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Vier gevangenen
ontsnapt in Hoorn

jORN _ uit de gevangenis de
l*oententuin °P het Oostereiland in
j. om zijn gisteravond zeven gede-
WHrden ontsnaPt- Drie van hen
aan una korte liJd weer worden
Ij Ingehouden. Naar de vier anderen
ivn de omgeving vergeefs gezocht.
"nt°jtsnappinS werd snel ontdekt

leidde onmiddellijk tot een zoek-
(jj^ °P en rond het gevangenister-
?ev olSens de politie gaat het om
ftia 6f .kortgestraften, die tot maxi-
"orH één maand celstraf waren ver-
ten n d VOor relatief lichte vergrij-
jj ■ De centrale bewakingspostvan
Vje Bevangenis heeft via camera's
jj ontsnapten zien ontkomen.
iaafeven wai-en gedetineerd op één
fïam ziin ont^omen door een
feilt Van et Semeenschappelijk
Miy te forceren- Er zijn geen aan-
Kort gen voor hulP van buitenaf.
v4n ,na een ingrijpende renovatie
1992 strafinrichting in augustus

4en ontsnapten enkele gedetineer-
l*a door gebrekkige beveiliging.
Wa aanPassingen van de bewaking
L,en er tot gisteravond geen uit-
Just nmeer'
tic ,le besloot in 1992 tot renova-
ftoori 1S onderdeel van een pakket
Celle aatregelen om snel tijdell]ls6
bj erit

n te realiseren. De inrichtingQt Plaats aan 70 gedetineerden.

Verkeerde baby's
ingeplantbij

Britse vrouwen
JENDEN- Zon honderd Britse
hr? j ers m°eten er rekening mee

«uden dat zij bij de kunstmati-
°e bevruchting een verkeerde

jageerbuisbaby kregen inge-, n de tienduizend kunstmatige
vruchtingen tot nu toe in
oot-Brittannië is mogelijk 1

Ve°^ent fout gegaan door een
eJ? l̂sseling van het beginnende
de d° *n dereageerbuis, meldt
ltr Brltse Sunday Times. Deant baseert zich op uitlatingeng,n medisch specialisten.
in ri welnlg gevallen kwamen
ver openbaarheid, omdat de
2e,

faritwoordelijke inspecteurs
2 ln de betrokken ziekenhui-
C J\ werken en meestal elkaar

EERSTREGEN,
LATERDROOG

kin De8int met veel bewol-
r» f en plaatselijk regen of
breiHegen- Later °P de daS
het opklaringen zich van
rje

no°fden van Limburg over
be re.st van de provincie uit.
v ei.Wmd »» zwak tot matig uit
Perat erliJke richting. De tem-
tot -Ur '00Pt vanmiddag op
V4 CltCu 12 8raden en daalt
4e na?"t tot ongeveer 5 gra-
pi ' Daarbij kan zich een
y atse"jke mistbank vormen.
f«hd Verdere informatie betref-
ki.«.e net weer m LimburgJU»t u bellen 06-9775.
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Verdrijven
Zowel de Franse minister van Bui-
tenlandse Zaken Alain Juppé als de
Amerikaanse Navo-ambassadeur
Robert Hunter spraken zich giste-
ren uit voor een hard antwoord op
de Servische aanvallen. Zodra de
VN daarom vragen, aldus Juppé,
moet de Navo 'de Servische artille-
rie tot zwijgen brengen en de Servi-
sche vliegtuigen uit het Bosnische
luchtruim verdrijven. Hunter wees
erop dat Navo en VN gezamenlijk
tot een actie moeten besluiten op
verzoek van een commandant van
één van beide organisaties. „Maar
als zij (de VN) dat niet doen, dan
doen wij (de Navo) het wel," aldus
Hunter.

De zestien Navo-ambassadeurs
kwamen zaterdagavond op verzoek
van Frankrijk in spoedberaad in
Brussel bijeen voor een reactie op
het besluit van de VN om ook doe-
len in de Servische enclaveKrajina
in Kroatië in het vizier te nemen.
De Navo had al toestemming voor
luchtacties tegen Servische doelen
in Bosnië.

Bommen
Vanaf het vliegveld Udbina in Kra-
jina bestookten Servische vliegtui-
gen de enclave Bihac vrijdag met
fragmentatiebommen en een na-
palmgranaat. De laatste ontplofte
niet. Zaterdag voerden twee toestel-
len een nieuwe aanval uit. Daarbij
stortte één vliegtuig neer op een
flatgebouw in Cazin. Volgens een
VN-woordvoerder kwamen daarbij
tien mensen, onder wie de piloot,
om het leven. In Bosnische kringen
werd van vijftien doden gesproken.
De Bosnische leiding in Sarajevo is
verheugd over de beslissing van VN
en Navo. Premier Haris Silajdzic
noemde de nieuwe resolutie 958
'een zeer positieve ommekeer in de
houding van de VN.

