis/
Nieuwenhagen heeft door een sen-
sationele 10-0 overwinning op kop-
loper De Toekomst uit Lochem het
kampioenschap binnen handbereik.
Het team van coach Maurice Kemp/
Jos Meys met Astrid Finder, Wendy
"Snijders, Linda Kleeven en Joyce
Korpershoek wil in de herfstcompe-
titie 1995/1996 dames eredivisie
spelen.

Een verheugde coach Maurice
Kemp: „ledereen was vandaag bij
de les, de eerste wedstrijd verloren
we tegen De Toekomst met 9-1,
toch wisten we toen al dat we een
goede kans zouden maken, maar
dat we zo goed zouden spelen, had-
den we niet verwacht. Het kam-
pioenschap kan ons nu eigenlijk
niet meer ontgaan. Dan wachten
ons de promotiewedstrijden nog,
maar daar hebben we na het goede
spel van gisteren alle vertrouwen
in."Vormverlies bij BSW

IJMUIDEN - Lanèche Cosmetics BSW heeft het vormverlies nog niet het
hoofd kunnen bieden. Tegen het zwakke Big Bos Acrides gingende Weer-
tenaren met 66-57 onderuit. De hoge en goede trainingsintensiteit kan de
regerende landskampioen niet vertalen naar de wedstrijden. Vorigeweek
wist men met matig spel nog net te winnen. Zaterdagavondkon Lanèche
op geen enkele manier zijn niveau naar een redelijk peil brengen.

Verdedigendviel het met 53 rebounds nog enigszins mee. Aanvallend was
het echter huilen met de pet op. De thuisclub had eveneens problemen
met het vinden van dering. Halverwege waren beide partijen niet verder
gekomen dan 30-31. In de tweede helft bleven de onderlinge verschillen
dichtbij elkaar liggen, getuige de 54-52 stand in de zestiende minuut.
Daarna ging het echter volledig mis.

John Ngugi vier
jaar geschorst

MONACO - John Ngugi, de olympi-
sche kampioen op de 5000 meter
van Seoel en vijfvoudige wereld-
kampioen veldloop, is definitief
voor vier jaar uitgesloten van wed-
strijden. De arbitragecommissie
van de Internationale Amateur At-
letiek Federatie (lAAF) onderr
schreef in Monaco dat de lAAF de
Keniaan al in eerste instantie te-
recht voor vier jaar had geschorst,
omdat hij op 13 februari 1993 een
onaankondigde dopingcontrole had
geweigerd.

Roy van Son
crosswinnaar

TEGELEN - Roy van Son behaalde
een moeiteloze zege in de Snelle
Sprong Cross. De 19-jarige atleet
uit Swalmen roffelde het zware,
ruim tien kilometer lange parcours
in Tegelen af in 32.46 en had 1 mt-
nuut en 16 seconden voorsprong op
René Stralen.

Agassi vindt
geluk in Parijs

PARIJS - André Agassi heeft einde-
lijk het geluk in Parijs gevonden.
Na twee verloren finales op Roland
Garros zegevierde de wilskrachtige
Amerikaan in het toernooi om de
open Franse indoorkampioenschap-
pen, een paar kilometer verder op
in sportpaleis Bercy. Agassi ver-
sloeg in de finale de Zwitserse reus
Mare Rosset met 6-3 6-3 4-6 7-5.
Zijn beloning bestond uit een be-
drag van 330.000 gulden (circa
600.000 gulden) en een sprong van
de zevende naar de tweede plaats
op de wereldranglijst.

Jacco Eltingh en Paul Haarhuis
wonnen hun zevende titel in het
dubbelspel dit jaar. Het duo, dat la-
ter deze maand de wereldtitel ver-
dedigt in Jakarta, won in de finale
met 3-6 7-6 7-5 van Black uit Zim-
babwe en de Amerikaan Stark.

Bartok
TTV Bartok/Van Sloun Interieur
heeft de play-offs glansrijk bereikt
door een regelmatige overwinning
met 6-4 op OKI uit Eindhoven.
Coach Piet van Sloun had Jos Ver-
hulst deze keer uit de ploeg gelaten,
en zodoende speelden Chen Sung,
Wang Wei en Dave Korpershoek.
Sung won zijn drie partijen, Wang
Wei 1 en Dave Korpershoek 1. Sung
en Wei wonnen ook nog het dubbel.

Topsport coördinator Gré Leenders
was toch niet tevreden met de pres-
taties van het team: „Wang Wei
blijft teleurstellen, we hopen maar
dat hij een wedstrijd wint tegen de
nummers drie van de tegenstanders
in de play-offs. De druk op Sung en
Verhulst wordt anders te groot.
Willen we werkelijk een kans ma-
ken op het landskampioenschap
dan moet Wang Wei beter gaan spe-
len."
Eindstand: Cosmos/TTVV 7-53; Bartok/
Van Sloun Interieur 7-49; Pecos 7-44; VSB
Bank 7-41.
FVT Visser 7-37; Oki 7-28;Kluis 7-21; Ve-
luwe 7-05.

Sijbrands in
1996 naar WK

DEN HAAG -Ton Sijbrands kan in
1996 deelnemen aan het wereld-
kampioenschap dammen in Ivoor-
kust. Dat is het gevolg van besluit-
vorming tijdens het congres van de
werelddambond FMJD, afgelopen
zaterdag in Den Haag.

Besloten werd dat veertig spelers
zullen deelnemen aan dat WK, on-
derwie vier spelers uit het toernooi
dat dezer dagen in de residentie
wordt gespeeld. Bovendien werd
bepaald dat de twee hoogstgeklas-
seerde, maar nog niet geplaatste
spelers van de Volmac-ratinglijst,
in Ivoorkust speelgerechtigd zijn.
Sijbrands is momenteel de nummer
twee van de wereldranglijst.

sportkort

" SCHAKEN - Bij de halve fi-
nale om het Nederlands kam-
pioenschap moesten de twee
Limburgse deelnemers het tegen'
elkaar opnemen. Oscar Lemmers
en Henk van Gooi kwamenremi-
se overeen. In de strijd om de
hoogste plaatsen doen beiden
niet mee. Lemmers heeft na zes
speelrondes drie punten; Van
Gooi tweeëneenhalf.
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bulletin
f / res. klasse £
Res. le Klasse
Wittenh. 2 -Vinkensl. 2 3- 1
RKMSV 2-Eijsden 2 0- 4
SVN2-Venray2 1- 5
Parmingen 2-W'mina 2 1-0
Almania 2 -Meerssen 2 0-2
Volharding 2-RKWL 2 4-2
Stand:
Eijsden 2 9-15
Venray2 9-15
Wittenh. 2 9-13
Panningen2 9-12
Volharding 2 9-10
W'mina 2 9-10
Meerssen 2 9-10
Almania 2 8- 6
SVN 2 9- 6
RKWL 2 9- 4
Vinkensl. 2 8- 3
RKMSV 2 9- 2
Res. 2e Klasse A
Quick 2-Haslou 2 2- 1
Kluis 2-Scharn 2 1-4
Willem I 2-Caesar 2 2- 2
Heerlen 3-RVU 2 0- 4
Standaard 2-RKVCL 2 0- 4
Leonidas 2 -Rapid 2 2-0
Stand:
RVU 2 9-16
Leonidas 2 9-13
Haslou 2 9-12
Quick 2 9-12
RKVCL 2 9-11
Caesar 2 9-9
Scharn2 9- 8
Willem 12 9- 7
Kluis 2 9- 7
Standaard 2 9- 6
Heerlen 3 9- 4
Rapid 2 9- 3
Res. 2e Klasse B
Heerlen 2-RKONS 2 0- 1
Waubach 2-Minor 2 3- 2
EHC/Norad 2-Schut- 0- 2
tersv. 2
Kolonia 2 -Chevremont 4- 1
2
RKBSV 2-H'broek 2 0- 3
Bekkerv. 2-Gr. Ster 2 1- 1
Stand:
RKONS 2 8-13
Kolonia 2 9-11
H'broek2 9-11
Gr. Ster 2 9-11
Bekkerv. 2 9-10
Waubach 2 9-10
Chevremont 2 8-10
Minor 2 9- 8
EHC/Norad 2 9- 8
Schuttersv. 2 9-6
Heerlen 2 9- 5
RKBSV 2 9- 3
Res. 2e Klasse C
W'mina 3-PSV'3S 2 1- 5
Sparta 2-Susteren 2 4-1
L'heuvel 2 -SC Irene 2 5-0
Megacles 2 -FC Oda 2 2-5
Dc Ster 2-Moesel 2 3-2
Veritas 2-SVM 2 3- 0
Stand:
L'heuvel 2 9-17
Dc Ster 2 9-13
Veritas 2 9-11
PSV'3S 2 9-10
Susteren 2 9-10
SC Irene 2 9-9
Sparta 2 9- 9,FC Oda 2 9-9
SVM 2 9- 7:W'mina 3 9-6
Megacles 2 9-5
Moesel 2 9- 2

/ afd. limburg J
Hoofdkl. A
Itteren-RKMVC 2- 2
lason-RKBFC 2- 3
RKWM-VNB 1- 1
jDaalhof -RKUVC 2-2, Strucht. B. -Klimmania 1-3
Oranje 8.-Maastr. B. 1-1'
Stand:

;RKBFC 8-14
1Klimmania 8-13,Daalhof 8-12
JRKWM 8-11
'RKUVC 8-10
I OranjeB. 8-10
Strucht. B. 7- 6.RKMVC 8- 5

" VNB 8- 4
iMaastr. B. 8- 4, lason 7-3

Itteren 8- 2

' Hoofdkl. B
Rimburg -BVC '28 0- 3

'KVC Oranje-SVK 4- 1
■ Stadbroek-Helios'23 3-2
iTreebeek -Weltania 4-2
,' Sylvia -Rimburg 1-2

W. Groen -Amstenr. 0- 1
I Stand:

Stadbroek 8-13
.Treebeek 8-13
WDZ 7-11

'BVC'2B 8-11
«.Amstenr. 8-10, KVC Oranje 8- 8, W. Groen 8- 6
Helios'23 7- 5

1 Rimburg 8- 5
.SVK 8- 4
Sylvia 8-4
Weltania 8- 4
Hoofdkl. C
Boekoel -Linne 1- 1
Bieslo-PSV'3S 2- 2
Maasbracht -Vesta 1-0
Vlodrop -Beegden 1-4
OVCS-De Leeuw 2- 1
O'berg-Leeuwen 1- 1
Stand:
PSV'3S 8-12
Boekoel 8-12
Leeuwen 8-11
Linne 7-9
OVCS 8- 9
Maasbracht 8-7
Beegden 6-6
DcLeeuw 8- 6
Bieslo 8-5
Vlodrop 8- 5
O'berg 6-4
Vesta 7- 4
Hoofdkl. D
VOS-Laar 1- 0
Laar -Swolg. B. 2- 2
Heyth.-BW'27 1- 3
Oostrum-SWH 0- 0
SV Lottum -Hegelsom 1-4
VCH-Swolg. B. 3- 1
Stand:
VOS 8-16
VCH 8-12
BW'27 8-12
Stormv.'2B 8-10
SWH 8-10
Heyth. 8- 8
SV Lottum 8- 6
Laar 9- 6
Hegelsom 8- 6
Oostrum 8- 5
Nunhem 8- 5
Swolg. B. 9- 2
Eerste Klasse A
Celios-Wylre 1- 9
Amelie -Biesland 0- 0
Valk. 8.-DBSV 1- 4
Bemelen -Geulsche B. 1-1
Sibbe-RHC 1- 2
RKIW-MW'O2 2- 6
Stand:
MW'O2 8-14-
DBSV 8-11
RHC 7-10
Amelie 7-9
Valk. B. 7- 8
Biesland 7-8
Bemelen 8-8
Wylre 7-7
Sibbe 8- 7
Geulscheß. 7-5
RKIW 8- 3
Celios 8- 0
Eerste Klasse B
Eik'veld-SVA 5- 0
Troja-Reymerst. B. 1- 1
Egge-Noorb. B. 2-2
Waub. B. -SV Epen 1- 0
Huls-Wijnandia 1-4
Haanrade -Wahlwiller 6-0

"" Stand: "

Haanrade 8-14
Wijnandia 8-13
Waub. B. 8-12
Eik'veld 8-11
Troja 8- 9
Noorb. B. 8- 8
Egge 7- 7
SVEpen 8- 7
SVA 7- 6
Reymerst. B. 8- 6
Wahlwiller 8- 1
Huls 8- 0
Eerste Klasse C
Sittardia-Jabeek 2-3
Doenrade-COV 3-2
Schinnen-CSVT 2- 3
Neerbeek-FC Ria 0- 0
Puth-Limbricht 4-1
Havantia-GVCG 2- 3
Stand:
COV 9-13
Doenrade 8-13
GVCG 8-12
CSVT 9-12
Neerbeek 8-11
FC Ria 8- 9
Puth 8- 7
Schinnen 8-7
Jabeek 8-6
Sittardia 8- 4
Limbricht 8-4
Havantia 8- 0
Eerste Klasse D
Grathem-A'heide 1-1
SHH-St. Joost 0- 2
RKHVC-Walburgia 5-0
Brachterb. -Hom 1-2
Slekker 8.-MHD 2- 1
Stand:
St. Joost 7-11
RKHVC 8-11
SHH 7-10
Grathem 7-9
A'heide 7-7
Slekker B. 7- 7
Brachterb. 7-7
RKSNA 7- 6
Hom 7- 6
MHD 7- 4
Walburgia 7- 0
Eerste Klasse E
Kronenb. -Castenray 3-0
Geijsteren -Holthees 1-0
Merselo -America 0- 0
DIS -Eiker 'B. 2- 0
Steyl '67 -Griendtsv. 0- 2
TOP'27-RKBVC 2- 0
Stand:
Steyl'67 8-13
DIS 8-11
Griendtsv. 8-10
Kronenb. 8-10
Castenray 8- 8
Holthees 8-8
Merselo 8-7
America 8- 7
TOP'27 8- 7
Geijsteren 8- 6
Eiker'B. 8- 5
RKBVC 8- 4
Res. IA
IVS2-Holtum2 4- 0
GSV2B 2-MKC2 2- 3
Daalhof 2-Bunde 2 4-1
RKHSV 2-Keer 2 0- 5
Heer2-SCG2 3- 0
Buchten 2-SVE 2 1- 2
Stand:
IVS2 9-14
MXC 2 9-13
Keer 2 9-12
Heer 2 9-11
Daalhof 2 9-11
SCG2 9-10
Buchten 2 9-10
SVE 2 9- 8
GSV'2B 2 9- 7
Bunde2 9-5
RKHSV 2 9- 4
Holturn 2 9- 3
res. 1B
WDZ2-Laura2 2- 4
Schimmert 2-EW 2 1-1
A'bosch 2-Heerlen4 3- 3
VKC 2-Voerend. 2 1- 3
Hulsberg 2 -Passart 2 1-2
Mariarade 2-NEC'92 2 0- 5
Stand:
EVV 2 9-15
Hulsberg 2 9-13
NEC'92 2 8-13
Schimmert 2 9-11
Voerend. 2 9-10
Heerlen 4 7- 9
Laura 2 8- 9
Passart 2 9- 9
WDZ2 9- 7
VKC 2 9- 4
A'bosch 2 9- 2
Mariarade 2 9- 2
res. IC
Parmingen 3 -Linne 2 3-2
Haelen 2-Egchel 2 3-0
Rios 2 -Baarlo 2 1- 1
Roermond 2-Eindse B. 4-3
2
Blerick 4-RKSVN 2 2- 0
Montagn. 2 -Victoria 2 3-2
Stand:
Blerick 4 9-16
Baarlo 2 9-14
Haelen 2 9-12
Parmingen 3 9-12
Roermond 2 9- 9
Montagn. 2 9-9
Egchel 2 9- 8
RKSVN 2 9- 6
Linne2 9- 6
Eindse 8.2 9- 6
Victoria 2 9- 5
Rios 2 9- 5

res. 2A
Polaris 2 -Heer 3 6-1
DBSV2-RKBFC2 1- 1
Eijsden 3-Scharn 3 4- 3
SVME 2-RVU 3 0- 1
Rapid 3-Caberg 2 4- 0
WW 2-Leonidas 3 0- 1
Stand:
RVU 3 9-17
Eijsden 3 9-14
SVME 2 9-13
Polaris 2 9-11
RKBFC 2 10-11
Leonidas 3 9-10
WW2 9-10
DBSV 2 10- 8
Rapid 3 9- 7
Heer 3 9- 4
Scharn3 9- 3
Caberg 2 9- 2
res. 2B «
Lemirsia 2 -Sportclub 2 4-1
Hrln. Sp. 3-SVN 3 2- 2
Vaesrade 2-Polaris 3 2-3
Zwart W. 2-Gulpen 2 " 0-0
NEC 4-Simpelv. 2 . |:2- 4
Voerend. 3 -RKASV 2 - 0-3
Stand:
RKASV 2 9-13
Lemirsia 2 8-11
SVN 3 9-11
Gulpen 2 9-10
Polaris 3 9-10
Vaesrade 2 9- 9
Zwart W. 2 9- 9
Hrln. Sp. 3 9- 9
Simpelv. 2 9- 8
Voerend. 3 9- 6
Sportclub 2 9- 5
NEC 4 8- 5
Res. 2C
Sylvia 2-KVC Oranje 2 5- 1
Miranda 2 -FC Gracht 2 4-1
Coriovall. 2 -Hrln. Sp. 2 3-2
Adveo 2-RKTSV 2 2- 2
NEC 3-DeLeeuw 2 4-1
Simpelv. 3-KEV 2 1- 0
Stand:
NEC 3 9-14
RKTSV 2 9-13
Coriovall. 2 9-13
Miranda 2 8-IC
Hrln. Sp. 2 9- 9
Simpelv. 3 9-8
Adveo 2 8- 8
FC Gracht 2 10- 8
KEV 2 9- 7
KVC Oranje 2 10- 7
Sylvia 2 9- E
De Leeuw 2 9- l
Res. 2D
Schinveld 2-Sittard 2 1- 2
Limburgia 2-L'heuvel 3 1- 1
Centrum8.2-Langeb. 2 1- i
Almania 3 -Amstenr. 2 4-5

Heksenb. 2 -Mariarade 5-0
3
Heidebl. 2-Sweikh. 8.2 1- 2
Stand:
Heksenb. 2 9-13
L'heuvel 3 9-12
Langeb. 2 9-12
Sweikh. 8.2 9-12
Limburgia 2 9-11
Sittard 2 8-10
Schinveld 2 9- 9
Almania3 9- 9
Heidebl. 2 9-8
Amstenr. 2 8-5
Centrum 8.2 8- 3
Mariarade 3 8- 0
Res. 2E
Laar 2 -Megacles 3 0-5
EMS2-EW3 1- 3
Susteren 3-SVH 2 2- 4
Roermond 3 -Brevend. 2 5-3

Leeuwen 2-Roosteren 2 2-2
O'berg 2 -Merefeld. 3 2-2
Stand:
Roermond 3 9-18
Brevend. 2 9-15
Susteren 3 9-11
SVH 2 8-10
EMS 2 9- 9
Megacles 3 9- 9
Leeuwen 2 9-8
Merefeld. 3 9-8
Roosteren 2 9- 7
EW3 9- 7
O'berg2 9- 6
Laar 2 10- 0
Res. 3A
Berg'2B 2-Daalhof 3 4- 0
Scharn 4-Eijsden 5 2-1
Standaard 3-RKBFC 3 3- 1
RKVVL 3-Celios 2 2- 5
RKASV 3-Rapid 4 1- 1
SCG3-Keer3 1- 1
Stand:
Standaard 3 9-16
Rapid 4 9-14
RKASV 3 9-12
SCG3 8- 9
RKVVL 3 9- 9
Berg'2B 2 9- 9
Daalhof 3 9- 8
Scharn4 9- 7
Eijsden 5 9- 7
Keer 3 9- 5
RKBFC 3 9- 5
Celios 2 8- 5
Res. 3B
Amicitas 2-VKC 3 1-0
SVN 4-Kolonia 5 1- 1
Eijsden 4-Wijlre 2 5- 3
Nijswiller 2 -Daalhof 4 1-1
Banholtia 2 -SCKR 2 0-0
NECS-DeSter4 2- 1
Stand:
Kolonia 5 9-15
VKC 3 9-14
Nijswiller 2 9-12
Eijsden 4 9-11
Amicitas 2 9- 9
SVN 4 9- 9
Wijlre 2 9- 8
SCKR2 . 8- 7
De Ster 4 8- 6
Banholtia 2 9- 6
NECS 9- 5
Daalhof 4 9- 4
Res. 3C
H'broek 3-RKTSV 3 3-0
Langeberg 3 -Kakertse 2- 1
8.2
Gracht 3-Miranda 3 1- 1
RKHBS 2-Kolonia 3 7- 0
De Ster 5-Heilust 2 0- 0
Stand:
Heilust 2 8-14
RKHBS 2 8-13
De Ster 5 8-11
Hrln. Sp. 4 8-10
H'broek 3 8- 8
Langeberg3 8-7
Kolonia 3 8- 7
RKTSV3 9- 6
Kakertse 8.2 7-5
Miranda 3 7- 4
Gracht 3 7- 1
Res. 3D
Kolonia 4-Adveo 3 3-2
DVO 2-Obbicht 2 1- 2
Hrln. Sp. 5 -Limbricht 2 1-4

Sanderb. 2 -De Ster 3 2-0
Kluis3-Rios3 1-1
Stand:
Sanderb. 2 9-14
Spaubeek2 8-14
Obbicht 2 8-12
Kolonia 4 9-11
DVO 2 9-10
De Ster 3 9- 9
Limbricht 2 9- 9
Adveo 3 8- 6
Kluis 3 8- 5
Rios3 7- 4
L'heuvel 4 8- 4
Hrln. Sp. 5 8- 2
Res. 4A
RKVCL4-SCG4 2- 2
RKWM 2-Daalhof 5 5- 1
RKHSV 3-Willem I 3 0- 8
MW'O2 3-RKUVC 2 3- 0
St.Pieter 2-Standaard 4 3- 2