Snel luchtaanvallen verwacht tegen Serviërs

Groot alarm voor VN
in Bosnië en Kroatië

Van onze redactie buitenland

SARAJEVO - De VN-Veilig-
heidsraad en de Navo zijn ak-
koord gegaan met luchtacties
tegen Servische doelen in
Kroatië. Na de besluiten van
de VN en de Navo werd voor
de blauwhelmen in Bosnië
(18.000 manschappen) en
Kroatië (13.000 manschappen)
gisteren 'alarmfase rood' afge-
kondigd. De militairen mogen
zich niet meer verplaatsen en
moeten voortdurend hun ko-
gelvrije vesten dragen.
In diplomatieke kringen in Brussel
zei men gisteravond al op korte ter-
mijn een verzoek te verwachten van
de Franse commandant van de VN-
troepen in Bosnië, generaal Ber-
trand de Lapresle, voor luchtaan-
vallen op Servische stellingen in
Kroatië.
Unprofor-commandant De Lapresle
had al meteen na de eerste Servi-
sche luchtaanval op de moslim-en-
clave Bihac, afgelopen vrijdag, ac-
tie willen ondernemen. Hij stuitte
toen echternog op technischeen ju-
ridische bezwarenvan VN en Navo.

" Britse blauwhelmen richten hun vizier op Servische stellingen rond Sarajevo. Foto: REUTER

Israël krijgt schuld intern conflict Palestijnen

Harnas zweert wraak
voor bloedige aanslag

Van onze redactie buitenland
GAZA-STAD - De fundamentalis-
tische Hamas-beweging heeft Israël
er gisteren van beschuldigd de Pa-
lestijnen tegen elkaar uit te spelen
en een intern Palestijns conflict te
hebben uitgelokt dat vrijdag resul-
teerde in vijftien dodenen meer dan
150 gewonden. De Palestijnse poli-
tie trad toen met geweld op tegen
Palestijnse moskeegangers. De Ha-
rnas zwoer uit wraak aanslagen te
zullen plegen op Israëlische solda-
ten en kolonisten.

De Israëlische premier JitschakRa-
bin liet daarop extra manschappen
aanrukken om de troepen op de be-
zette Westoever en bij de nederzet-
tingen in de autonome Palestijnse

Gaza-strook te versterken
Ondertussen onderhandelden verte-
genwoordigers van de PLO van Jas-
ser Arafat en de Harnas nog altijd
over een staakt-het-vuren in de on-
derlinge Palestijnse strijd. De kan-
toren van de Palestijnse bestuurs-
raad in Gaza-Stad en de toegangs-
wegen tot Arafats hoofdkwartier
aan zee werden door de Palestijnse
politie zwaar bewaakt.

Zaterdag schoten Israëlische troe-
pen vier Palestijnen dood bij onge-
regeldheden die in de autonome
Gaza-strook waren uitgebroken en
later in alle hevigheid oversloegen
naar de bezette Westoever. De rel-
len waren een uiting van de woede
van de Palestijnen over het brute
optreden van de PLO-politie van
vrijdag in Gaza. Zaterdagavond
werd een Israëlische soldaat door

Palestijnen doodgeschoten bij de
controlepost Netzarim in de buurt
van een joodsenederzetting ten zui-
den van Gaza-stad.
Ondanks deze gewelduitbarsting
werd vooruitgang gemeld bij de on-
derhandelingen over een bestand
tussen de PLO en de radicale Ha-
rnas, die het akkoord tussen de PLO
en Israël verwerpt en Arafat verwijt
op te treden als stroman van de
joodse staat.
Beide partijen onderhandelen over
een compromisvoorstel dat beoogt
een permanent bestand in het on-
derlinge Palestijnse conflict te rea-
liseren. De situatie is zeer nijpend
geworden sinds de ontwikkelingen
van vrijdag, waarbij de Palestijnse
politie met geweldoptrad tegen rel-;
schoppers en demonstranten.

HIV-vereniging wil op grote schaal testen

Voorzichtig optimisme
over nieuwe aidsremmer

AMSTERDAM - De HIV Verenigng
Nederland wil dat de nieuwe aids-
remmer ABT-538 in Nederland snel
op grotere schaal wordt uitgetest.
Het afgelopen weekend werd be-
kend dat de eerste resultaten met
het middel gunstigzijn: dekwaliteit
van het bloed van de aidspatiënten
verbeterde zienderogen en het aan-
tal afweercellen groeide sterk. Be-
langenorganisaties tonen zich en-
thousiast maar waarschuwen voor
al te veel optimisme.
Vandaag geeft internist dr. S. Dan-
ner, de aidsspecialist van het Am-
sterdamse Academisch Medisch
Centrum (AMC) een toelichting op
het nieuwe middel tijdens een con-
gres in Glasgow.
De studie naar de nieuwe aidsrem-
mer vindt plaats in zeven medische
centra. In Nederland nemen het
AMC en het Academisch Zieken-
huis Utrecht (AZU) deel aan het
onderzoek. Daarnaast zijn centra in

ondermeer Spanje en Australië bij
de experimenten betrokken.
De HIV Vereniging Nederland rea-
geert enthousiast op de resultaten.
„Wij zijn blij met deze ontwikke-
ling. Dit betekent een stap voor-
waarts in de behandeling van aids,"
aldus woordvoerder P. de Pauw.
„Maar we staan nog niet te juichen.
Een onderzoek van drie maanden is
slechts een korte periode. Je moet
altijd rekening houden met de mo-
gelijkheid dat het aidsvirus bestand
raakt tegen een middel."

Ook dr. Danner waarschuwt voor
een te groot optimisme. „We moeten
nu natuurlijk verder gaan zodat we
kunnen zien of het uiteindelijk ook
voor de patiënt aantoonbaar nut
heeft doordat hij langer blijft leven,
zich minder ziek voelt en minder
complicaties heeft. We weten nu dat
er gedurende drie maanden een
gunstig effect op het bloed is ge-

weest. Enig optimisme is gerecht-
vaardigd, maar we moeten dus
afwachten of het resultaat voort-
duurt."

Van de 84 HIV-geïnfecteerden die
aan het onderzoek deelnamen,
kreeg aanvankelijk tweederde het
nieuwe middel toegediend en een
derde een zogeheten placebo (nep-
middel). Na vier weken kregen alle
deelnemers het middel toegediend,
zij het in verschillende doseringen.
De hoogst toegediende dosering
bleek het meest effectief. Belangrij-
ke bijwerkingen werden niet gevon-
den.
Naar verwachting kan de nieuwe
aidsremmer over ongeveer ander-
half jaar op de markt komen. De
HIV Vereniging pleit ervoor dat het
middel zo snel mogelijk voor een
grotere groep geïnfecteerden als ex-
perimenteel medicijn beschikbaar
komt

Lubbers krijgt rol vanpartij-ideoloog

CDA wijzigt koers
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het CDA gaat zijn
politieke koers bijstellen. De groot-
ste oppositiepartij zal daartoe een
'strategische beraadsgroep' instel-
len die al over drie maanden met de
eerste voorstellen moet komen.
Oud-premier Lubbers en oud-
minister Kooijmans (Buitenlandse
Zaken) zullen hierbij een prominen-
te rol spelen. De CDA-partijraad
heeft dit zaterdag in Utrecht beslo-
ten.

De commissie die het verkiezings-
programma zal herzien, moet oplos-
singen zoeken voor 'de vraagstuk-
ken van de eeuwwisseling. Welke
dat zijn, wil het partijbestuur over-
laten aan de nog samen te stellen
beraadsgroep, een 'denktank' van
vooral CDA-ideologen. Onder druk
van de partijraad moet deze studie-
commissie echter in ieder geval pro-
blemen als werkloosheid (met name
onder allochtonen), de positie van
de ouderen, het milieubeleid en de
internationale rechtsorde in de
lange-termijnvisie betrekken.
De door de verkiezingsnederlagen

zwaar aangeslagen partij wil met
deze inhoudelijke discussie „het ge-
voel van malaise te boven komen,"
aldus waarnemend voorzitter Tine-
ke Lodders-Elfferich. In februari
wordt een symposium georgani-
seerd waar de eerste resultaten van
de discussie moeten worden gepre-
senteerd. Oud-premier Lubbers,
grote afwezige op de eerste partij-
raad na de nederlaag bij deKamer-
verkiezingen, moet hierbij een be-
langrijke rol gaan vervullen.
Oud-minister Kooijmans wordt in
de wandelgangen genoemd als lid
van de 'strategische beraadsgroep'.
Met de keuze voor een inhoudelijk
debat sluit het CDA een interne dis-
cussie over de partijcultuur en de
vele fouten in de aanloop naar de
verkiezingen af.
De partijraad ging akkoord met de
kandidatuur van de 39-jarige ge-
vangenisdirecteur Hans Helgers als
partijvoorzitter. Als de afdelingen
zijn kandidatuur bekrachtigen, zal
hij begin februari door het CDA-
congres worden gekozen.

De CDA-fractievoorzitter in de
Tweede Kamer, Enneüs Heerma,
verweet het paarse kabinet gebrek
aan 'daadkracht. De 'stijlverschil-
len met het vorige kabinet', zoals
meer openbare discussie, worden
volgens Heerma gebruikt om het
gebrek aan daadkracht te verdoeze-
len. Uit een enquête van de KRO-
televisie bleek overigens dat drie-
kwart van de CDA-kiezers niet
weet door welke persoon de CDA-
fractie in de Tweede Kamer wordt
geleid.

Verlies Berlusconi
bij plaatselijke

verkiezingen
ROME - De burgemeestersverkie-
zingen die gisteren plaatsvonden in
238 Italiaanse gemeenten hebben
volgens de peilingen bij de stembu-
reaus een overwinning opgeleverd
voor de progressief-linkse partijen
en de 'post-fascistische' (regerings)
partij " Nationale Alliantie. Forza
Italia, de partij van premier Berlus-
coni, zag haar aanhang aanmerke-
lijk afnemen.
Hoewel de verkiezingen niet meer
dan 2,5 miljoen Italianen aangin-
gen, werden ze met grote belang-
stelling tegemoet gezien vanwege
de uiterst gespannen politieke si-
tuatie op landelijk niveau.
Premier Berlusconi weigerde giste-
ren commentaar te geven. Hij had
eerder laten weten deze verkiezinf
gen geen graadmeter te vinden. De
vroegere christen-democraat Segni
zei dat de verkiezingen aantonen
dat de regeringscoalitie geen recht
van bestaan meer heeft.