Stand:
Willem 13 8-14
RKUVC 2 9-14
MW'O2 3 7-12
Caberg3 7-9
RKWM 2 8- 8
RKHSV 3 9- 8
St.Pieter 2 8- 6
RKVCL4 7- 6
SCG4 7- 5
Standaard 4 8- 2
Daalhof 5 8- 2
Res. 4B
MVV'O2 2-RKHSV 4 1- 4
De Heeg 2-RKWM 3 3- 1
Heer 4-RKBFC 4 3-0
RKWL4-RKVCL3 1- 2
Oranje B. 2 -Berg '28 3 2-2
Caberg 4-RKASV 4 1- 3
Stand:
De Heeg 2 9-15
RKHSV 4 9-14
Oranje 8.2 9-13
RKASV 4 9-12
RKVCL 3 9-11
Heer 4 9-10
Caberg 4 9- 8
RKWM 3 9- 7

" MW'O2 2 9- 7
Berg '28 3 9-6

;RKBFC4 9- 3
!RKWL4 9- 2

iRes. 4C
iRVU 4-Sibbe 2 0- 4
!W. Groen 2-Hulsberg 3 2-0

RKMVC 2-MheerderB. 0- 2
! 2. lason 2 -Strucht. B. 2 3-1. Meerssen 3-Geertr. B. 2 1-2
I Stand:
I Walram 2 " 8-14
I W. Groen 2 9-14
I Mheerder 8.2 9-13
I Geertr. B. 2 9-11
! Meerssen 3 9-10
i Hulsberg 3 9- 8
i lason2 9- 8
i Sibbe 2 9- 8

' Strucht. B. 2 9-8
Vijlen 2 6- 5
RKMVC 2 8- 3

jRVU 4 8- 0
! Res. 4D
l Weltania 2-Waub. B. 2 4- 1
) Waubach 4-Gracht4 3-3

SVN 5-KVC Oranje 3 3- 2
[ Hopel 2 -Rimburg 2 2-1
1 Gr. Ster 4-RKTSV 5 3-0
i Haanrade 3-Vijlen 3 1- 0
) Stand:
) Haanrade 3 9-14
) Hopel 2 8-14
1 Vijlen 3 9-13
1 Weltania 2 8-12
1 Gr. Ster4 9-10
1 KVC Oranje 3 8- 7
5 Waubach 4 6-6
j Gracht4 9-6
" RKTSV 5 9- 6, Waub. 8.2 8- 6, SVN 5 7- 3

Rimburg 2 8- 1

i Res. 4E
ï RKTSV 4 -RKSVR 9 2- 2

Miranda 4-EHC 4 3- 3
Wijnandia 2 -Waubach 2- 5
3
VKC 4-Weltania 3 1- 3
KEV 3 -Haanrade 2 1- O
Gr. Ster 3-Helios 2 3-0
Stand:
EHC 4 9-15
Miranda 4 8-14
Waubach 3 9-14
Helios 2 9-13
Wijnandia 2 9-10
RKTSV4 9- 8
RKSVB2 8- 8
Gr. Ster 3 9- 7
KEV 3 9- 6
Weltania 3 8- 4
VKC 4 8- 3
Haanrade 2 9- 2

Res. 4F
H'broek 4-Hulsberg 4 1-0
Schuttersv. 3 -Egge 2 0-1
EHC 3 -Bekkerv. 3 2- 1
RKBSV 3-Schinveld 3 0- 1
Treebeek 2-Klimman. 2 4-1

De Leeuw 3 -Weltania 4 8-1
Stand:
De Leeuw 3 9-16
Treebeek 2 9-14
RKBSV 3 9-14
EHC 3 9-12
Schinveld 3 9-11
Klimman. 2 9-10
Bekkerv. 3 9-10
Egge 2 9- 9
Hulsberg 4 9- 5
Schuttersv. 3 9-4
H'broek 4 9- 2
Weltania 4 9- 1
Res. 4G
Schinveld 4-Adveo 4 4- 1
Doenrade 2-L'heuvel 5 1-2
Schinnen 2 -Urmondia 2 0-2

Haslou 3-Quick 3 0- 2
Schimmert 3 -Bekkerv. 2-0
4
Havantia 2-RKDFC 2 1- 5
Stand:
Quick 3 8-13
RKDFC 2 8-11
Urmondia 2 9-11
Schimmert 3 9-10
Havantia 2 9-10
Haslou 3 9- 9
Bekkerv. 4 8- 8
Schinveld 4 9-8
Doenrade 2 9-7
L'heuvel 5 9- 6
Adveo 4 8- 6
Schinnen 2 9- 5
Res. 5A
Maastr.B. 4-WW 4 3- 2
MKC6-DeHeeg3 3- 1
RHC3-RKVCLS 5- 1
RKVVL 5-Leonidas 4 3- 1
Rapid 5-Heer 5 0- 7
Stand:
Heer 5 8-16
RKVVL 5 8-13
MKC6 8-13
RHC3 8-12
RKVCLS 7- 9
Leonidas 4 8-8
Rapid 5 8- 5
Maastr. B. 4 9- 4
Amelie2 8- 4
WW 4 8- 3
De Heeg 3 8- 1
Res. 5B
RKVCL 6-DeHeeg 4 1- 2
Bunde 4-Scharn 8 1-3
MKCS-Amelie3 6- 0
Heer 6-Amicitas 3 3- 3
Rapid 6 -Leonidas 5 1-11
Stand:
RKVCL 6 7-12
Leonidas 5 8-12
ScharnB 8-12
De Heeg 4 7-11
MKCS 8-10
Bunde4 8-8
Heer 6 9- 8
Rapid 6 9- 5
Amicitas 3 7-4
MW6 8- 4
Amelie 3 7- 0
Res. 5C
RKVCL 7-WillemI 4 1- 2
Scharn6-MKC4 2- 1
RKBFCS-Keer4 2- 1
Heer 7 -St. Pieter 3 3-3
RKUVC 5-Leonidas 6 3- 4
Stand:
St. Pieter 3 7-13
Scharn6 8-12
Heer 7 8-11
MKC4 8-11
RKBFCS 9-11
Keer 4 8- 7
De Heeg 5 8- 7
RKUVC 5 8- 6
Leonidas 6 6-4
Willem 14 9- 4
RKVCL 7 7- 0
Res. 5D
SVMES-DBSV4 2- 4
Amicitas 4-Scharn 7 7- 1
Biesland 2 -Polaris 4 2-1
Bemelen 3 -RKUVC 4 0-4
Meerssen 4 -Leonidas 7 9-1
Stand:
Meerssen 4 9-15
DBSV4 8-13
Biesland 2 9-12
Cabergs 8-11
RKUVC 4 8-11
Amicitas 4 8-10
Polaris 4 8- 9
Leonidas 7 8-5
Scharn7 8- 3
SVMES 9- 3
Bunde3 1- 0
Bemelen 3 8- 0
Res. 5E
Keer 5-Biesland 3 2-0
Willem I 6-MKC 3 0- 3
Scharn 5-Maastr. B. 3 1- 6
RKHSV 5-White Star 2 7- 1
RHC2-HeerB 1- 2
Stand:
Heer 8 9-16
Maastr. B. 3 8-14
MXC 3 8-12
RKHSV 5 8-11
Scharns 8- 8
RHC2 7- 6
Keer 5 8- 5
WW 3 7- 4
Willem 16 7- 4
Biesland 3 8- 4
White Star 2 8- 2
Res. 5F
Mheerd.B. 3-SVME 4 0- 3
Eijsden 6 -DBSV 3 2- 3
Geertr. B. 3 -Noorb. B. 2 0- 5

SCGS-MWS 0-10
Geulscheß. 2-Oranje8.15- 0
3
Stand:
Geulscheß. 2 8-15
MVV 5 8-12
SVME 4 9-11
Noorb. 8.2 7-10
Banholtia3 7-10
DBSV 3 8- 9
Eijsden 6 8- 9
Mheerd.B. 3 8- 6
Geertr. B. 3 8-4
SCGS 8- 0
OranjeB. 3 7- 0

Res. 5G
Gerendal-Bemelen 2 11-0
Minor3-GSV3 4- 0
Valk. B. 2 -Itteren 3 5-0
RKASV 5 -lason 3 0- 6
Berg 4-Vinkensl. 4 2- 8
Stand:
Minor 3 8-15
GSV3 9-13
Vinkensl. 4 8-12
Gerendal 8-11
Wijnandia 3 7-10
Valk. B. 2 8- 7
lason 3 8- 6
Berg 4 7- 6
Bemelen 2 9- 4
RKASV 5 8- 3
Itteren 3 8- 1
Res. 5H
Noorb. B. 3-RKHSV 6 1- 3
Vinkensl. 3-Berg 5 3-6
Willem I 7-Meerssen 5 7-5
RKUVC 3-Geulsche B. 6- 0
3

Stand:
RKHSV 6 7-14
RKUVC 3 8-12
Willem 17 8-11
Berg 5 8-1°
Geertr. B. 4 8- 9
Geulscheß. 3 8- 7
Oranje B. 4 10- 7
Meerssen 5 8-6
Noorb. B. 3 8- 5
Vinkensl. 3 6-5
DBSV 5 ?- 0

Res. SI
Itteren2-RKIW 3 8- 2
Hulsberg 5 -Geulsche B. 6- 2
4
Sibbe 3 -Reym. B. 2 4-3
Strucht. B. 2-lason 4 1-3
Gulpen4-Walram 3 1- 2i
Stand:
Walram 3 8-14!
Sibbe 3 9-13J
Reym. 8.2 9-12,
Hulsberg 5 8-11!
Gulpen 4 8-lOJItteren 2 8- 9J
Schimmert 4 8-8
Geulscheß. 4 8- 6
lason4 8- 4i
Strucht. 8.2 8- 2|
RKIW 3 8- l|
Res. 5J
Schimmert 5-Polaris 5 5-1
VNB 2-RKWM 4 1- 3
Walram 4-Vilt 2 2- 1
Zwart W. 4-Slenaken 2 2-2
Stand:
Walram 4 8-13
Vilt 2 7-12
Schimmert 5 9-12
RKIW 2 8- 8
Epen 2 8- 8
RKWM 4 8- 8
VNB 2 8- 7
Slenaken 2 7- 6
Zwart W. 4 9- 6
Polaris 5 8- 5
Gulpen 3 8- 3
Res. 5K
Epen 3 -Simpelv. 4 6-5
Wylre 4-W. Groen 4 2- 0
RKSVB 3-Partij 2 1- 2
Slenaken 3 -Lemirsia 3 2-4
Huls 2-Zwart. W. 3 2- 1
Vilt 3-RKMVC 3 2- 5
Stand:
Wylre 4 9-18
Partij 2 9-17
RKMVC 3 9-13
Epen 3 8-12
W. Groen 4 9-12
Zwart. W. 3 9- 6
Lemirsia 3 9-6
Simpelv. 4 9- 6
RKSVB 3 9- 6
Huls 2 8- 5
Vilt 3 10- 4
Slenaken 3 10- 3
Res. 5L
Chevrem. 4-RKONS 34- 1
SVK 2-Sportcl. 3 1- 2
wylre 3 -Eik'veld 2 3-2
SCKR 4-W. Groen 3 2- 6
Simpelv. 5-Nijswiller 3 9-0
Stand:
W. Groen 3 8-14
Simpelv. 5 8-11
Sportcl. 3 9-10
Chevrem. 4 8- 9
Partij 3 7-9
SVK 2 8- 8
wylre 3 8- 8
Eik'veld 2 7-6
RKONS 3 7- 5
SCKR 4 ,8- 3
Nijswiller 3 8- 3
Res. 5M
Rimburg 3-RKONS43- 0
Troja 2-Minor4 5-1
SVN 7-Vaesrade 3 1- 9
Laura 5 -Chevrem. 3 1-4
Nijswiller 4-Voerend. 45- 1
Klimmania 3 -SCKR 3 4-3
Stand:
Vaesrade 3 9-15
Klimmania 3 8-14
SCKR 3 9-13
Chevrem. 3 8-13
Troja 2 10-10
Rimburg 3 8-9
Nijswiller 4 8-8
RKONS 4 7- 7
Minor 4 9-7
Laura 5 9-3
Voerend. 4 9-2
SVN 7 8- 1
Res. 5N
Chevrem. 5-SVK 3 7- 1
Sportcl. 4-Kolonia 6 1-4
RKONS 5-Sylvia44- 4
Heilust 3-Waubach 5 10- 3
Haanrade 4 -Waub. B. 3 5-2
Stand:
Chevrem. 5 8-15
SVN 6 7-10
Heilust 3 8-10
Kolonia 6 6-9
SVK 3 9- 9
RKONS 5 8- 7
Sportcl. 4 7-7
Waubach 5 6- 6
Sylvia 4 8- 5
Haanrade 4 8-4
Waub. B. 3 7- 0

Res. 50
Heilust 5-RKHBS 3 1- 8
KEV 4-Kolonia 7 1-10
Kakertse B. 3 -Miranda 3- 1
5
RKONS 6-Chevrem. 6 2- 0
Laura4-WDZS 4- 0
Waubach 6-Sylvia 3 2- 7
Stand:
RKHBS 3 9-16
Laura 4 9-16
Sylvia 3 9-15
Kakertse B. 3 9-13
Kolonia 7 8-10
Chevrem. 6 8-8
RKONS 6 8- 7
Waubach 6 8- 4
Heilust 5 7-4
Miranda 5 8-4
KEV 4 9- 3
WDZS 8- 0
Res. 5P
RKHBS 4-Hopel 3 3- 0
FC Gracht 5-Kakertse 2- 9
B. 4
SVK4-WDZ3 34
Gr. Ster 8-NEC 6 0- 1
Heilust 4-Eik'veld44- 3
Stand:
Gr. Ster 8 9-16
NEC 6 8-15
Coriovall. 4 8-10
Kakertse B. 4 9-10
Hopel 3 9- 9
Heilust 4 8- 9
SVK 4 8- 8
WDZ3 8- 7
RKHBS 4 9- 4
Eik'veld 4 8- 3
FC Gracht 5 8- 1
Res. 5Q
NEC 7-RKBSV 5 2- 0
Helios 3-RKSVB 4 8- 2
Kolonia 8-Limburgia 4 2-1
Passart 3-RKHBS 5 7- 1
Eik'veld 3-Gr. Ster53- 1
WDZ4-Laura3 3- 2
Stand:
Eik'veld 3 9-17
Laura 3 9-14
WDZ4 9-12
NEC 7 9-12
RKBSV 5 9-11
Passart 3 8- 9
Gr. Ster 5 8-8
Kolonia 8 8- 8
Limburgia 4 9-4
Helios 3 9- 4
RKSVB4 8- 3
RKHBS 5 9- 2
Res. 5R
Amstenr. 3-BVC 3 3-2
Langeberg 5-Schinnen 2-2
3
Bekkerv. 7 -Coriovall. 3 3-0
RKBSV 6-Schinveld 5 5-1
RKDFC 3-Treebeek 3 1- 1
Mariarade 4-Heksenb. 1-5
4
Stand:
RKBSV 6 9-18
Schinveld 5 8-14
Langeberg 5 10-14

Treebeek 3 9-12
Heksenb. 4 9-12
Bekkerv. 7 9-10
Schinnen 3 9- 7
Coriovall. 3 9-7
Amstenr. 3 9-7
RKDFC 3 9- 4
Mariarade 4 9-2
BVC3 9- 1
Res. 5S
Langeb. 4-Egge 3 20- 0
Schuttersv. 4 -Bekkerv. 0- 1
6
BVC 2-Limburgia 3 3-0
Jabeek 2-Doenrade 3 4-2
Amstenrade 4 -Hek- 3-3
senb. 3
Dc Leeuw 4-RKBSV 4 0- 0
Stand:
BVC 2 10-19
RKBSV 4 9-15
Heksenb. 3 9-11
Limburgia 3 8-10
Dc Leeuw 4 8- 9
Bekkerv. 6 8-8
Amstenrade 4 10- 8
Jabeek2 8- 7
Langeb. 4 10- 6
Doenrade 3 < 8-6
Schuttersv. 4 9- 5
Egge 3 7-_0
Res. 5T
Havantia 3 -Mariarade 0- 7
5
Bekkerv. 5-Doenrade44- 1
Haslou 4-DVO 7 8- 1
Dc Ster 7-Quick 4 3-1
Dc Leeuw 5-Puth 2 6- 0
Stand:
Mariarade 5 9-16
Bekkerv. 5 9-16
Dc Leeuw 5 9-14
Caesar 3 8-13
Neerbeek 2 8-11
Haslou 4 9- 9
Dc Ster 7 10- 8
Quick 4 9-5
Puth 2 9- 5
Havantia 3 10- 5
DVO 7 9- 5
Doenrade 4 9- 1
Res. 5U
DVO 5-Puth 3 11- 0
Neerbeek 3 -Caesar 4 2-4
Haslou 5-Kluis43- 1
Sweikh. B. 3-Heidebl. 3 1- 2

Quick 5-Heksenb. 5 5-3
Stand:
Spaubeek3 9-15
Quick 5 9-13
DVO 5 8-12
Sweikh. B. 3 8-12
Heidebl. 3 9-12
Haslou 5 9-10
Heksenb. 5 9-10
L'heuvel 7 9- 6
Kluis 4 9- 5
Caesar 4 9-5
Neerbeek 3 8- 3
Puth 3 8- 1
Res. 5V
Spaubeek 4 -Urmondia 2-2
5
Puth 4-DVO 4 2-7
SVM 4-Sanderb. 3 0- 2
SVE 3-De Ster 6 1- 1
Stand:
Sanderb. 3 8-14
Sittardia 2 8-12
SVE 3 8-12
Dc Ster 6 7-11
IVS3 8- 9
SVM 4 8- 6
DVO 4 8- 6
Puth 4 8- 6
Urmondia 5 7-3
Centrum B. 3 6- 3
Spaubeek4 8- 2
Res. 5 AAA
St.Pieter 4-MW 4 0- 0
Willem I 5-VNB 3 3- 2
Polaris 6-SVME 3 1- 5
Leonidas 8-RKASV 6 2- 9
Stand:
St.Pieter 4 8-12
White Star 3 7-10
RKASV 6 7-10
MW4 7- 9
SVME 3 7- 9
Leonidas 8 9-8
Willem 15 7- 7
VNB 3 7- 7
Polaris 6 8-1
RHC 4 7- 1

Klasse Zl
H'broek 5 -Maastricht-10- 1
'88
Minor 6-COV 2 2-0
CSVT2-GSV4 2- 4
Dc Ster 8-Bekkerv. 8 2- 1
NEC 8-Gr.Ster 7 3- 2
Schinnen 4-RKDFC 44- 1
Sanderb. 5-DVO 6 1- 1
Stand:
H'broek 5 10-18
Dc Ster 8 10-16
NEC 8 9-13
Schinnen 4 10-13
DVO 6 10-13
Gr. Ster 7- 10-12
Bekkerv. 8 10-12
RKDFC 4 10-12
GSV4 9-10
COV 2 10- 8
Minor 6 10- 6
CSVT 2 10- 2
Maastricht'Bß 10- 2
Sanderb. 5 10- 1

Klasse Z2
RKDFC 5-RKTSV 6 1- 2
A'bosch4-Weltania 5 2-1
COV 3-SVN 8 2-11
Laura 6-VKC 5 0- 2
Miranda 6-Minor 5 1- 1
Passart 4 -Gr. Ster 6 4-6
Stand:
VKC 5 9-18
Passart 4 10-16
Gr. Ster 6 10-15
RKTSV 6 10-15
Laura 6 10-13
Miranda 6 10-12
SVN 8 9- 8
A'bosch4 10- 8
Minor 5 10- 7
RKDFC 5 10- 4
COV 3 10- 1
Weltania 5 10- 1

f / damesvoetb. ï
DAMES INTERREGIONAAL
Noad -Leveroy 2- ü
Pr. Irene-WDS'I9 4- 1
Rapid-Woensel 1-0
BSC-W'mina 1- 1
Woenselse B. -Hulsel 2-2
Brabantia -Herpinia 3-2
Stand:
Pr. Irene 8-13
W'mina 8-12'
Woenselse B. 8-12
Herpinia 8-10
Leveroy 8-9
Rapid 8-9
BSC 8- 9
Brabantia 8- 7
Noad 8- 6
Hulsel 8-4
WDS'I9 8- 3
Woensel 8- 2
Dames le Klasse Zuid
Kolonia-SC WW'2B 7- 0
Sportclub'2s-RKVCL 5- 2
Keer -Dc Leeuw 0- 1
Heksenberg-De Ster 4- 1
Stand:
Sportclub'2s 6-12
Kolonia 6-10
RKVCL 6-10
Heksenberg 8-8
Susteren 7-7
Keer 7-6
Dc Leeuw 6- 5
SC WW'2B 7- 5
Dc Ster 6- 3
SVH 7- 0
Dames 2e Klasse Zuid
Eijsden -Haslou 0- 5
Mariarade -NEC '92 0-10
Weltania-RKIW 2- 0
Klimmania -Treebeek 3- 0
Stand:
Langeb. 2 7-13
Haslgu 7-13

Klimmania 7-10
NEC'92 7- 8
Weltania 6- 8
Waubach 6-7
Eijsden 7-6
RKIW 7-5
SC WW 2 4- 1
Treebeek 7-1
Mariarade 7-0
Dames 2e Klasse Midden
Vaesrade-KOC i- 2
L'heuvel -Langeberg 5-0
RKHVC2-RKVB 1- 4
Slekker 8.-RKSNA 43
Stand:
RKSNA 8-11
L'heuvel 6-11
KOC 7-10
Slekker B. 6- 9
RKVB t- 7
Langeberg ' 5-5
Vaesrade 7-4
Boekoel 5-3
RKHVC 2 4- 0
Sittard 5- 0
Dames 3e Klasse A
Daalhof-RHC 2- 1
MKC-Schimmert 1- 0
RKMVC-Lemirsia 1- 4
Slenaken-Willem I 0- 1
Stand:
Willem I 5-10
Lemirsia 5- 9
MXC 5- 8
Daalhof 7- 7
RKMVC 5- 6
Schimmert 6-4
Rapid 2 53
RHC 7- 2
Slenaken 5- 1

Dames 3e Klasse B
Eik'veld-VKC 1- 2
Heerlen-FC Gracht 2-4
Sportcl.'2s 2 -Bekkerv. 6- 0
Helios -Haanrade 7-0
Jabeek-Heksenb. 2 6-1
Stand:
Jabeek 7-13
FC Gracht 7-12
Sportcl.'2s 2 8-12
Helios 7-8
Heerlen 7-8
Rimburg 6-7
VKC 6- 6
Bekkerv. 7-4
Heksenb. 2 7- 3
Haanrade 7-3
Eik'veld 7- 0
Dames 3e Klasse C
Brevendia 2 -Maas- 2- 1
bracht
DESM -Almania 1- 4
Bom -Armada 0- 5
Stand:
Almania 7-14
Merefeldia 6-9
Dc Ster 2 6- 7
DESM 6- 7
Armada 7-7
Brevendia 2 5-6
Bom 5- 2 'Maasbracht 7-2
Rios 5- 0

/ jeugdvoetbal m
Jeugd eredivisie
PSV-Volendam 1- 2
Fortuna S -Feyenoord 0-4
AZ-FCTwenthe 0- 1
FC Den Haag-Sparta 2-1
SC Feyenoord -Gronin- 1-2
gen
Vitesse-Willem II 3- 2
Ajax -Heerenveen 3- 1
Stand:
Ajax 11-20
Feyenoord 11-16
FCTwenthe 11-14
Vitesse 11-14
Sparta 11-13
AZ 11-12
Volendam 10-12
SC Feyenoord 11-11
Groningen 11-11
FC Den Haag 11-9
PSV 10- 7
Heerenveen 10- 6
Willem II 11-3
Fortuna S 10- 2
Jeugd 2e divisie D
TOP-Rhode 2- 3
VW-Venray 1- 1
Helm. Sp.-DCS 5- 0
Spero-DeTreffers 0-4
RodaJC-MW 0- 3
RKWL-Quick (N) 1- 2
Stand:
MVV 9-16
Dc Treffers 9-15
RodaJC 9-14
VVV 9-11
Helm. Sp. 9-10
Quick (N) 9-10
Spero 9-9
TOP 9- 8
Venray 9- 6
Rhode 9- 5
RKWL 9-2
DCS 9- 2
Jeugd 3e divisie E
Someren -Parmingen 5 - 0
Volharding-EVV E'ho- 4-2
yen
SVN-SBC '2- 4
Blerick-Best Vooruit 8- 1
Taxandria-RKBSV 7- 1
VVV'O3-Venl. B. .3-2
Stand:
Blerick 9-16
Someren 9-16
Taxandria 9-13
Volharding 9-12
RKBSV 9-10
EWE'hoven 9-10
SBC 9- 9
SVN 9- 7
VVV'O3 9- 6
Venl. B. 9- 5
Best Vooruit 9- 2
Panninge/i 9- 2
A-Interregionaal
L'heuvel-SSS'IB 5- 0
Gr. Ster-EHC 5- 0
Wittenh.-Scham 2- 2
Bekkerv. -Sittard 1-4
Heer -Meerssen 0- 2
Sparta'lß-Haslou 0-3
Stand:
Meerssen 8-14
L'heuvel 8-11
Gr. Ster 8-11
Sittard 8-10
Scharn 8-10
Wittenh. 8- 9
Haslou 8- 8
EHC 8- 7
Heer 8- 6
SSS'IB 7- 5
Sparta'lß 8- 3
Bekkerv. 7- 0
Jeugd IC
Kolonia-Daalhof 4- 2
Caesar -Eijsden 4- 2
Dc Heeg-Heerlen 4-4
KVC Oranje-Simpelv. 0- 1
NEC'92-RKASV 3- 2
Stand:
Rapid 6-11
Heerlen 7-10
RKASV 7- 9
Eijsden 6- 7
KVC Oranje 8- 7
Caesar 6-6
NEC'92 5- 6
Simpelv. 7- 5
Dc Heeg 7- 4
Kolonia 5- 3
Daalhof 6- 2

f f hockey J
Heren Overgangsklasse B
Hurley-Laren 3-0
Union-R.Pass 3-2
SCHC-Concordia 3-0
Venlo-Breda 0-1
Victoria-Schaerweyde 4-2

le klasse C
Hoco-Tegenb. 2-5
HOD-Tegelen 1-1
Rapidity-Blerick 2-0
Hopbel-Mop 0-1
HUAC-M'tricht 2-2
Zow-HMHC 4-1

2e klasse C
Berlicum-Best 2-1
Son-Uden 1-1
Boxmeer-Nuenen 1-0
Deurne-Kromhout. 4-0
Dommel-Geldrop 1-2
Sittard-Racing 2-1

3e klasse F
HCAS-Eersel 1-2
Geleen-Hoekeer 2-0
Gemert-Kerkrade 2-1
Heeze-Hilvarenb. 2-2
Horst-Venray 4-1
Oirschot-Basko 2-2

4e klasse F
Nuth-Weert 1-3
Mierlo-Heerlen 2-1
Meerssen-Cranend. 2-1
DVS-Helden 3-0
V'burg-Bakel 3-1

Dames Hoofdklasse
Laren-Or.Zwart 2-1
Mop-Kampong 0-1
R'dam-HGC 1-1
A'dam-Bl.daal 0-1
Victoria-Groningen 1-2
HDM-D.Bosch 0-2

Overgangsklasse B
Hurley-Zwolle 1-0
Son-EHV 3-2
Mep-Kl.Zw'land 0-1
SCHC-Ede 2-1
Venlo-Leiden 0-2
Tilburg-Schaerweyde 1-2

le klasse C
M'tricht-Tegenb. 0-1
Concordia-Uden 0-1
Nuenen-Rapidity 0-0
HUAC-HOD 1-0
Quick-Zow 1-0
Best-Keep Fit 0-2

2e klasse C
Heerlen-Hopbel 3-1
Kromhout.-Drunen 1-1
Meerssen-Waalwijk 1-2
Tegelen-B.Enschot 3-0
Basko-HMHC 0-1
Weert-Geel Zw. 0-2

3e klasse F
HCAS-Eersel 2-1
Geleen-Deume 0-2
Blerick-Hockeer 5-0
Heeze-Geldrop 0-3
Horst-Venray 4-0
Mierlo-Racing 0-2

4e klasse F
DVS-Kerkrade 2-1
Cranend.-Nuth 2-1
Bosdael-Sittard 1-1
Bakel-Helden 0-2

f / badminton J
Overgangsklasse B
Carlton/Victoria-BCO/Bali 2

10-1
Duinwijck 3-BCH 7-4
BC Amersfoort-United Venlo "R-3'
DcRitte-ESCA 2 3-8

Eerste klasse, afdeling 4

Carlton/Vicoria 2-Schijndel
0-11

Wijchen-BCH 2 4-7
BCAmersfoort 3-Mariken/2H

4-7

Tweede klasse, afdeling 8

Schijndel 2-WIK Sittard 2-6
BCN 2-Trim 3-5
Geldrop-Oss 2 5-3
'T Roat-Good Luck 2-6

Derde klasse, afdeling 13

Deto-Stuban 2 7-1
Wijehen 2-DoetinchemseBC

Heteren-United Venlo 3 2-6
Oss 3-Gaanderen 2-6

Derde klasse, afdeling 15

Veghel-WIK Sittard 2 3-5
Scarabee-Alouette 5-3
Geldrop 3-Geleen 0-8
Rooise BC-Weert 0-8

Derde klasse, afdeling 16

Scarabee 2-WIK Sittard 3 3-5
Olympia-Boonen/BCR 5-3
Geldrop 2-United Venlo 2 4-4
BVH-Good Luck 2 3-5

Vierde klasse, afdeling 23

Carlton/Victoria 3-Stuban 4
5-3

Maarheeze-Maasbree 7-1
Weert 2-United Venlo 4 2-6
'TRoat 2-Olympia 5-3

Vierde klasse, afdeling 24

Roosterse BC-Espe/Heerlen
2-6

Challengers-Boonen/BCR 2
8-0

Whippet-Geleen 2 4-4
Trim 2-Bocholtze BC 1-7

/ tafeltennis J
Dames
Eredivisie
Rijnsoever-Shot 0-10
Irene-Hotak 1-9
le divisie 2
GTTC-Vitesse 9-1
Blue Star-Spaame 0-10
2e divisie 2
Rijnsoever 2-Twenty O.U. 4-6
Kluis-Toekomst 10-0
Trias-Unicum 7-1
3e divisie 2
Red Stars 2-Elsloo 0-10
N.Despairs-Meerwijk 9-1

4e divisie 5
Helden-Stiphout 2 3-7
ATTC-Budilia 6-4
4e divisie 6
Helden 2-ATTC 2 4-6
Westa-Cosmos 2 10-0
Stiphout-Budilia 2 10-0
Heren
Eredivisie
FVT-Pecos 5-5
Kluis-VSV Bank 1-9
OKI-Sloun Int. 4-6
le divisie 2
Spaarne-Red Stars 6-4
SKF-Scylla 10-0

2e divisie 2
Torenstad-Vitesse 3-7
Hercules-Swift 10-0
Elsloo-Treffers 1-9

3e divisie 4
TTCV2-Renata 1-9
Falco-Belcrum 2 9-1
Kroon-Sibbe 5-5

4e divisie 5
Helden-Bergeyk 4-4
Kluis 2-Cosmos 3 8-2
Blue Star-TTCV 3 10-0

4e divisie 6
Budilia-Westa 2 7-3
OKI 3-Nieuwenhag. 2-8
Red Stars 2-Renata 2 4-6

y / zaalhandbal
Dames
Eredivisie
Hellas-V/L 22-19
PSV-Volcwiickers 16-20

SVM-SEW 13-14
Swift-Westland 26-16
OSC-Saturnus 15-24

1 div.B
Aalsmeer-Internos 14-16
Westland 2-DWS 12-12
Sitt.-Loreal 18-12
Stompwijk-Fortissimo 17-23
UVG-lason 22-21
UDSV-Arnhem 11-9

2 div.B
N.Heeten-Heeten 10-3
PSV2-LHC 10-11
Bevo-Bl.Wit 13-21
Leudal-V/L 2 16-15
Swift-AAC 10-10

3 div.B
Swift H.-GHC 13-16
Margr.-Posterh. 9-13
Caesar-Rapiditas 10-9
Marsna-Zephyr 16-7
Nioba-Oranje Wit 14-13

Pr klus
Blerick-Leudal 2 16-5
Vesta-Maasbracht 8-8
Minor-Gemini 6-7
Bevo 2-Be Quick 9-11
NOAV-lason 2 18-13

IA
HBS-Swift2 10-18
SWH-Loreal 2 8-18
Merefeldia-ESC 7-16
Posterh.2-Stramproy 6-16
Sitt.DVO 2-BSAC 18-6
Eksposion-Bom 8-9

1B
Sitt.DVO 3-lason3 11-11
Vilt-Heerlen 14-4
Polaris-Be Quick 2 10-12
SVM 2-Caesar 3 10-10
BCC-Olympia 12-12

2A
Blerick 2-Loreal 3 12-7
HBS 2-Wittenhorst 4-6
VIOS-Ospel 14-6
Stramproy 2-Herten 9-3
Popeye-NOAV 2 5-0

2B
Bl.Wit 2-ESC 2 8-5
Patrick-Zw.Wit 5-21
Wilskracht-Marsna 2 9-14
V/L 3-Rapiditas 3 7-18
Heerlen 2-Sitt.DVO 4 11-8
Polaris 2-Wijnandia 7-12

2C
Olympia 2-Eentjes 7-8
Sitt.DVO 5-Juliana 14-9
Esia-BDC 3 6-5
Swift 3-Vebios afg
Gemini2-Roda 11-4

J.Pr.klas
Bom-ESC 6-7-
VIOS-lason 9-6
Leudal-V/L 8-9
Mlnor-SVM 5-11
Bevo-Blerick 9-18

Heren
Eredivisie
Aalsmeer-V/L 27-20
Sitt.-Bl.Wit 23-18
E/O-Hellas 31-21
Gazellen-Esca 17-18
Arnhem-Tachos 19-17

1 div.B
EMZ-Loreal 21-19
Hermes-Groene Ster 10-21
Quintas-WIK 21-18
Caesar-DES 24-20
NOAV-Sitt.2 19-17
Bevo-EDH 16-16

2 div.B
Rapiditas-Swift R 11-17
PSV-Esca 2 27-17
Zw.Wit-Achilles 17-13
HBS-Jupiter 25-25
Swift A-UDI 9-18

3 div.D
Blerick-Bl.Wit 2 26-16
Bevo 2-Loreal 2 15-11
VHC-Sprint 20-19
Tremeg-EMZ 2 18-17

Pr.klas
Dohmen-Rapiditas 2 23-24
V/L2-Born 26-21
Polaris-Caesar 2 26-26
Vesta-SVM 28-25
Eksposion-Gulpen 23-18

IA
Merefeldia-Ospel 20-11
Sitt.3-Swift 2 17-9
NOAV 2-Hercules 20-16
Popeye-Blerick 2 10-12
Manuel-VIOS 2 22-20

1B
Olympia-Wijnandia 20-19
Heerlen-Eentjes 31-15
Kerkrade-Bl.Wit 3 20-11
lason-Zw.Wit 2 19-19

2A
VIOS 3-HBS 2 28-16
Herten-Bevo 3 6-17
Merefeldia 2-ESC 11-23
Stramproy-Linne 11-10

2B
Caesar 3-Zw.Wit 3 21-18
V/L 3-Brunssum 22-16
Gulpen 2-Marsna 15-5
Minor-Rapiditas 4 14-23
ESC 2-BDC 2 12-22

JPK
Bl.Wit-NOAV ' 19-14
Be Quick-Blerick 12-16
Born-Loreal 8-39
V/L-Eksposion 27-7
VIOS-Sittardia 15-14
Linne-BDO 18-10

\f f basketbal \
Mannen Eredivisie
Akrides-Weert 66-57
D.Bosch-R'dam 74-66
D.Helder-Goba 82-91
R.Giants-Donar 75-90

Promotiedivisie
Early 8.-Donar 2 91-61
Virtus-Weert 2 78-69
PSV/A.-WSC 49-67
Bl.Herons-Verkerk 43-60
Piranhas-Gr.Uilen 76-65
Wyba-Leiden 80-61
MSV-Dunckers 75-79
Voorb.-Donar 2 80-77

le divisie B
R'dam-Binnenl. 54-76
Prisma-Azimma 90-67
Braggarts-Lisse 52-56

Rayon Hoofdklasse
Virtus 2-Tantalus 100-70
Deurne-Ardito 81-48
Springf.-J.Crabs 66-56
Starz-Archers 90-87

Overgangsklasse B
OBC-Quo Vadis 44-71
Bladel-Jasper 60-66
Rush-Con Brio 59-49
Kepu St.-PSV/A.2 69-73
Dunatos-BSM 113-66

Rayon le klasse C
Tantalus 2-Octopus 51-49
BBC-Jink 103-86
Yellow S.-Aalst 53-70
Vido-Rooi 71-87
Tiboria-Liesh. 63-69

Rayon le klasse D
Bumpers-Kimbria 2 45-70
Aeternitas-Braegarts 2 64-80
Kepu St.2-Kimbria 79-73

i Kit»/n Limburg

Mannen le klasse A
Giants-Fanatics
Kimbria 3-Landgr.

2e klasse A
Springf.2-Weert 6
Archers 2-Timson St.
Alley 0.-KepuSt.3
Dunatos 3-Aeternitas 3

Vrouwen Rayon Hoofd'
Volhard.-KepuSt.
Schijndel-PSV/A.2
Virtus-Lieshout (

H.Five-Aalst
Dunatos-Weert

Overgangsklasse B
PS\' A 3-Spnngf
OBC-Quo Vadis
Flash-Erp

le klasse A
Kimbria 2-Archers
Dunatos 2-Landgr.
Braggarts 2-J.Giants

f f volleyt^
Dames le divisie B
Rijswijk-Martinus 2

2e divisie D
Rapid-Hovoc

Heren le divisie B
Rijnmond-Woerden
2e divisie D
HBC-Orion 2
Sittardia-EAW 2

3e divisie H
Rapid-Stravoc
Oikos-Revoc
Uitslagen le ronde
beker
Dames
S'62-Velden
Longa-Vocasa
Energo-Karanoi
WC-Nuvoc
Sondermeyer-Jokers
Geevers-Ledub
Peelpush-Switch
Saturnus-WC 2
Jeans C.-Hovoc
Civitas-Savicto
Nijmegen-Halley
Polaris-Brakkenstein
Heren
Janssen-Karanoi
ADC-Velden
Gemini-Donki Sjot
Terraveen-Jeans C.
Ledub-Revoc
Peelpush-Oikos
Satumus-Sittardia
Polaris-Vocasa
Jokers-Trivos
Maasbracht-HBC
VCE/PSV-WC 2
Rapid-Hajraa

I sportschieh

Afdeling Pluim
Hoofdklasse
W.Tell-Centrum 83-
Lambert.-SVH 85*
Juliana-Sjeet "2JBDad's A.-L.Raak 82
Limburg-Diana 83
le klasse A
Walther-Schutters 83jH
Revanche-Zon
Missers-Daltons 82;
Hubert.-Prins 82j>«
R.Hood-Reunie 83»
Treffers-SVT 82
le klasse B
SVH2-Roos 81*«
L.Enfield-Heros 8«
L.Raak 2-Centrum 2 Bljß
Sparta-RKWBCM 80U
Prins 2-Juliana 2
Lambert.2-Merkelbeek

le klasse C
Reunie 2-Winchester 80''JSonja 8.-Boekaniers 82]*
SVT2-Leeuw 80
SVK2-Trepke 8l«
Schutters 2-O.Rompe B

2e klasse A
Keulsteeg-Wapen 81'|B
RWB-Treffers 2 81
Diana 2-Tjoba 82«*B
Brunssum-Nova 82-
Palet-Hubert.2 8l"il
2e klasse B
Franciscus-Fortuna Blgß
Juliana 3-L.Raak 3 791J8
Hubert.3-Prins 3
Stadion-Missers 2 Bl°lH
Sjeet 2-Brigid 80'
2e klasse C
Zon 2-Rèvanche 2 79JW
SVE-Watertoren 8H
Reunie 3-Treffers 3 79+jl
Sparta 2-Dad'sA.2 79i<l
RKWBCM 2-Emma 8.2 I

811
Star C1.2-SVT 3 801
3e klasse A 'Lout.Kab.-R.Hood 2 79j
Diana 3-Stadion 2 BH>
SVK 3-Merkelbeek 2 78'
Tjoba 2-PSV Elsloo 2 80»*
3e klasse B
Boekan.2-SVE 2
Schutters 3-Keulst.2 79»1
Walther 2-Sjeet 3 79*
O.Rompe 2-Stadion 3 Bl3'
Leeuw 2-Missers 3 79JJDaltons 2-Brigid 2 Bl2'
3e klasse C
Palace-L.Enfield 2 81*
Winchester 2-Gl.Auf 79f
Trepke2-Valk 793'
SVT 4-Phoenix 76*
Stadion 4-RWB 2 75-4
Treffers4-Hubert.4 782'
4e klasse A
Hoensbr.-Franciscus 2790'
Eurode-Hunter 780'
Brigid 3-Leeuw 3 769'
Lout.Kab.2-Juliana 4 77»'
St.Club 3-Sparta 3 776',
4e klasse B
Centr.3-Walther 3 787'
Wapen 2-Palet 2 774'
Merkelb.3-RKWBCM 3

784.
Tjoba 3-Voegelsjt. 78*'
4e klasse C
Fortuna 2-Palace 2 789"
Piep-R.Hood 3 782'!
Leeuw 4-Eurode 2 785'
Daltons 3-Diana 4 769'

5e klasse A
Wapen 3-Vizier 2 754"
PSV Elsloo 3-Treffers 5

756'
O.Rompe4-SVK 4 7621
RKWBCM 4-Lout.Kab.3 i

724',
Spaubeek-Piep2 770'
Afdeling Kogel
Hoofdklasse
Lambert. -Diana 854'
Doeltref.-Limburg 857'
le klasse
Limb.2-Doeltref.2 847'
Trefpunt 2-Grun 825'

Trefpunt 3-Doeltref.3 772-
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Snelle boodschap
SITTARD - Voetballers zijn ook
Rechts doodgewone schepsels,
üat bewees Jean Theunissen tij—
ens de wedstrijd Stadbroek—

(3-2). In de loop van de

tweede helft rende de midden-
velder van Helios plotsklaps
naar de kant. „De sleutel. Geef
mij de sleutel van het kleedlo-
kaal," hijgde hij. Tien minuten
later kwam Jean terug. Zicht-
baar opgelucht. Hij had eventjes
een grote boodschap moeten
doen.

Adams overtuigt
Aken-trainer niet

HEERLEN - Tijdens het duel
Heerlen - Groene Ster was een
delegatie van Alemannia Aken
aanwezig. Trainer Gerd vom
Bruch en assistent-trainer Hel-
muth Graf kwamen kijken of
Heerlen-spits Rob Adams het
aanvalsprobleem van Alemannia
kan oplossen. Na 64 minuten
hield Vom Bruch het voor ge-
zien: „Die is te onbeweeglijk en
redt het niet bij ons," oordeelde
de Aken-trainer. Amper was de
Aken-delegatie verdwenen of -de tot dan falende - Adams haal-
de doeltreffend uit. Rob Adams

reageerde teleurgesteld: „Het
loopt de laatste weken, mede
door een knieblessure, gewoon-
weg niet."

’Geluk’ voorTheo Krebbers
LANDGRAAF - Arbiter Benya-
hya had gisteren niet zijn beste
dag. Dit tot opluchting van Ka-
kertse Boys-aanvoerder Theo
Krebbers, die eerst aan een gele
kaart ontsnapte en in blessure-
tijd ook de rode kaart niet te
zien kreeg, toen hij de doorge-
broken Fons Heuts tegen de
grond werkte. „Normaal gespro-
ken moeten de scheidsrechters
mij altijd hebben. Laat ik nu ook
eens geluk hebben."

Hub Vercoulen
over de rooie

BELFELD - In het duel in de
tweede klasse tussen Belfeldia
en EW regende het vijf gele
kaarten. Deze vielen allemaal
aan de zijde EVV dat het in de
slotfase bepaald niet eens was
met de leiding. De meeste kaar-
ten trok arbiter Veldman voor
pratende spelers. EVV-trainer

Hub Vercoulen ageerde ook he-
vig en moest vijf minuten voor
tijd achter de afrastering ver-
dwijnen. Na afloop beledigde hij
de scheidsrechter, die onder be-
geleiding van Belfeldse bestuur-
ders het veld verliet.