Man uit
Ulestraten

verongelukt
MEERSSEN - De 25-jarige R. Sij-
ben uit Ulestraten is dit weekeinde
verongelukt in Meerssen. De jonge-
man botste in de nacht van vrijdag
op zaterdag rond 01.00 uur frontaal
tegen een boom in Waterval, ge-
meente Meerssen. Hij was op slag
dood.
De jongen zat alleen in de auto, die
in een flauwe bocht van de weg is
geraakt. De oorzaak van het onge-
val is niet bekend.
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Gladiator
Daarin staat Kander Spronken,
1956 Beek, Stadsacademie, gast-
docent Jan van Eijck-academie en
Academie van Tilburg, geportret-
terd in de houding van een Ro-
meins gladiator. Het lijkt achteraf
zo vreemd niet dat deMediterrane
inslag van een deel van de kunst
van Zuid-Limburg - en van de fy-
sionomie van de meeste leden van
wat 'de familie' is komen te heten,
naar het voorbeeld van sommige
genootschappen die hun bakermat
op Sicilië hebben - is opgemerkt
en dat deze associatieve band met
oeroude culturen tot stand is ge-
komen. Er komt een bezinning uit
voort op de plaats van ijzer in de

Europese cultuur en op de oor-
sprong van de smeedkunst. Die
plaats is op een wonderbaarlijke
manier veranderd: in het begin
van de ijzertijd was ijzererts
schaarser dan goud. Later werden
er helmen en zwaarden van ge-
maakt. En ploegscharen zolang er
aan zwaarden niet meer behoefte
was. Een koningskroon van ijzer
was niet democratischer dan een
van goud en edelstenen.
Sinds de industriële revolutie ligt
het hele werelddeel vol ijzeren
spoorstaven en ijzeren bruggen en
zinken in iedere oorlog schepen
met een wezenlijk deel van de we-
reldvoorraad aan ijzer naar de
zeebodem

Vuur
Wat deed Kander Spronken zich
tot het ijzer bekeren? Het verlan-
gen om met zware en weerbarstige
materie om te gaan - een trek die
hij met de meeste leden van 'de fa-
milie' gemeen heeft - een verlan-
gen om zich van de clan te onder-
scheiden, of pure pyromanie? „Ik
zou het misschien niet gekozen
hebben als er geen vuur aan te pas
kwam", bekent hij. „Het materi-
aal dankt zijn schoonheid aan
vuur." Men stelt zich hem daarbij
voor als de traditionele smid: le-
ren voorschoot, voorhamer, hoog-
geheven aambeeld, gloed van
vuur.

Hij komt voorrijden in een reus-
achtige fourwheeldrive, geschikt
om drie ton smeedijzer uit Duits-
land mee in te voeren, om ons er-
gens in de buurt van het vliegveld
met een meer actuele werkelijk-
heid te confronteren: de traditie
sluit blijkbaar het benutten van
de industriële verworvenheden
niet uit. De diamantschijf niet, het
lasapparaat, maar ook de mecha-
nische voorhamer niet; een drie
meter hoge en zeven ton zware
machine, aangedreven door een
van de eerste electromotoren en

een reusachtig vliegwiel. Volgt een
demonstratie van het vermogen
van de hamer klappen uit te delen
die tot op een halve millimeter
nauwkeurig te doseren zijn. Het
apparaat stamt uit het hart van
een van de oudste ijzer-indus-
trieën, zo dichtbij als Cockerill.

" Beeld in ijzer van Kander Spronken.
Foto: FRANK VAN HELFTERE]

Musica Mosana
concerteert

MAASTRICHT - Onder leiding
van Ludo Claesen geeft het
Maastrichtse kamerkoor Came-
ra Musica Mosana komende
zondag een a capella concert ter
herdenking van Giovanni Pier-
luigi Palestrina, die 400 jaarge-
leden overleed. Het concert
heeft plaats in de Onze Lieve
Vrouwebasiliek in Maastricht
en begint om 20.30 uur.

Het programma bestaat uit a
capella werken van Palestrina
en zijn mede-hofcomponisten,
musici die aangesteld werden
als kapelmeester, of zelfs als
'maestro compositore' aan het
pauselijke hof. Tevens wordt
aandacht geschonken aan de te-
genhanger van de Romeinse
School, Venetië. Te beluisteren
zijn werken van Allegri, Victo-
ria, Gabrieli en Marenzio. Het
Kerkelijk Jaar vormt de rode
draad in het programma, met
muziek van belangrijke reli-
gieuze feesten.

DOOR ROB MOLIN Drie gedichtenbundels
bij Boek/en/VormAan het begin van 'Ademtoch-

ten' de gedichtenbundel van
Huub Graus, de uitgever van de-
ze en twee andere bij Boek/en/
Vorm verschenen bundels, is een
landkaartje van China afge-
beeld. Het stelt de lezer in staat
Graus' tocht door dat immense
gebied makkelijker te kunnen
volgen. Beijing, Hongkong, Xian
enz. aan al die plaatsen heeft
Graus in één of meerdere gedich-
ten zijn persoonlijke herinnerin-
gen vastgelegd. Geen glanzende
ansichten zijn het geworden,
maar impressies waarin vreugde
en verdriet gelijkmatig een
plaats hebben gekregen, zoals in
deze regels: 'Verlicht/ vliegt de

vleermuis iedere avond/ het vol-
gende leven in.
Van minder luchtigheid, zonder
echter al te zwaar op de hand te
worden, getuigt het poëtisch ver-
slag van een Afrikaanse reis van
Ton van Reen in 'Verborgen
Stemmen. Van Reen die waar-
schijnlijk naar aanleiding van
diezelfde reis zijn recente roman
'Weense walsen in Mombasa'
schreef, spreekt onder meer over
de sociale nood van deAfrikaan-
se bevolking, gevat in sterke per-
soonlijke taal: Tn het hart van

Afrika/ staat Afrika stil/ In Ki-
goma eindigt het leven in een
zwart visioen van honger/ de
mensen gaan er kreupel van ar-
moe en angst.

De bundel van Peter Winkels
tenslotte bevat gedichtenvan ge-
heel andere aard. Het zijn herin-
neringen aan het Heerlen en
omgeving van zijn jeugd en ook
aan Maastricht en Reuver, die
dezeredacteur van Omroep Lim-
burg later als domicilie koos.
Niet altijd zijn Winkels' gedich-

ten overtuigend (het al te mak-
kelijke 'Goede vrijdag' bijvoor-
beeld), maar daar staat gelukkig
een ingehouden en ontroerende
passages als deze tegenover: 'te-
leurgesteld was je/ toen ik niet
ondergronds durfde/ jouw do-
mein, Oranje Nassau Mijn/ en
ook nu, vader/ laat ik je alleen/
afdalen.

Huub Graus. Ademtochten. Uitg.
Boek/en/Vorm. ’ 8; Ton van
Reen. Verborgen stemmen. Uitg.
Boek/en/Vorm. ’ 8; Peter Win-
kels. Het vergeten is niet zomaar.
Uitg. Boek/en/Vorm. ’ 8.
De opbrengst van deze bundels
komt ten goede van de Stichting
Kapenguria ter ondersteuning
van een vrouwenproject in Ke-
nia.
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Smeedijzeren objecten in galerie Van den Besselaar

Xander Spronken, tussen
ambacht en bevlogenheid

DOOR PIETER DEFESCHE

MAASTRICHT - De tekst van de uitnodiging van galerie Van
den Besselaar voor de opening van de tentoonstelling van
Kander Spronken sluit met woorden die blijk geven van ont-
roering: 'Wij zijn er trots op deze werken in onze galerie te
kunnen tonen. Er was ook nog al wat voor nodig geweest.
Menig beeld, ook van enig formaat, laat zich onder de arm
meenemen. Het is van brons en het is hol. Maar een beeld van
Kander is om de dooie dood niet hol. Alleen al de kluit ijzer
waaruit het oprijst is met twee man niet te tillen. Met hulp
van touwen, loopplanken en steekwagens is alles op zijn
plaats gekomen, het kleinere werk in vitrines, het minder
ruimtelijke zelfs aan de wand, zoals een van de nieuwste wer-
ken, waaraan veel scharnierend plaatwerk te pas komt. Het
laat zich met de hand van vorm veranderen.
De ontroering komt voort uit de
vermeende uitzonderlijkheid van
het in Xanders werk geïnvesteerde
vakmanschap - in een tijd waarin
het conceptualisme in de beeld-
houwkunst hoogtij viert.
Misschien dankt de tentoonstel-
ling wel meer uitzonderlijkheid
aan het materiaal waarin de expo-
sant zijn ideeën vermaterialiseert:
smeedijzer. Hij bekwaamde zich
in de bewerking daarvan aan de
Fachhochschule für Design in
Aken. Die keuze zal bij een andere
galeriehouder, die in Madrid
woont, fascinatie hebben opge-
wekt. Een zo krachtige fascinatie
dat hij zich de kosten en moeite
getroostte het hele beschikbare
oeuvre naar zijn land te doen ver-
voeren en aan de kunstenaar een
publicatie te wijden die 'Escultura
in Hierro' heette.

Megalomanie
Het was al duidelijk dat Kander
Spronken niet creëert op een hoek
van de keukentafel. Er is daar een
werkplaats in aanbouw als die
van Hephaistos, half onder de
grond, onder een tumulus die met
weidegras in bedekt. Hier, bij uit-
stek, verraadt zich de megaloma-
nie die ook aan de bouwwerken
van Arthur Spronken niet vreemd
is, boven op een berg bij Kelmond.
De muren zijn van beton, de bal-
ken zes maal zo dik als de dikste
balken die wij ooit op een bouw-
werk hebben gezien. Zij stammen
uit een zeehaven, zijn van ijzer-
hout, zijn twaalf meter lang en
hoe ze hier komen, op het terrein
en op het dak, blijft een onopge-
helderd raadsel.

Drie geheel rondgaande hijskra-
nen zullen de bomen die Kander
Spronken van zijn levensdagen
nog uit ijzer en vuur wil oproepen,
nog tot in de hemel laten groeien.
In het woonhuis, een gerestaureer-
de hoerenhof, is het geweld be-
dwongen. Hier heeft het door Van
den Besselaar bewonderde vak-
manschap gestalte gegeven aan
stoelen van ijzer en ebbehout - en
aan vitrines met naadloos sluiten-
de deuren.