Mario Ringma
naar de kant

KERKRADE - RKHBS-spits
Mario Ringma liep in de 87e mi-
nuut van de wedstrijd tegen
Hopel ongelukkig tegen een rode
kaart aan. De doorgebroken
Ringma werd door Hopel-doel-
man Hans Scholtes buiten het
strafschopgebied geattacqueerd.
De door deze actie licht gebles-
seerde Ringma zocht hierna ver-
haal bij de scheidsrechter en
maakte daarbij een hoofdbewe-
ging in de richting van Hopel-
opponent Leo van Wersch. De
scheidsrechter legde deze uiting
van frustratie uit als een kop-
stoot, waardoor Ringma het veld
moest verlaten.

op destip

" Scheidsrechter Deckers uit
Meerssen floot tijdens Sittard -

Quick '08 zijn 250eduel. Een
bloemhulde van zijn zus viel
hem ten deel.

# Haelen haalde fors uit bij
koploper Heidebloem: 2-6. Op-
vallend was dat bij Haelen vier
broers speelden: Ivo, Frank, Bob
en Dennis Meeuwissen. Frank
scoorde twee keer, terwijl Den-
nis de zesde treffer liet aanteke-
nen.

" SCG-grensrechter Guido
Martens is door de KNVB gere-
habiliteerd. Tijdens SCG-SVN
(0-11) moest Martens van
scheidsrechter Vermeer de vlag
neerleggen. Martens maakte zich
kwaad dat de scheidsrechter
voor de derde keer een buiten-
spelgoal goedkeurde. De tucht-
commissie sprak de grensrechter
'vrij.

" Tijdens Chevremont-Almania
kwam Almania-spits Ruud Hen-
driks ongelukkig ten val na een
charge van Wout Heeren. Ruud
liep een elleboogbreuk op.

" Bekkerveld-middenvelder
Hans van Kerkoerle brak in het
duel tegen RKBSV een scheen-
been.

Almania snoept Chevremontpunt af
Duel zonder hoogtepunten

Van onze correspondent
PIET CROMBACH

KERKRADE - In een matige wed-
strijd met bijzonder weinig hoogte-
punten deelden Chevremont en
Almania broederlijk de puntjes:
1-1. Een terechte uitslag waar de

bezoekers evenwel, gezien hun pre-
caire staat op deranglijst, het meest
baat bij hadden.
Chevremont-Almania was zon
duel, waarvan er moeiteloos dertien
in een dozijn gaan. Fysieke kracht
en strijdlust verbloemden maar al
te vaak het gemis aan inventiviteit

en voetbalintellect. Almania was
voor rust de meest gevaarlijkeploeg
en nam dan ook verdiend een 1-0
voorsprong, toen aanvaller John
Schrooten na een listige doorsteek-
pass van Sandro Crabu alleen op
Chevremont-doelman Chris van
Knippenberg kon afstevenen en

koelbloedig afrondde: 0-1.
Na rust een feller Chevremont. De
gasten kropen massaal terug in de
verdediging, maar moesten toch
lijdzaam toezien hoe Chevremont
de balans weer in evenwichtbracht
toen aanvoerder Patrick Otten in de
60e minuut een strafschop benutte,
nadat een Almania-verdediger de
bal met de hand uit het doel sloeg.
Hoezeer Chevremont zich ook het
laatste halfuur inspande om tot re-
sultaatverbetering te komen: de
gastendefensie, met aan het hoofd
een foutloos keepende Nico Philip-
pen, gaf geen krimp.

HennyHabets: 'Ons doel is bereikt'

Heinz Georg beslist
Lemirsia-Sportclub

Van onze correspondent
LEO JASPERS

4E*IIRSIA-SPORTCLUB'2S 1-0 (1-0).
Sch 6inz Georë !-°- Toeschouwers: 250.

' (Lp ldsrechter Satijn. Geel: Wauben
1 der,^5'3' en Schokker en Coerver (bei-
LËM bPortclub'2s).
Br , SIA: Konings, Crutzen, Cremer,
'i^ahelt' Senden. R°Ber Schijns (46.
IWi n). Schösser, Georg,Ron Schijns,

'SPr>DÜbst' P' Schijns (83. Schwoll).

m^TCLUB'2S: Magermans, Lij-
pr *"" Derwall, Coerver, Steinhauer,I£^n.SSen, Ritzerfeld (53. Schokker),

i(4n ij' Janssen, Kaplar, Van derLinden1 ■ canisius).

derby van de week g
ffen *"RS - De toeschouwers gin-er eens echt voor staan. Na
*et Ir vier minuten lag de bal al in
da . P°rtclub-net. Een voorzet op
>%k Van Alf Scnösser rondde uit-
eHd elnz Georg via zijn opval-
MwL'. glimmende hoofdschedel
W hlnderd af: 1-0. De derby was
fetjjo^ opengebroken en dereste-e minuten beloofden alle goeds.

Helaas, de schijn bedroog. Lemirsia
beklom alle defensieve stellingen en
schonk Sportclub'2s tijd en ruimte
om de aanvallende bedoelingen ge-
stalte te geven. Maar met het invul-
len van die strategie kenden de
Bocholtzenaren grote problemen.
De jonge, enthousiaste ploeg wist
zich geen raad met de Lemirsia-
dekking, verwaarloosde het mid-
denvelden puurde nauwelijks voor-
deel uit de vele afgedwongen hoek-
schoppen en vrije trappen.
Bovendien reageerde Lemirsia-
gelegenheidsgoalie Jos Konings
alert op harde inzetten van Marco
Franssen en Michel Kaplar en wei-
gerde Vrouwe Fortuna te knipogen
bij doelpogingen van Dennis Lij-
mandt en diezelfde Michel Kaplar.

Zelfs een hartverwarmend Sport-
club slotkwartiertje, waarin de tot
tien man gereduceerde ploeg met
keeper Magermans in de spits, op
zoek ging naar de gelijkmaker,
mocht niet baten. Lemirsia haalde
ongeschonden de eindstreep: 1-0.

„Ons doel is bereikt," sprak een op-
geluchte Lemirsia-trainer Henny
Habets. „Voor ons was vandaag de
nul heilig, na het incasseren van
acht treffers in de laatste twee

duels. En dan stemt het buitenge-
woon tevreden als je dubbele pun-
tenwinst hebt vergaard."
Collega Ger Gartener blikte toch
nog enigszins- voldaan op de derby

terug: „Ik ben blij vandaag weer
eens een hecht team aan het werk te
hebben gezien waarin voor elkaar
geknokt werd. Dat is recentelijk
wel eens anders geweest."

" Gevecht om de bal tijdens de derby Lemirsia-Sportclub'2s. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Lindenheuvel is ongeslagen status kwijt

Meerssen geeft toon aan
DOOR MAARTEN DE KEVER

- Op overtuigende
heeft Meerssen het nog

geslagen Lindenheuvel ver-een. De gasten heersten
de hele wedstrijd enPnden dat overwicht in de

5feede helft tot uitdrukking
engèn: 0-2. Op de topperren 800 toeschouwers afge-

r^en. Slechts in de aan-if^gsfase was Lindenheuvel
ipijkwaardig.,

3;P Geleendenaren probeerden de
;3rlValsopbouw van Meerssen in
2r vroeg stadium te ontregelen.
2j"ar omdat in de verdediging niet
2i,etlt genoeg werd gespeeld,

' e<~rden de bezoekers toch eenMa.\ kansjes. Met name Roel Cou-|ï ns had twee goede mogelijkhe-
id, " De uitblinkende Lindenheu-
OjHtoelman Pascal Reijans hieldm doel echter schoon.
l4r? Scnot van Coumans op de lat en

Poeier van Erik Merk waren de, aarlijkste wapenfeiten. Na rust
Lindenheuvel flitsend. Dries

''bk anc sch°ot in net zijnet. Maar
l&n eerssen was, via een kopbal
lf f Ivo Dahlmans, dicht bij eenler. Die treffer kwam er toch, na
$■ Il een kwartier. Erik Smeets kon
Jef. indercl voorzetten, Raymond
ijfot,SSen sprong onder de bal door4h enne Kleinen rondde af, 0-1.jjjlminuten later werd het pleit
JL nt- Na een fout van invallerjl Vanderlijde zette Erik Merk
C r- Sacha Paulissen kon de bal in
% ?trafschopgebied aannemen en'la daarbij van aangetikt door
L^°ld Keulers. De strafschop werdjj r Erik Smeets verzilverd.

*eff etlneuvel legde na de tweede
ito er het hoofd in de schoot.
i^?61!, kansloos hebben we niet
V en>" vond Lindenheuvel-trai-
Li. °hn Pfeiffer. „Meerssen was
i( iswaar beter, maar we hebben
f. § stand kunnen houden."y^ collega Paul Coenen had zijn|ers op en top gemotiveerd. „We
Men het dat het niet makkelijk
r Worden. Maar de instelling wasfrfect "

# Deze Lindenheuvel-fan voelde zich eventjes de winnaar van de topper Lindenheuvel-Meerssen.De spelers van zijn team
moesten echter in het zand bijten. Foto: ermindo armino

sport
ballade

Nieuwe trainer
Kakertse Boys

LANDGRAAF - Ger Klein - hij
j^as bezig aan zijn vierde seizoen
J^j Kakertse Boys - heeft zijn
«■ainersactiviteiten bij de vier-
||eklasser wegens ziekte moeten
Peëindigen. Opvolger is Gerrit
boenders, voorheen verantwoor-delijk voor het tweede elftal vanKolonia. Koenders werd prompt
geconfronteerd met een gevoeli-
Pc nederlaag tegen Abdissen-
hosch. Hij: „Er is door onze spe-
'ers maandenlang zomeravond-
voetbal gespeeld. Sommigen zijn
P^t vooruit te branden, zo slecht
*s hun conditie. Ik hoop, dat ik

tijd krijg de ploeg weer op depaus te zetten."

EHC in de knel
Van onze correspondent

TON VAN NUNEN

HOENSBROEK - „Ik hoef geen
helderziendete zijn, om te constate-
ren dat wij het moeilijk krijgen om
ons te handhaven," zei trainer Joop
Dacier van EHC na de kansloze 1-5
nederlaag tegen De Baronie. De
ploeg uitBreda was zeker een klas-
se beter dan EHC, dat wel inzet
toonde, maar dat voetbaltechnisch
op alle fronten werd overklast. De
Brabanders wonnen geenszins ge-
flatteerd, ondanks dat alle vijf de
Baronie-doelpunten voortkwamen
uit persoonlijke fouten.

Dacier: „Wij zullen snel de eerste
overwinningmoeten boeken, anders
blijft de neerwaartse spiraal door-
denderen. Het enigepluspunt is, dat
de meeste jongensvandaag met veel

inzet speelden en dat was in het
verleden wel eens anders."
In de achtste minuut kwam Baronie
al op voorsprong: Martijn van Ga-
len schoot een vrije trap vanaf acht-
tien meter snoeihard tegen de tou-
wen: 0-1. Na een halfuur blunderde
de EHC-achterhoede. Een corner
van Roy belandde bij Houtzager en
deze kon vanaf drie meter ongehin-
derd uithalen: 0-2. Even later kreeg
Frits Nöllgen een uitstekende kans,
maar in vrije positie schoot hij
naast.
Er waren nauwelijks vijf minuten
in het tweede bedrijf gespeeld toen*
Derrez Van Galen binnen de lijnen
haakte. Vanaf de stip schoot Hout-
zager 0-3 tegen het net. Acht minu-
ten later tekende Roy voor 0-4.
EHC mocht ook een strafschop ne-
men en Frits Nöllgen deed dat on-
berispelijk: 1-4. Twee minuten voor
tijd scoorde Baardemans 1-5.

Vinkenslag houdt
het lang spannend

MAASTRICHT- Vinkenslag had
aan de ontmoetingen tegen RKONS
en Waubach een licht trauma over-
gehouden. In beide duels verloor
men in het laatste kwartier. Hier-
mee was het nerveuze gedrag van
trainer Piet van Dijk na de 1-0
voorsprong op Volharding ver-
klaard.

Vinkenslag had de grip op de wed-
strijd volledig verloren en de oefen-
meester had het niet meer. Voor zijn
gemoedsrust was het aanzienlijk
beter geweest als de marge eerder
zou zijn verdubbeld. Nu duurde het
tot de 85e minuut eer Mark Ducha-
teau 2-0 op het scorebord bracht.
Vinkenslag en Volharding speelden
niet altijd even swingend, wel aan-
vallend en frank en vrij. In de eerste

helft resulteerde dit in gemistekan-
sen van Lars Moonen en Luc Dahl-
mans. Na rust schoot Vinkenslag fel
uit de startblokken. Henri Ruiter
was in deze fase met zijn afstandss-
choten de meest opvallende Maas-
trichtse speler. Nadat Luc Dahl-
mans zijn tegenstander met een
ouderwetse schaarbeweging het bos
in had gestuurd, bediende hij Gra-
dus Remmers op maat. Deze haalde
keihard uit: 1-0.
Vanaf dat moment straaldeVinken-
slag voornamelijk onrust uit, vooral
nadat dezelfde Remmers verzuimde
om zijn produktie te verdubbelen.
Onder aanvoering van uitblinker
Jean Quadvlieg hield men echter
paniekerig stand, totdat Mark Du-
chateau het vijf minuten voor het
einde welletjes vond.

RKONS, bloed
zweet en tranen

Van onze correspondent
WERNER NIJSSEN

LANDGRAAF - RKONS is door
een 3-4 thuisnederlaag tegen Some-
ren koploper af. Een nederlaag, die
in een voetbalthriller tot stand
kwam. Een nederlaag ook die niet
onverdiend mag worden genoemd.
De ploeg van trainer Mick Vliegen
maakte te veel fouten om op meer
aanspraak te mogen maken.

RKONS kwam halverwege de eerste
helft op 1-0 door een treffer van Pa-
trick Dijkstra, die een door doel-
man Herman Kuijpers gepareerde
bal (inzet Jos Speth) in de rebound
inschoot. Nog voor de hervatting
sloeg de tegenstander terug. In een
rommelige fase waarin RKONS veel
balverlies leed, speelde spits Karel
Verdonschot in de diepte op Dirk
van Lieshout; diemaakte oog in oog
met Rico Konen geen fout: 1-1.
Vijf minuten lokte Verdonschot
Jaap de Boer, die een moeilijke
middag had, uit het centrum. Ver-
donschot won een kopduel van De
Boer en via Twan van den Boomen
kwam het leer bij Paul Fondon, die
fraai 1-2 liet aantekenen. Drie mi-
nuten later, de thuisclub was nog
niet bekomen van de schrik, legde
Jos Speth Verdonschot neer in het

strafschopgebied. De spits zelf vol-
strekte het vonnis: 1-3.

Op wilskracht kwam het team van
Mick Vliegen op 2-3 (doelpunt Irio
Lagarde). In die fase hing even de
gelijkmaker in de lucht, maar bij
een van de vele counters - Someren
trof nog twee keer het aluminium -
was opnieu Fondon trefzeker: 2-4.
Ralph Bos zorgde in blessuretijd
nog wel voor 3-4, maar er bleef te
weinig tijd om nog een gelijkspel
uit het vuur te slepen.

Roermond
zakt weg

Van onze correspondent
BAIR VERHEESEN

ROERMOND - En weer kon Roer-
mond niet juichen voor een over-
winning. Ook na het achtste duel,
nu tegen Geldrop, bleef de hatelijke
nul gehandhaafd. Anders gezegd:
de Brabanders wonnen met 3-1.
Niet dat Geldrop een goede wed-
strijd speelde, maar die ploeg was
wel professioneleren fysiek sterker.
Trainer Leo Goossen van Roermond
formuleerde het kort: „Zij hadden
anderhalve speler meer aan lengte
in de ploeg staan dan wij. Natuur-
lijk had ik deze wedstrijd graag
gewonnen, al was het maar voor het
moreel van de spelers."
RFC keek al na twaalf minuten te-
gen een achterstand aan. Uit een
corner was het Pascal Maas die
doelmanRiek Swart passeerde: 0-1.
Bijna had Geldrop de voorsprong
vergroot, maar een reflex van de
Roermond-goalie en een knal van
Maas die overging voorkwamen dit.
Roermond kwam zelfs aan de ge-
lijkmaker. Een voorzet van verdedi-
ger Roel Elfrink kon Appie Houri
na wat geharrewar intikken: 1-1.
De klap kreeg da thuisclub echter
in de tweede helft. Arne Koeman,
kon in de 59e minuut al of niet in
buitenspelpositie, de (neutrale)
grensrechter vlagde zeer resoluut
maar scheidsrechter Vianen wim-
pelde af, alleen doorgaan: 1-2. Drie
minuten later stelde Tommy Eijk-
mans de eindstand vast: 1-3.

vijf vragen aanRick Frolichs
In de eerste klasse F won koplo-
per SVN de derby tegen Lim-
burgia gemakkelijk. Met liefst
6-2 werden de blauw-witten
verslagen. Doelman van Lim-
burgia is Riek Frolichs. On-
danks de zes tegentreffers keep-
te hij een prima partij en was
hij er persoonlijk voor verant-
woordelijk dat de score niet tot
dubbelecijfers opliep.

Het is nu ruim vier uur na de
wedstrijd. Heb je de klap al
verwerkt?

„Verwerkt wel, maar het verve-
lende gevoel speelt nog steeds
een belangrijke rol. Zes tegen-
doelpunten in een wedstrijd is
iets dat me al heel lang niet
meer is gebeurd."

Kun je aangeven waardoor jul-
lie vanmiddag zon grote neder-
laag hebben geleden?

„De organisatie achterin was
slecht. Het gemis van Pieters,
Stijkel, Künolt en Craemer was
te veel. Voordat we goed en wel
bij de les waren, was de ramp
reeds geschied. Ik wijt het ook
aan het gemis van een behoor-
lijke portie agressie gedurende
de aanvangsfase."

Staat SVN terecht op kop?

„Ja, dit is de kampioenskandi-
daat bij uitstek. Ik denk zelfs
dat SVN spelenderwijs de titel
zal behalen. Die ploeg loopt
over van kwaliteit."

Hoe kun jevolgens jou als ploeg
zon klap het beste te boven
komen?

„In praten zie ik in elk geval
weinig heil. We moeten gewoon
stevig trainen en ons realiseren
dat we weliswaar flink verloren
hebben, maar dat dat gebeurd is
tegen de topploeg in IF."

Hoever kan Limburgia dit sei-
zoen komen?

„We zijn een goede middenmo-
ter. Om echt in dekopgroep mee
te draaien komen we net iets te-
kort."

H.S.
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Venray zwalkt
VENRAY - Zelfs de ruggesteun van
een vroege voorsprong kon Venray
niet opkoers houden. Tegen Halste-
ren werd in eigen huis dikverdiend
met 1-4 verloren. Na vier minuten
legde De Klerk twee man in de lu-
ren. Zijn voorzet kopte Berkyens in
de lange hoek: 1-0. Lang duurde de
voorsprong niet: Bevelander egali-
seerde na een fout van Wim Viever-
mans.
Venray kwam niet meer terug in de
wedstrijd. Toch duurde het tot in de
slotfase eer Halsteren de overmacht
uitdrukte in treffers: Gladinnes
scoorde een loepzuiver hattrick:
1-4.
Venray-trainer Jan Poels: „Deze
groep heeft lang genoeg respons ge-
had. Vanaf nu krijgen ook andere
spelers een kans."

Amateurs
halen in

HEERLEN - Zondag halen de
amateurs op beperkte schaal in.
Het programma:
Derde klasse B
Vaesrade - SVM
Derde Klasse D
SC Irene - IVO
Vierde klasse E
SVH '39-Stevensweert
Vierde klasse F
Heel-RKAVC

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de zaalvoetbalcom-
petitie staat in de eerste divisie C de
derby tussen de Haantjes en Dous-
berg Pare op het programma. In
hun grote jaren behoorden beide
teams tot de top van Nederland. Nu
strijden beide om de punten voor
lijfsbehoud in deze klasse.

Eerste divisie C:
20.15 Grausbouw-Tongelreep
21.15 deHaantjes-Dousberg Pare
Tweede divisie F:
20.00 VTV Vaals-DC H.Anders
20.15 Keelkampers-Altw'heide
20.30 Cosmos-Brach/Trendy
21.00 Postert-Roosteren ZW
21.00 FCD Roermond-Quadvlieg
21.00 Hakkie Weert-ZW Spee

en voorts...

DEURNE - WVO 5-1 (1-1). 20.
Voeten 0-1, 40. Van de Beek 1-1. 65.
Van Bussel 2-1, 68. Van Dam 3-1,
80. Van de Beek 4-1, 87. Van de
Beek 5-1. Scheidsrechter Kuipers.
Rood: Van Tilburg, Voeten, en trai-
ner Langenberg (allen WVO). Toe-
schouwers 600.

RKVCL scoort in slotseconde 3-2

Het zit SCG weer niet mee
Van onze correspondent

PIERRE FRAMBACH

LIMMEL - Voetbal ontbeert
vaak eerlijkheid. Dat ondervond
het goed spelende SCG, dat in de
allerlaatste seconde de overwin-
ning aan RKVCL moest laten:
3-2. In een laatste stormloop op
het SCG-doel schoot invaller

John Crutzen op de paal waarna
de bal, door een woud van benen
heen, voor de voeten van de ge-
heel vrijstaande Richard Bas-
tings belandde. Vanaf drie meter
schoot hij debal tussen de palen.
Een zwaar aangeslagen SCG-
trainer Peter Benen: „Dat zijn de
bijkomende omstandighedenvan
het voetbal als je onderaan

staat."
RKVCL-SCG was een vreemd
duel. Bij vlagen werd goed ge-
speeld, terwijl er vervolgens pe-
rioden waren met zeer matig
voetbal. Afgezien van de laatste
treffer kwamen de andere doel-
punten voort uit vrije trappen.
Na een half uur belandde een
vrije trap van Dave Huntjens op

het hoofd van Harry Seits: 0-1
Tien minuten later kwam een
vrije trap van Jos Miesen in aan-
raking met het voorhoofd van
Richard Bastings: 1-1. Vlak na
de hervatting schoot Bram Lou-
henapessy een vrije trap schitte-
rend om het muurtje heen, waar-
na het leer in de uiterste hoek
van het SCG-doel belandde.
Een minuut later prikte Dave
Huntjens een vrije schop op het
hoofd van uitblinker Harrald
Kostongs, die van VCL-goalie
Frans Smits een verslagen man
maakte: 2-2. De slotminuut ver-
liep vervolgens jammerlijk voor
SCG.