Er is een breed spectrum tussen de
uitersten van kunst op basis van
oud handwerk en van kunst op
basis van ideeën. Tussen kunst op
basis van zwaargewicht en op ba-
sis van subtiliteiten en Japans
rijstpapier. Men kan de uitersten
in deze dagen zien op een tentoon-
stelling van dertien plaatselijke
kunstenaars op kasteel Vliek, hal-
verwege Meerssen en Ulestraten.
Het ijzer is voor Spronken, het
rijstpapier voor Marijke Stultiens.
Ergens tussen ambacht en bevlo-
genheid staat de kunst van Spron-
ken. De bevlogenheid, opgeroepen
door vuur, wind, bos, een blader-
dak en de lucht daarboven, is
aards, zoals bij de meeste mannen
uit de familie. Voor de droom, de
mythe en de poëzie moet men de
vrouwen raadplegen, die minder
Mediterraan zijn ingesteld dan
noordelijk, met herinneringen aan
kosmische en wonderbaarlijke
lichtschijnsels, of aan oude verha-
len daarover.

recept
Volkorenspeculaashartjes
Voor wie Sinterklaas in deze zware tijden een
handje wil helpen dit recept; het recept is van de
Hoofdkeuken Piet, dus mislukken kan niet!
150 gram volkorenmeel, 1 theelepel bakpoeder, 75
gram lichtbruine basterdsuiker, 1 eetlepel specu-
laaskruiden, mespunt zout, ca. 40 gram geschaafde
amandelen, 75 gram koude boter, ca. 1 eetlepel
koude melk, 1 ei
Volkorenmeel, bakpoeder, basterdsuiker, specu-
laaskruiden en zout zorgvuldig mengen. Boter in
blokjes snijden en in de kom strooien. Met twee
messen alles dooreen'snijden' tot een kruimelig ge-

heel is ontstaan. Melk toevoegen en alles snel met
koele hand kneden tot een soepel deeg. Deeg in

plasticfolie wikkelen en minstens een halve dag
(nacht mag ook) in de koelkast latenrusten.
Werkvlak bestrooien met bloem en hierop het deeg
uitrollen tot een lap die ietsbreder dan hoog is (ca-
-25 x 30 cm). Steek uit dit deegmet een hartjesvorm
(andere vorm mag natuurlijk ook) mooie koekjes-
Verwarm de oven voor op 150-175 C. Leg "e
koekjes op een ingevette bakplaat en bestrijk ze
met het losgeklopte ei. Verdeel de geschaafde
amandelen over de koekjes, druk ze licht aan en
bak de koekjes in het midden van de oven gaar en
bruin in 15-17 minuten.
Laat de koekjes op een rooster afkoelen.

'Patstelling' afstandelijk
DOOR MYA MAAS

ELSLOO - De tragikomedie 'Pat-
stelling' van de Tsjechische auteur
Kohout (1928) is opgebouwd rond
een intrigerend gegeven. Het ander-
half uur durend non-stop praatstuk
werd zaterdag opgevoerd in het To-
neeltoernooi van Elsloo.
Een bemiddelde doctor in de Lette-
ren houdt al 40 jaar, sinds de Twee-
de Wereldoorlog, in zijn kelder een
joodse dichter verborgen. Hij heeft
de man niet verteld dat de oorlog al'
lang is afgelopen. Dat doet hij om
van de geestelijke kwaliteiten van
de onderduiker te kunnen profite-
ren. Elza, de vrouw van de Letter-
kundige, is tevens de maïtresse van
de onderduiker. Eén van haar beide
kinderen heeft hem tot vader, zo
blijkt tijdens de wrange ontkno-
ping. Het stuk begint en eindigt,
symbolisch, met een patstelling tij-
dens het schaakspel.
Toneelgroep Concordia uit Ensche-
de zette deze produktie zaterdag in
het Maaslandcentrum op de plan-
ken. Er zijn slechts drie personages
in de scène: het echtpaar en de on-

derduiker. Het gaat om een inte^j|
sant stuk dat van de acteurs *
enorme woordvaardigheid eist. »

het Enschedese groepje zich sen^in het thema heeft vastgebeten,
duidelijk gebleken, voor amate
is zon stuk een uitdaging. Maarv
de stortvloed aan tekst gaat, "

exclusiviteit en betekenis, in de ,
katie Elsloo veel verloren, de
stand tot het publiek is te groot,
intieme sfeer ontbreekt. ~De wijze van tekstzegging vergf"
te de afstandelijkheid nog, wat
betreft had dat eigentijdsergelcU-,
De rol van Elza was bij Maria^van der Vegt overigens in g°
handen. Ze speelde krachtig,
lijk vlot en ongedwongen. De fl>Jlijke rol van Henk Bijker als 00-K
gedoken joodkende heel wat go^
momenten en ook Peter van J
Hoogt als de Letterkundige too^zich een bevlogen acteur. Maar n
elkaar toe sprongen geen vo^m
over. De regie van Simone vatl^AKlein kon ons wel bekoren en^het inventieve decor zal Concor^j
bij de toneeljury zeker extra pun
scoren.

puzzel van de dag

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 1 drank; 8 ambacht; 12 priesterkleed; 13 rolletje;
14 reeds; 16 zuivelprodukt; 17 loopvlak; 18 per procuratie; 19
vogel; 21 nummer; 22 alleenzang;23 vis; 24 onbarmhartig; 26foto-
term; 27 ontvlekkingsmiddel; 29 riv. in Utr.; 30 babbelaar; 32 be-
trekking; 34 manuscript; 36 bijw.; 38 smalleweg; 39 waterstand; 41
callus; 42 kleur; 44 voorz.; 45 elasticiteit; 47 neon; 49 vogel; 51
stand; 53 gevolg; 56 boom; 58 onderkomen; 60 papegaai; 61
boomstam; 63 lokspijs; 64 treffend; 66 de oudere; 67 troefkaart; 68
namelijk; 69 drank; 70 vertraagd; 72 bolgewas; 73 lichaamsdeel; 74
drinkbeker; 76 oprechtheid; 77 atmosferisch verschijnsel.
VERTIKAAL: 1 kleur; 2 heilige; 3 japon; 4 hert; 5 vervelend; 6
schutsluis; 7 paardeslee; 8 waterscheiding; 9 doortochtgeld; 10 be-
staat; 11 bedrieger; 13 heks; 15 vr. munt; 17 gebied; 18 gereed-
staand; 20 ondeskundige; 22 soort stof; 23 dakbedekking; 25
struisvogel; 26 kindergroet; 28 laagtij; 30 onderricht; 31 vorm; 33
dans; 35 vogelveer; 37 loopplaats; 40 trapper; 43 snaarinstrument;
46 vrucht; 48 eetgerei; 50 schaakfiguur; 52 zangnoot; 54 opdracht;
55 en andere; 57 zangvogel; 59 schreeuw; 61 vette stof; 62 lem-
met; 65 zangstem; 66 drank; 69 plantje; 70 plomp; 71 strookje; 73
Ver. Naties; 74 beryllium; 75 schoolvak.

oplossingpuzzels zaterdag
OPLOSSING E 0204
HORIZONTAAL: 1 kronkel; 6 bladtin;
11 reegeit; 12 af; 13 soms; 14 kelk;
15 jr.; 17 es; 19 fa; 21 bries; 24 ski;
26 sonde; 29 eend; 30 grens; 32
loon; 33 set; 34 al; 35 TV; 37 ons; 38
echec; 39 waard; 40 oor; 42 Ru; 44
nl.; 45 ark; 48 soja; 50 flink; 53 haai;
54 smash; 56 kas; 57 aarde; 58 e.v.;
60 br.; 61 K.0.; 62 brok; 64 voos; 65
op; 67 iridium; 69 pinakel; 70 stadion.

VERTIKAAL: 1 klapbes; 2 os; 3
kroes; 4 Eems; 5 les; 6 bek; 7 lief; 8
atlas; 9 TT; 10 nergens; 16 winterjas;
18 ijker; 20 snoodaard; 22 ree; 23
e.d.; 24 Sr.; 25 in; 27 O.L; 28 don;
30 gleuf; 31 stank; 34 Ahr; 36 val; 40
ossekop; 41 oom; 43 pias; 46 rad; 47
kiespijn; 59 as; 51 L.K.; 52 N.S.; 53

ha; 55 herik; 57 aroma; 59 vore.
bout; 63 kil; 64 vis; 66 dn; 681*
Winwoord: DRUKPERSVRkJH^

OPLOSSING CRYPT 131
■■Fi BK"
WAARNEMING
IBTBABABIBBK*
MISMANAGEMENT

BPBOBMBLBBUBOB
NEVENGESCHIKTB
BLBNBEBTBBZBB

BSEVERITEIT
BRBIBOBBNBE
BAANHOUDING

BBABKBGBMBBSBE
BEKAKTB BASEN
ABKBEBB BBEBP
ROEMRYK PANDA
BBRBS BLBBR
IBMBB STOOT
ELANB BBBBY
RBNB >

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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MinisterRitzen sluit gedwongen ontslagen niet uit

'Verlies van banen hoger
onderwijs onvermijdelijk'

"an onze parlementaire redactie

JELFT - Minister Ritzen van
.ftderwijs gaat ervan uit date bezuinigingen op het hoger

'onvermijdelijk'
j^uen leiden tot banenverlies.
ll] wil echter niet aangeven
oeveel wetenschappelijk me-
evverkers ontslagen moeten

I orden. „Dat is ook afhanke-Jk van het tempo waarin de
vezuinigingen worden doorge-
j°et,d, en daarvoor hebben we
|.e Medewerking van de instel-
den nodig," verklaarde hij
aterdag in Delft.

heKk enaren van et ministerie
öben berekend dat de voorgeno-
-1 bezuiniging van 500 miljoen op

le j'Ve**siteiten en hogescholen zal
5 en tot een verlies van 3.750 tot
0. °0 arbeidsplaatsen. Gedwongen
te slagen zijn daarbij niet uitgeslo-
l en dat leidt weer tot aanzienlij-
a. kosten voor wachtgelden. De
s °tenaren komen tot een jaarlijk-
l van 260 tot 350 mil-l0e« gulden.
Voi„^gens de bewindsman zijn deze

gebaseerd op schattingen.
[ a °r de bezuinigingen over een
het ere Peri°c'e uit te smeren, kan
p aantal ontslagen worden be-
ij kt. Maar dat lukt alleen wanneer
ty universiteiten, die sinds twee
ov lcen weigeren met de minister te
2it?r^eëgen, weer rond de tafel gaan
ge en- Vanaf dat moment kan ook

Proken worden over de wijze
itj ar°p de bezuinigingen worden

„Niet alle maatregelen
be!Ven immers betrekking te heb-

°P het personeel," aldus Ritzen.