Tweede klasse A
MKC-Standaard 2- 3
SV Heerlen-Heer 2-0
Kolonia -Schuttersveld 0- 1
Polaris-Miranda 2-3
Mheerder B. -RKWL 0- 2

SV Heerlen 7 5 1 11119-5
Heer 8 4 2 2 1013-9
RKWL 8 4 2 21013- 9
Standaard 8 3 4 110 9- 6
Mheerderß. 7 4 1 2 915- 6
Miranda 7 4 12 915-10
Schuttersveld 7 14 2 6 6-7
Kolonia 7 2 14 5 8-9
Groene Ster 713352-8
MXC 7 1 1 5 3 7-18
Polaris 7 1 0 6 2 8-28

Topscorers:l/2. R. Adams en S.
Reisig (SV Heerlen) 7.

Tweede klasse B
Veritas -Reuver 3-0
Belfeldia-EW 2- 1
Rios '31 -GSV '28 6- 0
Sittard-Quick'oB 2- 0
De Ster-FCV 2- 2
Wittenhorst -Blerick 3-1

FCV 8 4 4 012 20-11
Sittard 8 5 2 11218-9
Veritas 8 5 2 112 14-10
Wittenhorst 8 5 1 2 1117-5
Rios'3l 8 4 1 3 914- 5
De Ster 8 3 2 3 813-14
Blerick 8 3 1 4 717-13
EW 8 3 14 714-20
Quick'oB 8 2 2 4 6 16-24
Belfeldia 8 2 2 4 615-26
GSV'2B 8 1 2' 5 4 8-19
Reuver 8 10 7 2 7-17
Topscorers:l. G. Giesen (FCV) 7;
2/4. T. v. Asten (Wittenhorst), I.
Smeets (Rios '31), en M. Webers
(EW) 6.

Derde klasse A
RVU-Holtum 2- 0
Amicitas-Bom 1-0
Scharn-Willem I 2- 3
Buchten-SV Berg'2B 6- 2
Bunde-SV Slenaken 1-3
SC Caberg-Haslou 2- 2

RVU' 8 7 1 015 21-5
Willem I 8 5 2 112 16- 9
Haslou 8 3 4 11017-13
Buchten 8 3 3 2 916- 8
Amicitas 8 4 1 3 910- 7
SV Slenaken 8 4 13 919-17
Bom 8 2 3 3 7 7-13
Bunde 8 3 0 5 6 8-12
Holturn 8 2 2 4 6 17-23
Scharn 8 2 15 510-16
SV Berg '28 8 2 1 5 516-23
SC Caberg 8 116 3 8-19
'periodekampioen
Topscorers:l. E. Damen (Willem I)
8; 2/3. A. v. Hoorn (RVU), en J. Co-
len (Slenaken) 7.

Derde klasse B
Bekkerveld -RKBSV 0- 2
Coriovallum -Vaesrade 2-3
Minor-Heerlen Sport 3-0
Simpelveld-FC Hoensbroek 2- 2
SVM-VKC'B9 1- 0
Voerendaal-NEC'92 2- 0

Heerlen Sport * 8 7 0 11426-5.
Voerendaal 8 5 1 21121-15
Vaesrade 7 4 3 0 1116-10
Minor 8 4 2 21019-14
FC Hoensbroek 8 3 4 11016-11
Simpelveld 8 3 4 110 12-9
Coriovallum 8 2 3 3 720-17
SVM 7 2 2 3 6 9-15
NEC'92 8 2 2 4 6 9-16
RKBSV 8 2 0 6 4 5-10
VKC'B9 8 0 3 5 3 5-14
Bekkerveld 8 0 2 6 2 4-26
*periodekampioen
Topscorers: 1. R. Janssen (Voeren-
daal) 12; 2. L. Muermans (Heerlen
Sport) 10.

Vierde klasse B
Lemirsia-Sportclub'2s 1-0
Keer-Partij 4-1
Zwart Wit'l9-Vijlen " 0- 0
RKSVB-SV Nijswiller 2- 2
Geertr. B. -FC Gulpen 3- 1
SCKR-Banholtia 1-1
Keer 8 6 2 014 19-6
Lemirsia 8 6 0 2 12 20-13
FC Gulpen 8 4 3 11119-10
Banholtia 833299-8
Sportclub'2s 8 2 4 2 8 9-8
SV Nijswiller 8 3 2 3 813-15
Vijlen 8 15 2 7 10-12
Geertr. B. 8 2 2 4 614-13
RKSVB 8 14 3 614-18
Partij 8 2 2 4 611-17
SCKR 8 13 4 511-21
ZwartWit'l9 8 0 4 4 4 7-15
Topscorers:l/3. G. Hendricks (FC
Gulpen), B. Borghans (RKSVB), en
H. de Backer (SLKR) 8.

Vierde klasse C
FC Gracht-Laura 2-2
Kakertse B. -Abdissenbosch 1-3
Centrum 8.-KEV 2- 0
Hopel-RKHBS 6- 0
Heksenberg-Mariarade 3- 0
RKTSV-Heilust 4- 0
Hopel 8 7 0 11426-9
CentrumB. 8 5 2 1 1212- 7
Laura 8 4 3 1 1114-10
Heksenberg 8 5 1 21112-8
RKHBS 8 5 0 3 10 24-20
RKTSV 8 3 14 718-17'
Heilust 8 3 1 4 712-14
KEV 8 14 3 6 8-11
FC Gracht 8 13 4 5 15-21
Mariarade 8 1 3 4 513-24
Abdissenbosch 8 2 0 6 411-15
Kakertse B. 8 2 0 6 413-22

Topscorers:l. R. Frijns (Hopel) 13;
2. M. Ringma (RKHBS) 10.

Vierde klasse D
Kluis-Passart 4- O
Caesar-Schimmert 1-2
Spaubeek-Langeberg 3- 0
Adveo -Schinveld 3- 2
Sweikh. 8.-Sanderbout 5-1
DVO-RKDFC 3- 1

Spaubeek 8 4 4 012 13-5
RKDFC 8 4 3 111 11- 7
Passart 8 4 13 915-14
DVO 8 3 3 2 916-16
Langeberg 8 3 3 2 9 9-9.
Sweikh. B. 8 3 2 3 815-15
Caesar 8 2 3 3 7 14-11
Kluis 8 2 3 3 710-10
Schimmert 8 2 3 3 7 10-12
Adveo 8 2 3 3 7 13-16
Sanderbout 8 2 2 4 612-21
Schinveld 8 1 2 5 415-17
Topscorers: 1. H. Dreuning (DVO)
11; 2/3. M. Carrus (Caesar), en M.
Geurts (Passart) 6.

Vierde klasse E
Armada -Stevensweert 1- 1
Juliana K. -Susteren 0- 4
Susterse 8.-SVH'39 2- 0
Urmondia -Thora 0- 1
Obbicht-RKSVV 2- 1
RKSVW-SVE 4- 1
Susteren 8 7 1 015 25-5
Thorn 8 5 2 112 17-10
Obbicht 8 5 1 2 1121-9
Susterseß. 8 5 1 2 1114-8
SVH'39 7 4 1 2 919- 8
RKSVW 8 3 14 7 12-11
RKSVV 8 3 14 715-16
Juliana K. 8 3 0 5 613-18
Stevensweert 7 1 3 3 510-13
SVE 8 13 4 5 9-17
Armada 8 1 2 5 4 6-21
Urmondia 8 1 0 7 2 5-30

Topscorers:l/2. R. Lamerigts
jrhorn), en N. Scheyen (Obbicht) 7.

GehavendLimburgia heeft geen kans: 2-6

Speelse show SVN
Van onze correspondent

HENK SPORKEN

BRUNSSUM - In de aanloop
van de topper tegen Limbur-
gia (2-6) was SVN-trainer
Hans Zuidersma optimistisch.
Hij: „Limburgia is een aardige
ploeg, maar wanneer wij even
gedisciplineerd spelen als in
de voorbije wedstrijden zie ik
winstkansen. Ik denk dat wij
meer klasse in huis hebben".

Collega Math Schaepkens voorspel-
deveel strijd. „Op papier heeft SVN
de betere spelers, maar met tomelo-
ze inzet willen wij het in iedergeval
spannend houden. Dat zal overi-
gens moeilijk genoeg worden want
behalve Pieters en Künholt mis ik
ook Craemer en Stijkel."

Spannend werd het eigenlijk niet
aan de Venweg. Voordat de ruim
500 toeschouwers de plaatsen had-
den ingenomen stond dekoploper al
op voorsprong via Ronald Offer-
geld, die dankbaar profiteerde van
slecht uitverdedigen: 0-1. Limbur-
gia was nauwelijks bekomen van de
schrik of Offergeld haalde uit.
Doelman Riek Frolichs reageerde
echter schitterend.

Uitstel van executie, want drie mi-
nuten later moest Frolichs, die zou
uitgroeien tot de beste Limbur-
giaan, opnieuw vissen. En opnieuw
was het Offergeld die scoorde toen
hij na een fout van Aussems vrij
voor de keeper verscheen. Ook de
thuisclub was hierna eventjes bij de
les en kreeg een strafschop omdat
Velraets spits Berens haakte. Dou-
ven strandde echter op Mordang.

Aan de overkant vielen de doelpun-
ten wel als rijpe appels van de bo-
men. Raets en Derks konden doel-
treffend uithalen: 0-4. Hierna was
het eindelijkLimburgia dat via Fij-
neman iets kon terugdoen: 1-4.

Na de pauze dreigde de wedstrijd
uit te gaan als de bekende nacht-
kaars. Tot de 70e minuut gebeurde
niets, waarna het plotseling weer
scoren was geblazen. De invallers
Hensels en Kicken vergrootten de
marge tot 1-6 voordat Fijneman de
laatste treffer aantekende: 2-6.

Limburgia probeerde onder leiding
van Ron Winkens de stand een nog
draaglijker aanzien te gevenen toog
met man en macht naar voren.
Hierdoor kon SVN naar hartelust
counteren en kreeg diverse moge-
lijkheden om de score tot dubbele
cijfers op te voeren. Dat dit niet
lukte was louter een gevolg van het
feit dat Frolichs een puike partij
keepte.

" Gerard Raets ontdoet zich namens SVN van Winkens (rechts) en Schaepkens. Hij brengt
SVNop 0-3. Foto: FRANS RADE

Waubach en Eijsden
tevreden met puntje

Van onze correspondent
HENNY INGENBLEEK

LANDGRAAF - Na afloop van de
wedstrijd Waubach-Eijsden 1-1.
was er tevredenheid in beide kam-
pen. Zowel Waubach als Eijsden
namen ieder een helft voor hun re-
kening met een terechte puntende-
ling als logisch gevolg.

Voor de thee werd de tactiek van

het Eijsden-trainerstandem Beijers/
Sneepers goed uitgevoerd. Via lan-
ge ballen werden de snelle Eijsden-
spitsen Eric Veugen en Cyril Wolfs
aan het werk gezet, die de Wau-
bach-verdediging enkele malen op
snelheidklopten.
Eijsden kwam dan ook verdiend op
voorsprong nadat Ron Janssen al-
leen op het Waubach-doel kon af-
stormen. Op het juistemoment tikte
hij de bal breed, waarna Eric Vev-

gen slechts zijn voet tegen het leer
hoefde te zetten: 0-1.

In de tweede helft dicteerde Wau-
bach de wedstrijd en had de ploeg
'van Rob Hutting de zege kunnen
grijpen. Goede mogelijkheden wer-
den door Patrick Dooper en Robert
Horbach om zeep geholpen en scho-
ten van Raymond Middeldorp en
Bert Starmans misten de juiste
richting.

Zo bleef het bij slechts één overi-
gens mooi Waubach-doelpunt van
Patrick Dooper, die met een indivi-
duele actie Maurice Crousen uit-
kapte en Eijsden-doelman John
Wolfs met een schuiver het nakij-
ken gaf: 1-1.

Derde klasse C
DESM-EMS 2- 1
Heidebloem-Haelen 2-6
Helden-RKMSV 2- 2
Megacles-IVS 2-3
Roosteren-FC Oda 2-0
Merefeldia -Victoria R. 5-0

Haelen 8 3 4 11022-11
Heidebloem 8 4 2 21022-15
RKMSV 8 4 2 210 15-10
DESM 8 4 2 21014-13
Merefeldia 8 4 1 3 914-10
Roosteren 8 3 3 2 915-12
IVS 8 4 13 912-11
Helden 8 3 3 2 914-14
FC Oda 8 3 2 3 813- 8
EMS 8 2 15 5 9-22
Megacles 8 12 5 4 8-13
Victoria R. 8 1 1 6 3 7-26
Topscorers: 1/2. R. Schreurs (Hae-
len), en R. Goldsteyn (Roosteren) 7.

Vierde klasse F
Crescentia-Swift'36 1-2
Heel-KOC 2- 1
Leveroy -RKVB 2- 2
RKAVC -Brevendia 7- 2
RKESV-Eindse B. 0- 2
RKSVO -Moesel 2- 3

RKVB 8 6 1 113 15-5
Swift'36 8 5 2 112 18-8
Eindseß. 8 4 2 21019-9
Brevendia 8 4 2 210 14-13
Heel 7 4 12 911-13
Leveroy 8 2 3 3 7 13-13
RKESV 8 3 14 7 10-13
RKAVC 7 2 2 3 613-13
Crescentia 8 3 0 5 611-12
Moesel 8 3 0 5 615-18
RKSVO 8 2 15 5 8-16
KOC 8 116 3 11-25
Topscorers:!. F. Janssen (RKVB) 9.

sport
Eerste nederlaag
voor Parmingen

EINDHOVEN - „Het zat er al een
beetje aan te komen," sprak Par-
mingen-trainer Bèr Lejeune na de
eerste nederlaag van de koploper
tegen DBS (1-0), „Maar ze hebben
er echt alles aan gedaan. De jongens
hebben keihard gewerkt."
Het eerste kwartier overrompelde
de Eindhovense debutant Parmin-
gen volledig. De koploper verloor
de persoonlijke duels en de voor-
sprong die DBS in de 12e minuut
nam was verdiend. Uit een vrije
trap van Does van Veen kopte Je-
roen van de Berk raak. De thuisclub
trok zich hierna terug voor eigen
doel en metselde een muur waar de
Chinezen jaloersop zouden zijn.
Parmingen miste het creatieve ver-
mogen om een bres te slaan en pas
diep in de tweede helft waren er de
eerste twee kansen voor Paul de
Meulemeester na passes van Thijs
Moonen. De eerste schoot hij naast
en bij de tweede wachtte hij te lang
met schieten.

Wilhelmina kan thuis ook scoren
Van onze correspondent

TJEU STEMKENS

WEERT - In het vijfde thuisduel
kon Wilhelmina eindelijk zijn eerste
thuisdoelpunt op het scorebord la-
ten vermelden. Tot een eerste thuis-
zege kwam het echter niet. Tegen
het ook nog overwinninglozeLonga
werd het een terechte remise, 1-1.
Toch hadden de Weertenaren de
overwinning nog kunnen pakken,

als René van Tilburg in de slotfase
alleen voor de Longa-doelman niet
over de bal was gestruikeld.

Wilhelmina begon behoorlijk ge-
handicapt aan het duel. De Belg
Winkels is nog steeds. geblesseerd
en Bovee, Berns en Clauwers ont-
braken wegens schorsingen. Hier-
door waren de wisselmogelijkheden
voor trainer Leushuis uitermate be-
perkt.
Longa had voor rust dan ook een

licht veldoverwicht, maar keeper
Custers was zeer betrouwbaar. Op
slag van rust was het raak voor de
Weertenaren. Een schot van Rene
van Tilburg werd door middenvel-
der Rene Pouwels met het hoofd
goed verlengd: 1-0.

Na de thee had Wilhelmina iets
meer van het spel, kreeg ook enkele
kansjes, maar moest na een fout in
de defensie toch de gelijkmaker toe-
staan, 1-1.

Derde klasse D
KVC-Venlosche B. 4-2
SC Irene -SV Meerlo 2-0
Egchel-IVO 2- 0
VW'O3-RKDEV 1- 1
SVEB-Meterik 1- 2
Wanssum -Montagnards 3- 3

Meterik 8 4 4 012 15- 8
KVC 8 4 3 11122-15
SVEB 8 5 1 21117-14
Wanssum 8 3 3 2 917-15
Venlosche B. 8 3 3 2 912-10
VVV'O3 8 3 2 3 8 21-20
RKDEV 8 2 4 2 814-14
Egchel 8 3 2 3' 813-13
SC Irene 8 3 0 5 615-13
IVO 8 13 4 5 8-13
Montagnards 8 1 3 4 511-19
SV Meerlo 8 0 4 4 4 6-17
Topscorers:l/6. J. Vullings (Mete-
rik), W. Gooren (SVEB), H. v/d.
Beuken en J. v.Kessel (KVC), R. He-
ger (Venlosche B.), M. Koppers (SC
Irene) 5.

Vierde klasse G
Koningslust-MVC'I9 1-4
Baarlo-HBSV 2- 1
Bevo -Tiglieja 1-4
Grashoek-Venlo 1-6
QuickB. '31 -Swalmen 1- 3
RKSVN-Roggel 1- 0

Tiglieja 8 7 0 11421-3
Baarlo 8 5 3 013 16-8
MVC'I9 8 5 2 112 19-14
Quickß. '31 8 4 3 Ull3- 7
Venlo 8 4 2 210 26-13
Koningslust 8 3 3 2 9 14-13
Swalmen 8 3 2 3 815-14
Bevo 8 14 3 615-18
RKSVN 8 14 3 6 8-13
Grashoek 8 2 0 6 4 9-23
HBSV 8 10 7 2 8-21
Roggel 8 0 1 7 1 8-25

Topscorers:l/2. T. Janssen (Venlo),
en R. Konings ("Tiglieja) 7.

ld-sterrenelfta
FROLICHS (4) !

(Limburgia)
LOUHENAPESSY (1)

(RKVCL)
VERBEET (1) KOETSIER (3) QUAEDVLIEG (1)

(SCG) (SVN) (Vinkenslag)
COUMANS (3) DERKS (4) KOSTONGS (1)

(Meerssen) (SVN) ' (SCG)
MERK (3) OFFERGELD (2) KADIC (2)
(Meerssen) (SVN) (RFC)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetref-
fende speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

hoofdklasse c
EHC/Norad-Baronie 1-5
DBS-Panningen 1- 0
Wilhelmina '08 -Longa 1- 1
Lindenheuvel-SV Meerssen 0- 2
Venray -Halsteren 1-4
Roermond-Geldrop/Aek 1-3
Deurne-WVO 5- 1

Parmingen 9 5 3 1 13 14- 5
SV Meerssen 8 5 2 112 17-8
Lindenheuvel 9 4 4 1 12 9-4
Baronie 7 4 3 0 11 11- 3
DBS 8 4 3 1 11 18-11
Deurne 8 3 3 2 9 14-11
Wilhelmina'oB 9 2 4 3 8 8-11
Halsteren 8 2 3 3 7 10-12
Longa 8 0 6 2 6 6-9
Geldrop/Aek 8 2 2 4 6 9-16
WVO 7 2 14 5 15-17
Roermond 8 0 5 3 5 7-12
EHC/Norad 8 0 5 3 5 6-12
Venray 9 1 2 6 4 6-19

hoofdklasse Cincijfers

LINDENHEUVEL - MEERSSEN 0-2 (0-0).
.67. Kleinen 0-1, Smeets 0-2. Toeschouwers
800. Scheidsrechter Wijnants. Gele kaart:
Hindrix (Lindenheuvel).
LINDENHEUVEL: Reijans 8, Hindrix 7,
Keulers 6, Koot 5 (46. Virdis 6), Sastra 7,
Van de Tempel 6, Fenane 7, Van der Weij 6,
Theunissen 6, Doudouh 5 (58. Vanderlijde
5), Eerens 5. Totaal 79(13).
MEERSSEN: Dusseldorp 7, Gelissen 7, Van
Dijk 7, Scheffers 6, Kleinen 7, Coumans 8,
Quesada 6, Smeets 7, Merk 8 (84. Sels),
Dahlmans 6, Ploemen 5 (66. Paulissen). To-
taal 74(11).

WILHELMINA'OB - LONGA 1-1. 45. Pou-
wels 1-0, 63. De Wit 1-1. Scheidsrechter:
Van de Meer. Toeschouwers: 300. Gele
kaart: Postema (Wilhelmina).
WILHELMINA'OB: Custers 7, Kessels 6,
Faessen 6, Postema 6, Kooyman 6, Pouwels
7, Van Leenders 6, Royakkers 7, Van Til-
burg 7, Segers 7, Akechtubun 6. Totaal 71
(11).

EHC/NOBAD-BARONIE 1-5 (0-2). 8. Van
Galen 0-1; 31. Houtzager 0-2; 50. Houtza-
ger 0-3 (strafschop); 58. Roy 0-4; 69. F.
Nöllgen 1-4 (strafschop); 88. Baardemans
1-5. Scheidsrechter Van Dijk. Toeschou-
wers: 250.
EHC/NORAD: Veldman 6, Hartgerink 7,
Duyf 6, Wijnen 6, Camp 7, Derrez 7, Cus-
ters 6, Zenden 7, Temmink 6 (46. Lourensen
7), Hofman 7, F. Nöllgen 6. Totaal 78 (12).

DBS - PANNINGEN 1-0 (1-0). 12. Van
de Berk 1-0. Scheidsrechter Steenhuis.
Toeschouwers: 300.
PANNINGEN: Hermkes 7, Moonen 7, Van
der Linden 6, Weerts 7, Beumers 6, Schij-
ven 6 (67. Houben-), Teuben 6 (54. Sijbers
6), Van Aerts 6, Van de Sterren 5, De Meu-
lemeester 5, Doensen 5. Totaal 72 (12).

VENRAY-HALSTEREN: 1-4 (1-1). 4. Berk-
yens 1-0; 7. Bevelander 1-1; 70. Gladinnes
1-2; 83. Gladinnes 1-3 en90. Gladinnes 1-4.
Toeschouwers: 400. Scheidsrechter: Verba-
nac. Geel: Klippel (Halsteren) en De Klerk
en Kellenaers (beiden Venray).
VENRAY: Scheper 5, Kellenaers 6, Len-
kens 6, J. Beerkens 6, Scholten 5, F. Beer-
kens 6, Vievermans 6, Peters 6, De Klerk 5
(74. Logtens-), Nabben 5 (70. Van Eist),
Berkyens 6. Totaal 62 (11).

ROERMOND-GELDROP 1-3 (1-1). 12.
Maas 0-1; 32. Houri 1-1; 59. Koeman 1-2;
62. Eijkmans 1-3. Toeschouwers: 200.
Scheidsrechter Vianen. Geel: De Krijger,
Jacobs en Dörenberg (allen Roermond),
Heyster enKerstens (beiden Geldrop).
ROERMOND: Swart 7, Jansen 6, De Krij-
ger 6 (80. Theodore-), Engelen 7, Elfrink 7,
Jacobs 6, Lafleur 6, Keijsers 5, Houri 5, Dö-
renberg 5, Kadic 7. Totaal 67 (11).

topscorers hoofdklasse

1. Van de Beek (Deurne) 7; 2. Clemens
(WVO) 6; 3. Maas (Geldrop) en Gladdines
(Halsteren) 5; 5. H. Seijkers (Deurne), Van
der Linden (DBS), Van Galen (Baronie) en
Merk (Meerssen) 4.

Vierde klasse A
Vilt-De Heeg 3- 2
SVME-RKASV 2- 1
White Star-Walram 0- 0
RKHSV-St. Pieter 0- 0
Leonidas W. -Rapid 1-0
SC WW'2B-SV Hulsberg 3- 2

Leonidas W. 8 6 1 113 14-6
SC WW'2B 8 5 2 11211- 5
Walram 8 4 3 11111-6
SVHulsberg 8 4 2 21014-10
Vilt 8 3 3 2 912- 9
De Heeg 8 3 3 2 910- 9
Rapid 8 2 2 4 613-14
SVME 8 2 2 4 6 7-13
White Star 8 1 3 4 5 8-10
RKASV 8 0 5 3 511-15
St.Pieter 8 0 5 3 5 5-11
RKHSV 8 13 4 5 5-13
fopscorers:l/2. R. v. Breda '(SV
Hulsberg), en F. Heidendal (Rapid)
6.

Vierde klasse H
GFC'33-Vitesse'oB 4- 6
RKDSO-Leunen 1- 2
HRC'27-Sparta'lB 1- 0
Achates-Resia'42 5- 2
SSS '18 -Melderslo 4- 1
Ysselsteyn-EWC'46 1- 2

Achates 8 6 1 1 1317- 8
RKDSO 8 5 2 11223-8
EWC'46 9 5 1 31119-15
HRC'27 8 3 4 11020-16
SSS'IB 8 4 2 2 1014-13
Sparta'lB 8 4 1 3 916- 9
Vitesse'oB 8 3 2 3 8 20-17
Leunen 8 2 3 3 7 12-13
Ysselsteyn 8 2 1 5 512-19
Melderslo 8 2 1 5 512-21
Resia'42 8 12 5 411-21
GFC'33 9 12 6 413-29

eerste klass
Chevremont -Almania
Limburgia -SVN
Waubach -Eijsden
RKONS -Someren
FC Vinkenslag -Volharding
RKVCL -SCG

SVN 7 5 1 I Hj
RKVCL 8 4 3 IHI
RKONS 7 3 3 1 8JFC Vinkenslag 8 3 2 3 8]
Limburgia 8 3 2 3 8]
Someren 8 2 4 2 8]
Chevremont 8 2 4 2 8]
Eijsden 7 3 1 3 'j
Volharding 7 2 3 2 7';
Waubach 8 2 3 3'
Almania 8 13 4 5,
SCG 8 0 3 5 3'

lf in cijfe
RKONS-SOMEREN 3-4 (1-1).24. V$
1-0; 41. Van Lieshout 1-1; 50. Fond»!
57. Verdonschot (strafschop) 1-3; *>*garde 2-3; 89. Fondon 2-4; 91. B<>
Scheidsrechter Vermeer. Geel: Görtó1
Speth (RKONS) en Van Ganse*
(Someren). Toeschouweres 250.
RKONS:Konen 7, Berhelmans 7, De
6, Görtzen 6, Speth 7, Dijkstra 6, W
7, Bos 6, Gotjé 7, Jagers 6, Sagi 6 (65'
ken-). Totaal 71 (11).

WAUBACH-EIJSDEN 1-1 (0-1). 26
gen 0-1; 47. Dooper 1-1.Toeschouwer*
Scheidsrechter Smeets.
WAUBACH: Blankenhagen 7, Midd»
7, Schiffer 6, Van Kan 6, Kleinja
Spronck 7, Starmans 7, Horbach 6, J^6, Thijssen 6 (82. Mertens-), Dooper'taal 71 (11).
EIJSDEN: J. Wolfs 6, Kevers 6, Cr»
6, Pachen 6, Magermans 7, Bartels 6v
Mares 6), Fernandez 5 (J. Mares 6), J!7, C. Wolfs 7, Janssen 7, Veugen 6. v
81 (13).

BKVCL-SCG 3-2 (1-1). 29. Seits 0-jj
Bastings 1-1; 47. Louhenapessy 2-JïKostongs 2-2; 90. Bastings 3-2. Sc^
rechter Veltrop. Geel: Seits (SCG)-i
Ginneken (RKVCL). Toeschouwers: 2"JRKVCL: Smit 6, Theunissen 6, LoU"!
pessy 8, Bastings 7, Van Helvert 8.1
Ginneken 6, Miesen 6, Reijnders JlCrutzen 6), Alink 6, Brull 6, Wijns 6.
75 (12). J
SCG: Rousch 6, Pleumeekers 6, HOT
7, Verbeet 8, Hofman 6, Kostongs 9, 'J6, Hameleers 7, Seits 7, Bessems 6, D^
7. Totaal 75 (11).

VINKENSLAG-VOLHARDING: 2-0 fl
69. Remmers 1-0; 85. Duchateau 2-Oj
schouwers: 100. Scheidsrechter: H^j
Geel: Dahlmans en Moonen (Vinkensl*
VINKENSLAG: Maessen 6, Halm^Bergrath 6, Quaedvlieg 8, Duchate3
Moonen 6,Ruiter 7, Remmers 7, Dab 11"
6 (80. Hendricks-), Vroegop 6, Hern»^
Totaal 71 (11).

LIMBURGIA-SVN: 2-6 (1-4). 2 O0
0-1; 10. Offergeld 0-2; 18. Raets 0-*
Derks 0-4; 27. Fijneman 1-4; 71. H«;
1-5; 77. Kicken 1-6; 79. Fijneman 2-6.
schouwers: 500. Scheidsrechter: H°JGeel: Velraeds en Offergeld (SVN). *na twee keer geel, voor J. Winkens Iburgia). ,
LIMBURGIA: Frolichs 8, AussemS *Schaepkens 6, J. Winkens 6, R. Wink*
Douven 6 (75. M. Schaepkens -), Bos"
Bons -), Schutten 6, Berends 5, Walrat
Fijneman 6. Totaal 68 (11).
SVN: Mordang 7, Mermens 7, HeuSS'
Koetsier 7, Velraeds 7, Derks 8, NeliSf
Kruishaar 7 (67. Kicken -), Raets e
Hensels -), Coolen 6, Offergeld 8. Tot*
(11).

CHEVREMONT-ALMANIA 1-1 (O-D;
Schrooten 0-1; 60. Otten 1-1 (strafs^'j
Scheidsrechter Schoenmakers. ToeSc
wers: 200. Boekingen: Peperkamp, Qu,
Janssen (allen Almania) en Heeren (O1
mont). Rood: Schrooten (Almania) **»opzettelijk handspel.
CHEVREMONT: Van Knippenberg 6,'
laar 7, Snijders 6, Maats 6, Trags 6, tf*
6, Otten 7, Van der Linden 6, Muld^.Sanders 6, Hakkenberg 6. Totaal 69 (1'
ALMANIA: Philippen 8, Wetzels 6, J»^6, Quix 7, Peperkamp 6, Zaad 6, Cra"
Van Bezel 6, Hendriks 6 (46. Van Ko»
5), Houtman 6, Schrooten 6. Totaal 74 l

ld-clubklassermen
1. Meerssen 6.685; 2. SVN 6.658; 3. Pa"^gen 6.615; 4. Lindenheuvel en Limt>s6.587; 6. RKVCL 6.494; 7. Eijsden 6.48"
Waubach 6.444; 9. Chevremont 6.426'
RKONS 6.397; 11. RFC 6.344; 12. *6.293; 13. Vinkenslag 6.286; 14. AlU 1*
6.284; 15. Wilhelmina '08 6.255; 16. Ve1"
6.186; 17. SCG 6.157.

topscorers
1. Offergeld (Waubach) 10; 2. Bas**
(RKVCL), Verdonschot (Someren) en *raven (Limburgia) 6; 5. Rongen (Vo"
ding), P. Mares (Eijsden) en Kost"
(SCG) 5.

Amateurs
bekeren

HEERLEN - Komende zondag
vindt de vierde bekerrond^plaats in het amateurvoetbal
De paringen luiden:

Holtum-Achates
SV Meerssen-RKVCL
Abdissenbosch-Heerlen Sport
Meterik-Langeberg
Wilhelmina '08-Fortuna S 2
Veritas-Volharding
Coriovallum-RKONS
Panningen-Limburgia
Aanvang van de duels:
14.30 uur.
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afdelingLimburg

Kostbaar punt voor Maastrichtse Boys
»an onze correspondentK-^_WERNER NIJSSEN

L KLEN - in de hoofdklasse A
laas?e afdeling Limburg pakte
tos^L richtse Boys gisteren een
fijsdaar punt biJ Oranje Boys in
V Het 'Wit Groen vc (hoofdklasse
k<j e ?*ch verrassen door Amsten-
faart , met een o_l ze&e huis-
Iq. J-s keerde. St. Odiliënberg en
Riie eeuwen kwamen broederlijk
f Movereen: 1-1.

r^r oys et °P eiSen ve^ één
(a^ tegen het bijna onder-

gaande Maastrichtse Boys.
fol gei^ns trainer Pie Jongen van de

Eijsdenaren een verdiend punt voor
de bezoekers. Hij: „We speelden
niet agressief genoeg en met een te
laag baltempo. De gasten groeiden
steeds meer in de wedstrijd en ver-
dienden het gelijke spel." Richard
Bonfrère opende namens Maas-
trichtse Boys de score nog voor de
rust, waarna Robbie Palmen zijn
ploeg in de tweede helft op gelijke
hoogte bracht.

Wit Groen VC liet zich tegen Am-
stenrade zelfs twee punten ontfut-
selen: 0-1. „En dat was volkomen
onnodig, " aldus trainer Leo van
Weersch, die zijn ploeg een slordige
vijftien kansen zag missen. „Maar
dat speelt ons het hele seizoen al
parten. Als je zelf zo slecht met de
mogelijkheden omspringt, krijg je
meestal het deksel op de neus." En
dat gebeurde doorMark Keulen, die
het vonnis over Wit Groen voltrok.

St. Odiliënberg en SC Leeuwen re-
miseerden in een rommelige wed-
strijd: 1-1.

Problemen stapelen zich op voor Polaris en MKC

Heerlen boert goed
Van onze correspondent
Heerlen-Heer 2-0

*" Reisig i-o; 66. Adams 2-0. Toe-nouwers 350. Scheidsrechter
(Iieyns. Gele kaart: Van de Broek
(Kee,rlen). Hendriks en Thomissenjpden Heer).
v 'e*len: Jacobs, Van Ratingen,
Rr°uenraets, Van de Bos, Gelissen,

<Hnders (72 visser), Christiaanse,
Ran de Broek, Geraerdts, Adams,
jleisig (65. Dirksen).
y'er: Hendriks, Hoofs, Hendriks,an de Heuvel, Rousch, P. Smeets,
ptfnbourg, Aarts, B. Smeets (65.

ersoon), Thomissen, Huisman.

j»EERLEN - De topper tussen
baeitrlen en Heer deed het voet"

lnart niet echt sneller slaan.

ïp°,c" heerste er na afloop begrij-
j,'ijk een feeststemming in het
?eeerlen-kamp. De verdiende 2-0
v een deverrassende nederlaag
w

n Mheerder Boys betekenen
, rnelijk dat Heerlens kansen op
si

eerste periodetitel (in 2A zijn
typri twee Perioden van tien

sterk zijn toegeno-

Theo Caenen
delm ziin noPJes: »We wilden
h,, koPpositie en dat is ons ge-
VonV Heer"trainer Jan Lauers
.ia dat zijn ploeg op grondvan
* eerste helft niet had hoeven te

verliezen. „Heerlen kon mij niet
imponeren," benadrukte de ver-
liezende coach.

Aanvankelijk had het fel gestar-
te Heer inderdaad het betere van
het spel. Halverwege de eerste
helft nam Heerlen verrassend de
leiding, toen de onberekenbare
Sandy Reisig een vrije trap van
John Reinders onhoudbaar in-
kopte. Heerreageerde getergd en
Marco Huisman kreeg amper één
minuut later een uitgelezen mo-
gelijkheid om Heer langszij te
brengen. Ron Jacobs verijdelde
dat echter.
Heerlen etaleerde daarna met

tweede klassers

twee zeer fraaie aanvallen zijn
aanvallende kwaliteiten. Ge-
raerdts en zeker Reisig met een
kopbal op de lat hadden pech in
de afwerking. Na de pauze volg-
de het Heer-offensief, maar het
vormgebrek bij de spitsen had
zichtbare gevolgen voor de
stootkracht. De treffer van Rob
Adams betekende de genadeklap
voor Heer.

Kolonia-Schuttersveld 0-1
45. Bachaus 0-1 (strafschop).
Scheidsrechter Cortenbach. Gele
kaart: Pelzer (Kolonia). Rode kaart:
Notermans (Kolonia).

LANDGRAAF - Na de verras-
sende en onverdiende 0-1 neder-
laag tegen Schuttersveld liggen
de titelaspiraties van Kolonia
definitief in duigen. Ondanks
een gigantisch overwicht (hoek-
schopverhouding 22-0) slaagde
Kolonia er niet in de Schutters-
veld-muur te slopen. Fortuin
had Kolonia ook al niet, want
scheidsrechter Cortenbach an-
nuleerde ten onrechte een treffer
van Remco Didderen, terwijl
diezelfde Didderen en Ton Rein-
tjes diep in de tweede helft paal
en lat teisterden. Schuttersveld
mocht feesten, omdat Smeets
Winkens onderuit haalde, waar-
na Ron Bachaus vanaf elf meter
snoeihard raak knalde.

Mheerder Boys-RKVVL 0-2
72. Crijns 0-1; 86. Kuipers 0-2.Scheidsrechter Vaes. Gele kaart:
Magermans en Schols (beiden
RKWL). Rode kaart: Detisch(RKVVL).

MHEER _ Mheerder Boys had
gisteren duidelijk zijn dag niet
en liep tegen een gevoelige thuis-
nederlaag op. In de spannende
eerste helft overheersten de de-
fensies. In de tweede helft open-
de Mheerder Boys sterk. John
van Hoorn raakte de paal en Jos
Delahaye zag zijn inzet gestopt
door Pascal Thewissen. Dennis
Crijns, die een blunder in de
thuisclubdefensie afstrafte, en

Ger Kuipers beslisten het duel in
het voordeel van RKWL.

Polaris-Miranda 2-3
13. Kauwenbergh 0-1; 35. Breikers
1-1 (strafschop); 44. Knol 1-2; 68. E.
Purnot 2-2; 74. R. Janssen 2-3.
Scheidsrechter Thomassen. Gele
kaart: P. Purnot en Corbee (beiden
Polaris).

MAASTRICHT - De situatie van
Polaris, dat moed had geput uit
de eerste seizoenszege, lijkt na
de 2-3 thuisnederlaag uitzicht-
sloos. Toch roemde trainer Paul
Gense na afloop de instelling
van zijn team: „Voetballend wa-
ren we niet de mindere van Mi-
randa. Als je in de hoek zit waar
de klappen vallen heb je echter
ook geen fortuin." Daarbij doel-

de Gense op de twee Polaris-
inzetten die op de lat strandden.

MKC-Standaard 2-3
14. Van Veenendaal 1-0; 20. H. Titze
1-1; 27. Lexis 1-2; 46. Nuiten 1-3;
60. Van Veenendaal 2-3 (straf-
schop). Scheidsrechter Van der
Steur. Gele kaart: Pellaerts (Stan-
daard).

MAASTRICHT - Standaard be-
haalde een gelukkige 2-3 zege in
de Maastrichtse derby en blijft
daardoor in de race voor de bo-
venste plaatsen. MXC kende een
sterke start, maar door twee
goed genomen vrije trappen
kwam Standaard op voorsprong.
In de spannende slotfase miste
Peter de Koning twee prima
kansen op de gelijkmaker.

# Sandy Reisig juicht nadat hij Heerlen op voorsprong
heeft gebracht. Foto: FRANS rade

RKHBS door Hopel gewogen en te licht bevonden

Patrick Wijnhoven schittert
Van onze correspondent

GUUS CREMERS

fes ! RKHBS 6"° <2-°)- 5. Heuts 1-0; 42. Wijnhoven 2-0; 50. Frijns 3-0; 67. Hun-
♦eleu ' 80' Jurgen 5-0; 87. Frijns 6-0. Toeschouwers 300. Scheidsrechter Boessen.

Ion»! aart: Herr«sen en Hoop (beiden RKHBS). Rode kaart: Ringma (RKHBS).
ijfr Seholtes, Huntjes, Bosch, Gerards, Graf, Van Wersch, Heuts (67. Jurgen),
toin„ven' H. Jaminon (81. J. Jaminon), Vodeb, Frijns.
X) L t' "A,driol°. Hermsen, Ploum, Hoop, Kaul, Theunissen, Meessen (45. Berret-

" Schijnen, F. Schijnen, Ringma, Meisters.

RKRADE - De wat slungelig ogende Hopel-routinier en
'/j«"ale middenveldspeler Patrick Wijnhoven vertolkte in de
« h

tegen °PP°nent RKHBS een glansrol. Mede door het
f> dat hij naar believen heerste op het middenveld kon Hopel
fnietigend uithalen: 6-0.

'Kto^ moest ei§enliik vanaf het
ft k met de rug tegen de muur'
1 v rf 6^ een *esJe *n agressiviteit
L erloor dientengevolge -ook de
'm:l s-A1 in de viJfde minuut
j^ «aymond Frijns daardoor de
Hnt'°en m^ een vriie traP vanal
kg lg meter snoeihard op doel
Igel Adriolo verwerkte die
Rts °nvoldoende, waardoor Ron
Jfcj. mdc rebound eenvoudigkon .&sp 1"^)' enkele schuchtere po-
|8l? Van de gasten ten spijt, Ho-
ben tf in de eerste helft storm
iele via spelbepaler Pa-
ï)nriTJJnhoven en plaaggeest Ray-
feis' jns werd de RKHBS-ver-
IJfnS vaak van het kastje naar
>Uw Sestuui"d- De logische uit-
L vl

Van de voorsprong vond dan
Icjj y,..V00r rust plaats, toen Pa-
ft^ rijnhoven in stelling werdJXra cht: 2-0.
»st ?^^S-trainer Louis Chappin

l°en dat de wedstrijd eigenlijk

wel gelopen was: „Onze meest ca-
pabele mensen Mario Ringma, Fred
Schijnen en Rob Meisters zaten to-
taal niet in de wedstrijd. En dan
weet jebij die tussenstand al dat je
met een jonge ploeg als die van mij
tegen een dergelijk geroutineerd
elftal op je bek zult gaan. Hopel
was een maatje te groot voor ons."

Ook in de tweede helft hield de Ho-
pel-ploeg de lijn van een prima col-
lectieve prestatie goed vast, waar-
door naast spelbepalende figuren
als Raymond Frijns, Patrick Wijn-
hoven en Ron Heuts ook dé andere
spelers op een uitstekende wed-
strijd mogen terugzien. In de 50ste
minuut kwam voor de ontredderde
RKHBS-ploeg de genadeslag, toen
Wijnhoven Frijns bediende: 3-0. De
moraal bij RKHBS was nu volledig
gebroken en Jack Huntjes, Marco
Jurgen en opnieuw Raymond Frijns
bepaalden de eindstand op 6-0.

" Marco Jurgen op weg naar Hopels vijfde doelpunt. Doelman Gerard Adriolo en verdedi-
gerRoy Ploum zijn machteloos. Foto: frans rade

sport
Hulsberg komt in slotfase net iets te kort

Optimaal rendement WVV
Vanonze correspondent

JOHNBOSTEN
t WVV'2B - SV Hulsberg 3-2 (0-1).
K ,an Breda 0-1; 60. Van Mook 1-1;
wennaerts 2_1;73-D-Raike 3-J;B9'
)n e"e (strafschop) 3-2. Toeschouwers
\L persrechter Ras. Gele kaart:Kjs (Hulsberg).t WVV'2B: Mulkens, Habets, W. Raike,'K-'uyt), Kuipers), Van Hoorn, Wolfs,
ailT^' Van Mook' Janssen (71. D.
E"»), Van Zanten, Lennaerts.

Hulsberg: Van de Broeck, Maas,, dPPw (43. Steyns), Huntjens, Ruwet-
é'n (l? o££s' Eckelhoff, Moors, Slan-, 101.Herveilen), Van Breda, Deguel-

um RICHT ~Pe analyse van
w"V-trainersduo Vroemen/Van

Mook na afloop van de wedstrijd
tegen Hulsberg (3-2) was heel reëel.
„Dit was duidelijk een wedstrijd
met twee gezichten. In de eerste
helft was Hulsberg beter en konden
wij niets afdwingen. Na een tacti-
sche omstelling in derust door van
achteruit meer door te schuiven,
kwamen wij beter in ons spel. Mede
ook door het voortreffelijke kee-
perswerk van Bert Mulkens bleven

wij in de wedstrijd. De kansen die
wij daarna kregen leverden maxi-
maal rendement op."

Dit werd beaamd door Hulsberg-
trainer Fer van Melzen. „In het be-
gin van de tweede helft hebben wij
verzuimd om definitief afstand te
nemen. Door enig onfortuin en goed
keeperswerk kwamen wij toen niet
tot verhoging van de score, wat zich

later in dewedstrijd zou wreken."
Hulsberg was in de eerste helft dui-
delijk beter zonder tot hoogstaand
voetbal te komen. Het combineerde
goed en dat leverde een terechte
voorsprong op, toen Ralf van Breda
René Slangens voorzet simpel af-
rondde: 0-1. Na de hervatting werd
het niveau van de wedstrijd hoger
en de onderlinge duels feller. Huls-
berg stichtte steeds meer gevaar,

maar Van Breda wist opgelegde
kansen niet te verzilveren, mede
ook door fraai keeperswerk van
WVV-doelman Mulkens.

WW putte moed uit deze fase en
boog de achterstand om in een 3-1
voorsprong. Hoofdrolspeler hierin
was Danny Lennaerts. Eerst legde
hij de bal uit een hoekschop pan-
klaar op het hoofd van Van Mook:
1-1. Vervolgens scoorde hij zelf 2-1
en liet hij Daniël Raike 3-1 scoren.
Hulsberg leek geslagen, maar zette
toch nog eenmaal aan voor een slo-
toffensief. In de voorlaatste minuut
scoorde Max Ruwette vanaf elf me-
ter 3-2. Een tumultueuze slotfase
leverde echter geen treffer meer op.

Langeberg moet voorlopig afhaken
Day heeft zijn dag

Van onze correspondent
WIELIARIK

Spaubeek-Langeberg 4-0 (2-0). 21. Jan-
sen 1-0; 31. VanMierlo 2-0; 61. Day 3-0;
90. Day 4-0. Toeschouwers 200.
Scheidsrechter Janssens. Gele kaart:
Jansen (Spaubeek) en Hament (Lange-
berg).
Spaubeek: Van Schendel, Stijfs, Jansen,
Wouters, Drent, Janssen, Zelihsen, De
Wouwer, Peters, Nijsten (60. Day), Van
Mierlo.,
Langeberg: Slob, Korver, Hendries,
Krouweel, Sluijpers, Schils, Michiels,
Hanient (70. De Hing), Dohmen, Daa-
men, Van de Werf (31. Mertens).

SPAUBEEK - Dat Spaubeek de
wedstrijd tegen Langeberg met 4-0
won, was enerzijds misschien een
beetje geflatteerd, anderzijds echter

dik verdiend. Zeker ook omdat bei-
de uitblinkers, Peter van Mierlo en
later ook Raymond Day, aan Spau-
beekse kant te vinden waren.
Gedurende de eerste twintig minu-
ten kon Langeberg Spaubeek nog
bijbenen. Nadat Henk Jansen de
thuisclub echter op voorsprong had
gebracht, kregen de mannen uit
Brunssum het zwaar te verduren, te
meer de ploeg de sporadische kans-
jes, diehet kreeg niet kon benutten.
Het grote verschil tussen beide
teams lag in de slagvaardigheidvan
de voorhoedespelers. Bij Spaubeek
speelde Peter van Mierlo een zeer
puike partij speelde. Hij nam zelf
één doelpunt voor zijn rekening en
bereidde op sublieme wijze Spau-

beeks derde treffer voor. De tweede
speler die alle aandacht opzich ves-
tigde, was Raymond Day. Hij viel
na een uur in en was amper in het
veld, of hij scoorde al (3-0), waarna
hij in de laatste minuut opnieuw de
goede weg naar het doel vond en de
eindstand op 4-0 bepaalde.

René Isenborghs, Langebergs trai-
ner, gaf na afloop grif toe, dat
Spaubeek de betere ploeg was. „De
ploeg scoorde makkelijk. Een ex-
cuus voor ons is, dat we vijf basis-
spelers door blessures en schorsin-
gen noodgedwongen moesten mis-
sen. De Spaubeekse voorwaartsen
Van Mierlo en Day waren voor ons
gewoon een maatje te groot," aldus
de oefenmeester.

damesvoetbal

Sportclub koestert
ongeslagen status

HEERLEN -Het duel tussen Sport-
club'2s en RKVCL eindigde in een
stevige 5-2 overwinning voor de
thuisploeg. Sportclub'2s had toch
het betere van het spel en kwam
door twee treffers van Natasja van
Geleen aan de leiding, waarna
Astrid van de Boogaard tegenscoor-
de: 2-1. Na rust bracht Shakira
Sahertian de ploegen weer op gelij-
ke hoogte. Vanuit de aftrap scoorde
de thuisclub door Hanny Pleyers

opnieuw. Met twee doelpunten van
opnieuw Hanny Pleyers werd het
tenslotte 5-2.

Armoe troef in
Landgraafse derby

Van onze correspondent
WILLY WINGEN

Kakertse Boys-Abdissenbosch 1-3(1-1).
7. Prickarts 1-0; 23. De Lang 1-1; 83.
Prickarts (eigen doel) 1-2; 86. Ludwic-
zak 1-3. Toeschouwers 150. Scheids-
rechter Benyahya. Gele kaart: Missler
(Abdissenbosch).
Kakertse Boys: Tholen, Van Dongen
(52. Polman), Prickarts, Krebbers, Kool,
Quaedvlieg, Kohn, Klein, Mingelers (79.
Bodelier), Erkens, Sulman.
Abdissenbosch: Van de Zee, Römkens,
Zagar, Arts, Missler (46. Bartos), Le-
doux (67. Ludwiczak), Cobben, Vel-
raeds, Krijnen, Heuts, De Lang

LANDGRAAF - John Prickarts
werd ongewild de man van het duel
tussen Kakertse Boys en Abdissen-
bosch (1-3). Al heel snel draaide hij
de bal uit een vrije trap met een
prachtige curve in het gastendoel.
Zeven minuten voor het einde brak
hij echter definitief het verweer van
zijn ploeggenoten, door de bal via
de binnenkant van de paal in het ei-
gen doel te laten belanden.
De wedstrijd tussen beide staart-
ploegen maakte duidelijk, waarom
zij onderaan staan. Armoe troef! Al
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
Abdissenbosch een grotere eenheid

vormde dan het als los zand aan el-
kaar hangende Kakertse Boys,
waarin alleen Theo Krebbers enigs-
zins overeind bleef.
Kakertse Boys kwam na zeven mi-
nuten op voorsprong uit een vrije
trap van John Prickarts, die de
slecht opgestelde muur prima om-
zeilde. Vanaf het moment dat de
vrijstaande Sacha de Lang een
voorzet van Jef Velraeds tegen de
touwen knikte (1-1), leek Abdissen-
bosch een gewonnen wedstrijd te
spelen.
Een voorsprong was dan ook slechts
een kwestie van tijd. Na een half
uur stormden drie gasten-aanval-
lers op het thuisclubdoel af. Het
breedtepassje van Gaston Ledoux
hoefde Jef Velraeds enkel in het
doel te lopen, maar toen bleek pas
hoe moeilijk het is, een niet te mis-
sen kans te verzilveren. Dat gold
ook voor René Krijnen. Zijn schui-
ver ketste via de binnenkantvan de
paal weer in het veld. Abdissen-
bosch had zelfs hulp nodig om uit
de impasse te geraken. Prickarts
verzuimde debal resoluut teruimen
en passeerde zijn doelman (1-2),
waarna Dimitri Ludwiczak even la-
ter nog voor 1-3 zorgde.

en voorts

Kolonia-SC WW'2B 7-0 (2-0). C. Hoog-
moed 1-0; Habets 2-0;Barendsen 3-0;Wiers
4-0, 5-0 en 6-0, Hekkens 7-0. Scheidsrech-
ter Zirbi.
Keer-De Leeuw 0-1 (0-0). Onstenk 0-1.
Scheidsrechter Eijkenboom.
Heksenberg-De Ster 4-1 (1-0). Vleugels
1-0; Hergaarden 2-0; Van Gelissen 2-1;
Janssen 3-1; Huisman 4-1. Scheidsrechter
Maatje.
Interregionale klasse:
Rapid-Woensel 1-0 (1-0). De Bruin 1-0.;
Scheidsrechter Wilson.

vierde klassers
VILT - DE HEEG 3-2. In een leuke en
sportieve wedstrijd werden dekansen voor-
al door de thuisclub benut. Nelissen 0-1, R.
Übags 1-1. Rust. Schelling 1-2, P. Smits
2-2,R. Übags 3-2. Scheidsrechter Kleinen.

SVME - RKASV 2-1. Weinig krachtsver-
schil tussen beide ploegen. Tochtrok SVME
aan het langste eind. Rust 0-0. Gundogmus
0-1, Reniersen 1-1, Ritzen 2-1. Scheids-
rechter Krijn.

WHITE STAR - WALRAM 0-0. Kansen
genoeg voor beide ploegen. De afronding
liet echter aan beide kanten te wensen over.
Scheidsrechter Brouns.

RKHSV - ST. PIETER 0-0. In een sportie-
ve wedstrijd had St. Pieter het betere van
het spel. Doelman Mare Mennen van
RKHSV stak in uitstekende vorm en voor-
kwam met sublieme reddingen een neder-
laag voor zijn ploeg. Scheidsrechter Cre-
mers.

LEONIDAS -RAPID 1-0.Leonidas behaal-
de na een tamme vertoning een moeizaam
bevochten zege. A. Bastiaens scoorde in de
eerste helft het winnende doelpunt 1-0.
Scheidsrechter Moolhuysen.

LEMIRSIA - SPORTCLUB '25 1-0. George
liet de thuisclub voor rust al juichen en
achteraf betekende zijn treffer de volle
winst. Scheidsrechter Satijn.

KEER - PARTIJ 4-1. Keer was in dit duel
heer en meester en won verdiend. Beks 1-0,
Loontjens 2-0, Pirnay 3-0, Smeets 3-1.
Rust. Vaessens 4-1. Scheidsrechter Claes-
sens.

ZWART WIT '19 - VIJLEN 0-0. In de eer-
ste helft waren de ploegen aan elkaar ge-
waagd. Na de hervatting speelde Zwart
Wit'l9 sterk op de aanval, maar wist de uit-
stekende Vijlen-doelman Brauwers niet te
passeren. Scheidsrechter Berben.

RKSVB - NIJSWILLER 2-2. Een domine-
rend RKSVB moest met een puntendeling
genoegen nemen tegen een counterend
Nijswiller. Gastenspeler Simons moest na
rust met een rode kaart het veld verlaten.
Gulpen 0-1, B. Borghans 1-1.Rust. B. Borg-
hans 2-1, Schoonbrood 2-2. Scheidsrechter
Heijkant.

GEERTRUIDSE BOYS - FC GULPEN
3-1. In een spannend duel verraste de thuis-
club in positieve zin door Gulpen met lege
handen huiswaarts te sturen. FC Gulpen
beëindigde de wedstrijd met negen spelers,
omdat Braken en Hendricks uit het veld
werden gestuurd. H. Habets 1-0. Rust. H.
Habets 2-0, Jongen 2-1, W. Dehue 3-1.
Scheidsrechter Blom.

SCKR - BANHOLTIA 1-1. In een spannen-
de en gelijkopgaande wedstrijd kregen de,
ploegen legio kansen. Uiteindelijk werden
de punten terecht gedeeld. R. Bastings 0-1,
De Backer 1-1. Rust- en eindstand.
Scheidsrechter Assink.

FC GRACHT - LAURA 2-2. FC Gracht
ontfutselde Laura verdiend een punt. De
gasten kwamen pas in de slotminuut op ge-
lijke hoogte. Rust 0-0. Linssen 0-1, J. Jans-
sen 1-1, Houben 2-1, Linssen 2-2. Scheids-
rechter Geilenkirchen.

CENTRUM BOYS - KEV 4-0. Een tech-
nisch knap spelend Centrum Boys was op
alle fronten beter en won verdiend. Florack
1-0.Rust. P. Klee 2-0 (strafschop), J. Klee
3-0, Bongaerts 4-0 (strafschop). Scheids-
rechter Boessen.

HEKSENBERG - MARIARADE 3-0. Na
een gelijkopgaande eerste helft was Hek-
senberg de betere ploeg en won verdiend.
Rust 0-0. Hanno 1-0, Hermans 2-0 en 3-0.
ScheidsrechterBos.

RKTSV - HEILUST 4-0. De thuisclub
speelde sterk en was vooral na rust domi-
nant. Schmetz 1-0. Rust. Meermann 2-0,
Korver 3-0, Vijgen 4-0. Scheidsrechter ZüV
len.

ADVEO - SCHINVELD 3-2. In een matige
vertoning was Adveo de betere ploeg en
won verdiend. Theunissen van Schinveld
kreeg twee maal geel en kon gaan douchen.
Janssen 1-0, Hamers 1-1, Offermans 2-1.
Rust. Marrell 3-1, Cremers 3-2. Scheids,
rechter Meerten.
SWEIKHUIZEB BOYS - SANDERBOUT
5-1. In de eerste helft waren de ploegen
aan elkaar gewaagd. Na rust was de thuis-
club sterker en zakte Sanderbout in elkaar.
Suykerbuyk 0-1, Damoiseaux 1-1. Rust.
Damoiseaux 2-1, Hoogeveen 3-1 en 4-1, Al-
tayan 5-1. Scheidsrechter Hollanders.

DVO - RKDFC 3-1. DVO benutte in een
iets te rommelige vertoning de kansen wel
en eiste zodoende de volle winst op. Dreu-
ning 1-0.Rust. Dreuning 2-0 en 3-0, Jongen
3-1. Scheidsrechter Thimister.

KLUIS - PASSART 4-0. In een leuke,
spannende wedstrijd was Kluis duidelijk
sterker en stelde in de eerste helft de zege
reeds veilig. Sleijpen 1-0, Manait 2-0, De-
nissen 3-0. Rust. Sleijpen 4-0. Scheidsrech-
terReneerkens.
CAESAR - SCHIMMERT 1-2. Een aanval-
lend ingesteld Caesar bleef met lege handen
achter, omdat de gasten met enkele coun-
ters succesvol waren. Pitti 0-1. Rust. Beme-
lemans 0-2, Diederen 1-2. Scheidsrechter
Peeters.

derdeklassers
RVU - HOLTUM 2-0. In een matig duel
was de thuisclub iets sterker en won ver-
diend. Van Hoorn 1-0. Rust. Vandenhove
2-0. Scheidsrechter Hanen.

AMICITAS - BORN 1-0. In de eerste helft
gelijkopgaandestrijd. Na de hervatting zet-
te Bom de thuisclub na de achterstand on-
der druk maar de Amicitas-defensie hield
stand. Rust 0-0. Neven 1-0. Scheidsrechter
Cortenbach.

SCHARN - WILLEM I 2-3. In een spannen-
de wedstrijd had een puntendeling de ver-
houdingen beter weergegeven. Collombain
0-1, Cramer 0-2. Rust. Devens 1-2, Willem
2-2, Cramer 2-3. Scheidsrechter Haagmans.

BUCHTEN - BERG '28 6-2. Een zeer gemo-
tiveerd spelend Buchten was de meest aan-
vallend ingestelde ploeg en behaalde een
terechte overwinning. Wagemans 1-0, Cox
2-0,Extra 3-0, Van Lieshout 4-0.Rust. Van
Lieshout 5-0, Bosch 5-1, Wagemans 6-1, E.
Dams 6-2. Scheidsrechter Renierkens.

BUNDE - SV SLENAKEN 1-3. Gelijkop-
gaande eerste helft waarin de snelle voor-
waartsen van Slenaken de strijd snel in hun
voordeel beslisten. H. Sangers 0-1 en 0-2.
Rust. R. Hamers 1-2, J. Colen 1-3. Scheids-
rechter Duysens.

SC CABERG - HASLOU 2-2. Een spannen-
de en soms te harde wedstrijd. Achteraf
gezien toch een terechte uitslag. Haslou-
speler Janssen moest vroegtijdig douchen
na het neerleggenvan een tegenstander. Ot-
ten 0-1, Van Mierlo 1-1,Van Drongelen 2-1,
Wouters 2-2. Scheidsrechter Lankreyer.

BEKKERVELD - RKBSV 0-2. Beide ploe-

gen waren beurtelings in de aanval. Na eert
dubbelblanke ruststand scoorde RKBSV
twee maal, waardoor de thuisclub opnieuw
met lege handen achterbleef. Rust 0-0. Lu-
cas 0-1, Dohmen 0-2. ScheidsrechterKok.

CORIOVALLUM - VAESRADE 2-3. Span-
nende wedstrijd, waarin een gelijkspel de
verhoudingen beter had weergegeven.
Dalm 0-1. Rust. Vaes 1-1, Driessen 1-2,
Dalm 1-3 (strafschop), Ritzen 2-3 Scheids-
rechter Heijnen.

MINOR - HEERLEN SPORT 3-0. Minor
verraste koploper Heerlen Sport met goed
verzorgd spel. De kansen die de thuisclub
kreeg werden goed benut waardoor de ne-
derlaag voor de gasten een feit was. Rust
0-0. Diederen 1-0, Derks 2-0 en 3-0.
Scheidsrechter Hegger.

SIMPELVELD - FC HOENSBROEK 2-2.
Hoensbroek nam gezien het spelbeeld in de
eerste helft een verdiende voorsprong. Na
de hervatting ontketende Simpelveld een
offensief en behaalde alsnog een puntende-
ling. Omani 0-1, Van Kessel 0-2. Rust^
America 1-2 en 2-2. Scheidsrechter Frans-
sen.

SVM - VKC 1-0. In een sportieve wed-
strijd waren er over en weer kansen die
echter niet werden benut. In de eerste helft
verzilverde Mols een van deze kansen cri
bezorgde SVM daardoor de volle winst 1-0.
ScheidsrechterLucassen.

VOERENDAAL - NEC '92 2-0. In een niet
op hoogpeil staande wedstrijd was Voeren-
daal net iets slagvaardiger dan de gasten.
Smeets 1-0. Rust. Janssen 2-0. Scheidsrech-
terKnoben.
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Figuranten
De overige elf barrage-klanten wa-
ren bij voorbaat gedegradeerd tot
figuranten. Wout-Jan van der
Schans uit Lunteren waagde nog
wel een prijzenswaardige poging.
Hij reed de twaalfjarige ruin Amor,
die wonderwel is hersteld na een
langdurigekwetsuur. De ruiter mis-
terichting laatste hindernis even de
controle, hetgeen een weigering tot
gevolg had.

Van der Schans incasseerde als
nummer zeven wel zijn eerste we-
reldbekerpunten van het seizoen.

Anky van Grunsven blijft de beste
AMSTERDAM- De harmonie tussen Anky van Grunsven en Olympic
Bonfire slijt niet onder drie maanden pauze. Voor het eerst sinds de
Wereldruiterspelen, toen de combinatie in Den Haag eeuwige roem
vergaarde, bereed de Brabantse dressuur-amazone haar favoriete
paard in een grote wedstrijd. Hun kür op muziek, beider specialiteit,
was ook bij Jumping Amsterdam goed voor de overwinning.

Van Grunsven koos hetzelfde repertoire dat in Den Haag de wereldti-
tel had opgeleverd. Dezelfde gracieuze bewegingen, dezelfde swin-
gendemuziek. De juryhield het bij 80,94 procent, in Den Haag kreeg
ze 83,08.

het weekeinde van... Arno van Zwam
DOORHARRYMURE

SITTARD - Theo Reitsma vorige week over Otto
Konrad van Casino Salzburg: „Die man kan een
aardig nummertje keepen." Nou, dat doet Arno
van Zwam allang. Gemillimeterde, summiere
kroes op de vierkantekop, springveren in de voe-
ten en een soort zwarte flodderbermuda met op
de navel zon dwarrelend, wit touwtje in een
strikje. Raakt zelden in de knoop. Met de handen
kan hij gemakkelijk de koplampen van zijn Maz-
da 323 afdekken. Pakweg acht tegentreffers. In
de eerste divisie is hij de minst gepasseerde doel-
man. „Verdediging," corrigeert hij. „De minst
gepasseerde verdediging." Kordate, minzame
vent. Slurpt behoedzaam aan een bekertje
gloeiende koffie, zonder lippen en handen te ver-
branden. Hij heeft er geen notie van wat hem
straks zal overkomen-

Auto parkeren op het Leo Hom-
plein. Te voet door het Heras-
hekwerk naar het spelerscafé.
Die gang maakt hij al negen jaar.
Nathalie is bij wijze van hoge
uitzondering niet meegekomen.
Familiebezoekje in Breda. Zijn
ogen hebben iets zoekends. Of is
het de angst van de keeper voor
de flater?

vergde. Vandaar dat lichtvoeti-
ge. Uit het Gelderse Beneden-
Leeuwen waar hij bij devoetbal-
club een balletje ving, in Sittard
beland. Cios-opleiding met de
notitie tennis. Hij speelt het op
redelijk niveau. Kennelijk een
man met verrassende reflexen.

'Zwammie' noemen ze hem bij
Fortuna. Vertederend. Met klem
uitgesproken duidt het vooral op
respect en hoogachting. Incluis
noppen meet hij een-negentig.
Tijdens een wedstrijd groeit hij
daar nog een stukje bovenuit.
„Van de acht doelpunten ont-
stonden er zes uit spelhervattin-
gen." Hij heeft er dus pas twee
écht om de oren gekregen. Volle-
digheidshalve genotuleerd, kort
en krachtig. Van Zwam geen ge-

'Kom eens een dinsdagavond
naar Fortuna'. Rake-tip van pro-
vinciegenoot Anton Janssen en
hulptrainer 'Koekie' Voorn. Al-
dus bleef hij hangen in De Baan-
dert, horizontaal in de lucht tus-
sen de palen waar zich helaas
ook ene Ruud Hesp bevond.
Even gedulda.u.b. Zes jaar.

Half zeven, medidatief moment.
Hij trekt zich terug in een hoek-
je, blanco tafeltje, en bladert in
het programmaboekje voor de
partij tegen Cambuur. Een doel-
man is eenzaam. „In elk geval
apart, jebent een eenling in het
elftal." Hij weet nog steeds niet
wat hem weldra zwaait.

Zes uur, hij is altijd een van de
vroegsten. Picobello in het club-
pak, gesoigneerd en losjes. De
geestelijke voorbereiding zit 'cm
vaak in de uiterlijke details.
Niks speciale rituelen, het mag
ook geen obsessie worden. Za-
terdagmiddag 'boodschapjes
doen bij de Edah,' recreatief
shoppen in de binnenstad, 'de
normale dingetjes afhandelen.
Zwevend als een shuttle.

Tot zijn vijftiende maakte hij
deel uit van de nationale selectie
badminton, 'een sport die alles

Van eeuwige kroonprins tot op-
perkeeper. „Vroeger was ik een
andere Van Zwam, ik maak best
nog mijn fouten, maar de men-
sen zijn in me blijven geloven.
Hij is vertrokken" - hij, Ruud
Hesp - „en ik ben gebleven."
Examenjaar, met de neus in de
boter gevallen, prikkelend sfeer-
tje.

Hulde aan het team, 'het is ge-
makkelijk gegaan', de verdedi-

gers luisteren goed naar hem.
Fernando Ricksen, Dominiek
Vergoossen, Maurice Rayer en de
geslepen Willy Boessen spelen
ver weg van het doel. 'Zwammie'
hurkend op de rand van de zes-
tien. Soms sprint hij terug naar
zijn doel. Dan is hij sneller dan
'Tony Rominger.

Tamme eerste helft, de nummer
één van Fortuna heeft weinig om
handen. Hij lost het meestal per
wreef op. Doelman met uitste-
kende traptechniek, verfijnt hij
elke maandagavond als keepers-
trainer bij IVS in Berg aan de
Maas, het clubje van Piet Giesen.

Zeven uur, bespreking, 'schoen-
tjesklaarmaken, zo groei je in de
wedstrijd. Warming-up, hij laat
een bal van 'Koekie' glippen. Die
zal zich het incidentje later
gnuivend herinneren: „Ik zag al
tijdens het inschieten dat er iets
aan de hand was." Maar ja, zo
vind je altijd wel wat.

Fortuna voetbalt zoals Cambuur
het graag heeft: een zee van
ruimte. Geduldig wachten de
Friezen op de foutpass. Domi-
niek Vergoossen speelt te zacht,
terug. Bertus Konterman is er als
de kippen bij en mikt debal tus-
sen Zwammie's benen door. De
eeuwige nachtmerrie van iedere
doelman, overvalt je één keer in

de honderd jaar.Blooper van je-
welste, maar het ergste moet nog
komen.

ker valt er een lodenlast van zijn
schouders. Gejubel, maar zelf
heeft hij niets te juichen. Hij
loopt naar Dominiek Vergoos-
sen, zuinige omarming, zo van
'toch nog goed afgelopen' en ver-
laat als eerste speler het veld.
Een vlucht met ingehouden pas.
Elke stap doet pijn. Alleen op de
wereld.

Vlak na rust hoekschop. Mitar
Mrkela duikt op, Arno van
Zwam graait, grijpt, raakt uit
balans. Met bal en al ploft hij
pardoes in eigen doel. De Baan-
dert met stomheid geslagen.
Twee sofballen, twee goals. De
doelman staat voor paal.

Hij wrijft met zijn hand onder de
neus, probeert zich een houding
te geven en staart in de zwarte
hemel. Het enige wat hij nog kan
doen. Kijk omhoog, Zwammie.
Gelukkig repareren de Fortune-
zen bekwaam. Na de gelijkma-

Beroerde avond, knudde. Verbit-
tering in de kleedkamer, opbeu-
rende schouderklopjes. In de
diepste ellende toont hij zich een
groot sportman. Een kwartier na
afloop verschijnt hij, wederom
als eerste, in het openbaar. Mis-
schien is hij daarom zon goede

. ■ 'doelman. leder ander zou wad,
ten totdat het licht uit is.

Geen excuses. „Het eerste doe
punt ziet lullig uit. Je probee
de hoeken te verkleinen, ben&
uit elkaar." Het zwakke pu
van de 'kiep. Het ronde leer tuj
sen de knieën door. „De tweed
goal was een fout van mezelf.'
pak de bal, laat hem los en dra'
de verkeerde kant op." EigÉ
schuld, dikke bult.

Voor een nader gewetensonde;
zoek verkiest hij de afzonden"
in de medische ruimte. „T\v?
ballen, je staat als een. drol 'keepen." Hoe is het in godsnaa1'

mogelijk? Even betijen. Zittel»
op de behandeltafel, met bungf
lende benen: „Hier baal ik dr'
dagen van." Hij piekert zich sü'j

Hij, heeft 'geen voorgevoel gs
had', is ook niet onder eert ladcK
doorgelopen. Lag het soms aK
de absentie van zijn vrouw? H^is maar een suggestie. „Kan zij1}
ik weet het niet. Nathalie hee^dit seizoen twee wedstrijden g^j
mist. Het verloren bekerduel t€
gen Eindhoven en nu dit hier]
Maar kom, een doelman is nie|
bijgelovig. ,

]
Vijfentwintig, een hele bink e^dan zon bonk. De druk van dï
hoofdrol, dat zal het zijn. „All?
ogen zijn op je gericht. Kan ''t
toch prima mee omgaan." Ge|
leerd van Ruud Hesp. „Een kaff
jer in het verwerken van blufljf
ders en emoties. Ruud zei altijdf
'Niet zielig doen, de volgend^
keer pak fk het puntje. Een ja*j
geleden deed ik mijn mond nie|
open. Je moet het durven uitprai
ten." Waarna hij iets mompel',
van 'dit gebeurtme niet meer' e'
'straks de video tien keer terug'
spoelen'

Fortuna blijft dik bovenaaH'
Zwammie is - nu met tien tegen'
treffers - nog steeds de minS'
gepasseerde. De schedel wee'
een stukje harder. Plotselira
veert hij flexibel van de tafel
beide voeten op de grond'
„Edwin van der Sar is mijll
voorbeeld, de beste van Neder'
land. Heeft net als ik lang moe'
ten wachten. Hij neemt het Z*s
over van Menzo en straalt ont
zettend veel zekerheid uit." ToeP
knap, zon spontane vergelij'
king.

Arno van Zwam, van A tot Z

" De eenzaamheid van de doelman. Arno van Zwam. Foto: PETER ROOZEN

sport

Lansink en Libero afgetroefd infinale JumpingAmsterdam

Beerbaum springlevend met Ratina
AMSTERDAM - Libero H staat als dekhengst zijn mannetje.
De merrie Ratina Z heeft zich in het verleden al eens opgewor-
pen als zorgzaam moederdier. Beide beschikken daarnaast
over welhaast bovennatuurlijke springvermogens. Elke paar-
defokker zou Libero H en Ratina Z dan ook zo spoedig moge-
lijk met elkaar in contact willen brengen. Hans Hom, bonds-
coach der springruiters en tevens eigenaar van Libero H,
bevestigt dat Ratina in theorie een prima partner voor de
hengst zou zijn.

Of het ooit daadwerkelijk tot een
hippischeromance tussen Libero en
Ratina komt, is uiterst onzeker.
„Zolang de merrie kan springen,
blijft ze bij mij," aldus haar Duitse
eigenaar Ludger Beerbaum (31). De
springruiter is voorlopig niet van
plan de inmiddels twaalfjarige Ra-
tina Z voor de fokkerij af te staan.
Want de razendsnelle ros kan in de
springarena nog met gemak de
strijd aan met Libero H, diezich ge-
willig laat berijden door Jos Lan-
sink.

Tijdens de gisteren in deRAI verre-
den Wereldbekerwedstrijd, de fina-
le van JumpingAmsterdam, renden
en sprongen beide dieren zich de
longen uit het lijf. In de barrage
waren zij de sterren in de piste. Na
foutloze ritjes van Dirk Hafemeister
met Priamos en Jan Tops met Top
Gun La Silla zette stijlruiterbij uit-
stek Lansink een schier onmogelijk
te kloppen tijd neer, 32.63 secon-
den. Kat in het bakkie, dacht menig
toeschouwer opgewonden.

De Twentse houder van de Wereld-
beker wist echter dat het sneller zoü
kunnen: „Libero maakte naar de
laatste hindernis toe een paar onno-
dige meters extra. Daar liet ik wat
tijd liggen."

Die bewering sneed hout, zo bewees
olympischkampioen Beerbaum, die
Ratina na twee jaar beter dan ooit
onder controleheeft. De combinatie
deed geen stap te veel, vond derhal-
ve de gehele rit lang de ideale lijn.
Daarin stoof Ratina als een razende
Roeland over de obstakels. Het re-
sultaat was een nieuw parcoursre-
cord, 31.87. Alle hindernissen ble-
ven bovendien onaangeroerd. „Ik
mag niet ontevreden zijn," zuchtte
Lansink. „Het is geen schande om
van Beerbaum te verliezen. Ik hoef
mezelf en Libero niets te verwijten.
Opnieuw winnen was eigenlijk te
mooi om waar te zijn."

Parcoursrecord
Belg Deruddere

klasse apart
in Kontinuloop

PEY/ECHT - Caesar-atleet
Huub Kurvers heeft opnieuw
van zich doen spreken. De 33-ja-
rige software-ontwerper finishte
gisteren als tweede in de negen-
de Kontinuloop van Echt. Kur-
vers hoefde op de halve mara-
thon slechts zeven seconden toe
te geven op de sterke Belg Geert
Deruddere.

De organisatie had een flinke
premie uitgeloofd voor degene
die onder het parcoursrecord zou
duiken. Dat stond sinds vorig
jaar op naam van Jean-Pierre
Paumen met een tijdvan 1.06.08.
Heel lang werkten Deruddere en
Kurvers eendrachtig samen om
het vereiste moyenne van 19.15
kilometer per uur erin te houden.

Het tempo werd drie clubmak-
kers van Kurvers, Pascal Vroe-'
men, Wil Pepels en Wil Thimis-
ter al snel te machtig. Zij finish-
ten uiteindelijk als derde, vierde
en vijfde op twee minuten van de
koplopers.

Naarmate de eindstreep dichter-
bij kwam, realiseerden Derudde-
re en Kurvers zich, dat slechts
één man met de recordpremie
naar huis kon gaan. Na enkele'
plaagstootjes over en weer sloeg
Deruddere na 18 kilometer het
beslissende gat. Hij liet een
gloednieuwe tijd klokken van
1.05.28.

" De Belg Geert
Deruddere beëindigt de

Kontinuloop van Echt in
een nieuwe recordtijd.

Foto: JAN-PAULKUIT

Marathon va
New York vol
Mexicaan Sil
NEW VORK - Het zilveren j(
urn van de Marathon van Nev/r
eindigde bijna in een drama.R
500 meter voor de finish scher
de wegen van de twee Mexiö
koplopers German Silva en ft"
min Paredes zich plotseling. L
die van het tweetal in bijna 4»
meter het minst scheen te bf
geleden, sloeg plotseling re*
terwijl zijn landgenoot de b|
lijn bleef volgen.

Druk gebarende en schreeujj
politie agenten maakten de 2l
ge Mexicaan attent op zijn VI
sing. Paredes keek vertwijfelol
en zag Silva onmiddellijk real
Op het laatste rechte stuk né
finish slaagde Silva er toch if
het verlies van ruim dertig f
goed te maken.

De 26-jarige won in 2.11.211
hield aan zijn eerste plaats ml
35.000 dollar en een MercedeS

De 33-jarige Benjamin Paredj
nishte één seconde later, waj
New Vork de spannendste fini
zijn geschiedeniskreeg. Bij de
wen zegevierde de 23-jarig<
niaanseTecla Loroupe.

Buitenlande
op dreef in

Indoor Sittar
ECHT - Spelen de Duitse en ï
sche springcombinaties nol
gesproken geen rol van bete
tijdens landelijke indoorwed
den in Limburg, tijdens de f'
van Indoor Sittard maakten t
einde aan deze slechte tradit
drukten zij hun aanwezighei1
Ben Haumont en Emiel Geur
in meerdere mooie ereplai
Vooral Johan Groen laatste
teerde goed door een groep
klasse Licht en een in de 1
Zwaar te winnen.

Marcel Willems, uitkomend
KV Aachen, meldde zich in de
le van de klasse Midden me
eerste en derdeplaats. In de'kl
ke rubrieken presenteerden
zaterdag alle Limburgse to
vooraan. Zo werd de klasse Z
prooi voor Henk van de Bro1
won Wiel Heber de klasse Zw<

Maandag 7 november 199420


	Limburgsch dagblad no. 262 07.11.1994
	vandaag
	sport
	het weer PLAATSELIJK WAT REGEN
	VANDAAG:
	MORGEN:
	59 arbeiders pardoes op straat gezet
	Overleden bij reanimeren oud-militair
	Vrees voor 800 doden in Egypte na overstroming
	Noodweer eist tientallen levens in Italië en Frankrijk Catastrofe in Zuid-Europa
	Tientallen doden bij gevechten in Algerije
	Reagan lijdt aan ziekte van Alzheimer
	Bisschop niet eens met Kritisch Faunabeheer Jagers gelaten onder protest bij kerkdeur
	Voetballer bedreigt arbiter met dood
	kunst Opvolger JazzMecca geeft aantrekkelijk visitekaartje af Geslaagde Music Nights spelen op safe DOOR RIK VAN DRUTEN
	Maceo Parker speelt één nummer te weinig DOOR RIK VAN DRUTEN
	DOOR RENE VLEMS Brecker Brothers weergaloos
	UITGEVERSMAATSCHAPPIJ Limburgs Dagblad B.V.
	Verwarring over entree Sterzaal
	puzzel van de dag
	oplossing puzzels zaterd OPLOSSING A1115
	recept Zuurkool-paprikasalade
	timidatie
	Proep
	Kerkelijk leider Heyns vermoord in Zuid-Afrika
	Hardleers ’Beroepsdemonstranten’ verzieken studentenactie
	Twijfels over nieuwe strafmogelijkheden gemeenten Te weinig banen voor 'werken onder dwang'
	Afgegraasd
	’Serviërs verliezen strategisch gebergte bij Sarajevo’ Opmars Bosniërs gaat door
	binnen/buitenland Gestrande potvis naar Fries museum
	’Passiviteit staat gelijk aan medeplichtigheid’ Paus zet Sicilianen op tegen de maffia
	Greenpeace: nog meer olie in Russisch milieu
	Politie voorkomt oprichting van neo-nazipartij
	Duizenden bomen tegen nieuwe baan bij Schiphol
	punt uit Geen haast
	Hamas
	Hervormer
	Angola
	Cholera
	Ballonvaart
	Verkrachting
	uim 1 miljoen oor kasteel vijnandsrade
	ood zwerver oor rechter
	Politiehond ijt dieven
	Van Zutphen (39) ijsttrekker SP
	Besmette dieren niet van Harlan
	limburg Verscherpte verdrogingsmaatregelen Grondwater wordt tien keer zo duur
	Benoeming hoogleraren
	’DSM of provincie moeten kosten betalen’ Maasbracht eist snelle sanering mijnsteengrond
	Verkoop
	Triest decor ondanks fenomenale Michael De Jong Lege Hanenhof puike Rocknach niet waard DOOR LAURENS SCHELLEN
	Genieten
	NPO wil duiven op doping testen
	Mislukte ingrepen medici bijna niet meer te verzekeren
	Acteur slaat recensent in elkaar na tv-uitzending
	Liftsters verdwijnen met auto
	Wegen naar Brussel vandaag versto
	Afvalbeurs in Stein
	Nieuwe pastoor Fatima-parochie
	Man sticht brand in speeltuin
	Besmet
	Eremedailles in goud en zilver
	regionaal Comité bundelt krachten met ondernemers De Koumen Leefbaar Lotbroek tegen gedoogzone
	Computer als superhulpje ’In je eentje toch een compleet orkest’ DOOR MONIQUE PARREN
	Kicken
	Paard mag voorlopig in Landgraaf blijven
	Claim tegen Brunssum maakt weinig kans
	Keu's verraden auto-inbreker
	Dronken tegen auto
	Vrouw van tas beroofd
	’Kennis’ berooft hoogbejaarde
	Duitsland 1
	FILMS TV VIDEO RTL5
	Duitsland 2
	Duitsland 3 West
	BBC 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	Duitsland 1
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	Duitsland 3 SWF
	RTL 4
	SAT 1
	BBC 2
	RTL5
	RTL Television
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	televisie en radio maandag Nederland 1
	België/TV 1
	België/TV 2
	Radio 5
	RTBF/La Une
	SPORTS 21
	TV 5
	NBC
	RAI UNO
	MTV
	BBC 1
	CNN
	Omroep Limburg
	BRTN/Radio 2
	BBC 2
	Eurosport
	radio Radio 1
	België/BRF
	Happy RTL Radio
	WDR 4
	Landelijk
	Filosofie
	Prikkelend Erotiekbeurs beschermt zichzelf tegen porno DOOR LIA JANS
	mens Countrystijl slaat in alle hevigheid toe Genieten van huis en haard DOOR HELEEN DE BRUIJN
	Graffiti
	Wordt dat 'ding' toch nog gezellig Computer straks gezellige huisgenoot DOOR CEES DEGRAAFF
	PSV-spelers zien Stevens wel zitten
	Foreman oudste Wereldkampioen
	Pioli aan de dood ontsnapt
	sport Ondanks minder goede wedstrijd tegen Heerenveen Roda JC blijft ongeslagen DOOR WIEL VERHEESEN
	Ironisch
	Vuurwerk in Baandert
	Verkeerde pitsstopstrategie kan Schumacher wereldtitel kosten Hill straft blunder af
	Strijd
	Enkelblessure
	Zwitser door twee muren tegelijk Tony Rominger: 55.291 kilometer
	score verloop
	topscorers
	buitenland
	sportprijsvragen
	sport scorebord eredivisie
	Uitblijven ernstige ongelukken wonder na wolkbreuken Chaos op circuit Suzuka
	Na eerdere monsterzege in en tegen Dordrecht Heaters op karakter langs Gunco/Panda's
	Dortmund slaat aanval Bremen af
	België
	Italië
	Spanje
	Dure misstap Nick Faldo
	Fair Play Center medekoploper n stunt in Hengelo
	Virdis helpt Meyers aan overwinning
	Slalom afgelast
	Kleine nieuwe 'oude' vedette
	Sittardenaren maken tegen Cambuur eigen blunders goed: 2-2 DOOR HANS STRAUS Inhaalrace Fortuna
	sport Vergoossen: 'We hebben er nog nooit zo goed voor gestaan' MVV met portie geluk langs RKC DOOR BENNIE CEULEN
	Rood
	Weinig geluk Van der Luer in Heerenveen
	VVV spoor bijster
	Ajax nieuwe koploper
	Jacobs wil Randy Samuel
	Gelsdorf weg bij Bochum
	Crisis bij Alemannia
	Tsjech nog veldrijder dankzij privileges in gevangenis Simunek meteen super
	Groenendaal
	Compliment Indurain voor Tony Rominger
	AUTOSPORT sport in cijfers
	WIELRENNEN
	PAARDESPORT
	DAMMEN
	ATLETIEK
	BILJARTEN
	sport Jan Terwint redt Limburgse eer Arens sloopt Spek
	Jan Siemerink klopt Duitsers in Aken
	Ritzege voor Van Heeswijk
	Schultz grijpt naast zege
	Squashteam startklaar
	Succes Quali en Delibas
	Mijlpaal hockeyers
	Brons Limburgs karateteam
	Overwinningen broers Zaouini
	KRUISBOOG
	BRIDGE
	TENNIS
	KARATE
	IJSHOCKEY
	Vertragingstactiek Blauw Wit zonder resultaat Sittardia alerter in matte derby
	Goud voor turner Jeroen Geraedts
	Eerste nederlaag V&L Swift ongeslagen koploper Inzet SVM niet beloond
	sport Tafeltennissters niet verder dan tweede ronde
	Dubbelslag Wiersma
	TTV Kluis wacht degradatiestrijd
	Vormverlies bij BSW
	John Ngugi vier jaar geschorst
	Roy van Son crosswinnaar
	Agassi vindt geluk in Parijs
	Bartok
	Sijbrands in 1996 naar WK
	sport kort
	bulletin
	Snelle boodschap
	Adams overtuigt Aken-trainer niet
	’Geluk’ voor Theo Krebbers
	Hub Vercoulen over de rooie
	Mario Ringma naar de kant
	op de stip
	Almania snoept Chevremont punt af Duel zonder hoogtepunten
	Henny Habets: 'Ons doel is bereikt' Heinz Georg beslist Lemirsia-Sportclub
	Lindenheuvel is ongeslagen status kwijt Meerssen geeft toon aan DOOR MAARTEN DE KEVER
	sport ballade Nieuwe trainer Kakertse Boys
	EHC in de knel
	Vinkenslag houdt het lang spannend
	RKONS, bloed zweet en tranen
	Roermond zakt weg
	vijf vragen aan Rick Frolichs
	Venray zwalkt
	Amateurs halen in
	Programma zaalvoetbal
	en voorts...
	RKVCL scoort in slotseconde 3-2 Het zit SCG weer niet mee
	Tweede klasse A
	Tweede klasse B
	Derde klasse A
	Derde klasse B
	Vierde klasse B
	Vierde klasse C
	Vierde klasse D
	Vierde klasse E
	Gehavend Limburgia heeft geen kans: 2-6 Speelse show SVN
	Waubach en Eijsden tevreden met puntje
	Derde klasse C
	Vierde klasse F
	sport Eerste nederlaag voor Parmingen
	Wilhelmina kan thuis ook scoren
	Derde klasse D
	Vierde klasse G
	ld-sterrenelfta
	hoofdklasse c
	hoofdklasse C in cijfers
	topscorers hoofdklasse
	Vierde klasse A
	Vierde klasse H
	eerste klass
	lf in cijfe
	ld-clubklassermen
	topscorers
	Amateurs bekeren
	afdeling Limburg Kostbaar punt voor Maastrichtse Boys
	Problemen stapelen zich op voor Polaris en MKC Heerlen boert goed
	RKHBS door Hopel gewogen en te licht bevonden Patrick Wijnhoven schittert
	sport Hulsberg komt in slotfase net iets te kort Optimaal rendement WVV
	Langeberg moet voorlopig afhaken Day heeft zijn dag
	damesvoetbal Sportclub koestert ongeslagen status
	Armoe troef in Landgraafse derby
	en voorts
	vierde klassers
	derde klassers
	Figuranten
	Anky van Grunsven blijft de beste
	het weekeinde van... Arno van Zwam DOOR HARRY MURE
	sport Lansink en Libero afgetroefd in finale Jumping Amsterdam Beerbaum springlevend met Ratina
	Parcoursrecord Belg Deruddere klasse apart in Kontinuloop
	Marathon va New York vol Mexicaan Sil
	Buitenlande op dreef in Indoor Sittar

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39

	illustraties
	Potvis voor kust Van Terschelling
	de averechtse aap
	OPLOSSING CRYPT 12
	de rechter
	De groene streep