Afstand
tye °ewindsman was in Delft aan-
twfS bij een congres van het (ge-
tv JSde) Interuniversitair Studen-
h6gf°verleg (ISO). Deze organisatie
l<ia' a^stand genomen van de hardeVatk n de Landelijke Studenten-avond LSVb.

vJeö herhaalde het uitgangspunt
(w. het kabinetsbeleid: het hoger
lw^rwijs moet voor de belasting-
djta!er goedkoper worden zonder
t^.^kwaliteit ervan wordt aange-
H ' Dit houdt in dat de studenten
lj0

r zelf moeten gaan betalen.
dfj. Suit mogen zij hopen dat be-djeJVen waar ze na hun studie in
2'to St treden straks bereid zullen
°Vej.een deel van bun studieschuld
spQ

*e nemen. Ritzen: „Ik verwacht
dip § eerste advertenties metMededeling."

Contracten
%„ ninister wil de universiteiten en
«Va *pS(;holen vrijlaten in het maken
■de atsPraken met studenten overd^Wenste kwaliteit van het on-
?*leer 1'|S- HiJ denkt daarbij onder-
wijs 3an et invoeren van 'onder-- inri°ntracten' waarbij de student
«ij'^ueel of per faculteit - kan
i?r0„ dat de universiteit haalbaremamma's aanbiedt.

Siteijetekent in feite dat de univer-
Zlch mede verantwoordelijk

StMiaart voor de voortgang van de
>

e van de individuele student.

VN willen zo snel mogelijk vredesleger sturen

Hevige strijd in Angola
ondanks vredesverdrag

Vanonze redactie buitenland
KAAPSTAD - De Angolese rege-
ring en derebellenorganisatie Unita
hebben gisteren in de Zambiaanse
hoofdstad Lusaka een vredesover-
eenkomst getekend, ondanks aan-
kondigingen van Unita vrijdag dat
de organisatie zich terugtrok uit de
vredesbesprekingen. Maar de ge-
vechten in Angola gaan intussen
onverminderd door en zowel inter-
nationale waarnemers als de bevol-
king van de Angolese hoofdstad
Luanda zijn pessimistisch.
Eén van de redenen voor dat pessi-
misme is dat de overeenkomst niet

op topniveau is getekend. Unita-
leider Jonas Savimbi liet in Lusaka
verstek gaan, officieel omdat hij
niet uit Angola weg kon aangezien
de startbaan van het vliegveld van-
waar hij zou vertrekken door het
MPLA-regeringsleger was gebom-
bardeerd.

Reactie
Van Unita-zijde is de overeenkomst
nu getekend door de secretaris-
generaal. In reactie daarop weiger-
de de Angolese president Eduardo
de Santos ook zijn handtekening te
zetten. Hij lietdat doen door minis-

ter van Buitenlandse Zaken Silva
deMore.

Het vredesakkoord wordt dinsdag,
48 uur na de ondertekening, van
kracht. Dat geeft de Verenigde Na-
ties, die de overeenkomst in de af-
gelopen elf maanden tot stand
hebben weten te brengen, nog twee
dagende tijdom beide partijen over
te halen daadwerkelijk de wapens
neer te leggen.

Vredesmissie
Daarna zal zo snel mogelijk een
VN-macht van zon zevenduizend
man in Angola worden gestatio-
neerd om devrede te bewaken en de
demobilisatie van beide legers te
organiseren. De VN hebben Zuid-
Afrika, Zimbabwe en Zambia als
betrokken buurlanden gevraagd om
manschappen voor deze vredesmis-
sie te leveren. Zuid-Afrika zal ko-
mende week een beslissing nemen
over dat verzoek.

Voormalige VN'ers
krijgen geen gratie

Z^ffonze redactie binnenland

(.EN HAAG -De twee onderof-
Cleren die vorig jaar tot vier
aanden onvoorwaardelijke ge-

w
arigenisstraf zijn veroordeeldegens weigering van een
enstbevel in Sarajevo hebbenseen gratie gekregen.

j, voormaijge sergeant-majoor
ser mens uit Apeldoorn en

geant J. Hoppenbrouwers die-
bj-n icb begin januari te melden

' de militaire gevangenis in

Nieuwersluis. De twee hadden
een gratieverzoek bij de konin-
gin ingediend omdat zij naar
hun mening al voldoende zijn
gestraft. Beiden werden oneervol
uit het leger ontslagen en had-
den moeite met het vinden van
een burgerbaan. Zij hebben nog
wel een beroepsprocedure lopen
tegen het ontslag.

De onderofficieren weigerden in
augustus 1992 terug te keren
naar hun kazerne in Sarajevo,
waar zij in het kader van de VN-
operatie in Bosnië waren gele-

gerd. De kazerne had dagenlang
onder zwaar artillerievuur gele-
gen. In januari 1993 werden
Hermens en Hoppenbrouwers
door de Militaire Kamer van de
Arnhemse rechtbank tot vier
maanden militaire detentie ver-
oordeeld. Dit werd later in hoger
beroep bekrachtigd.
De CNV-vakbond van militai-
ren, de ACOM, zegt in een reac-
tie het triest de vinden dat de
twee voormalige blauwhelmen
geen gratie hebben gekregen. „Ik
denk dat de militaire top een
keihard voorbeeld heeft willen
stellen. We zijn kennelijk weer
terug in de situatie waarin een
bevel onvoorwaardelijk moet
worden opgevolgd, zonder ruim-
te voor eigen verantwoordelijk-
heid," aldus ACOM-voorzitter
W. Gooijers.

binnen/buitenland

Vertraging bij
drukken nieuwe
telefoonboeken

Van onze redactie economie

UTRECHT - De produktie en distributievan
nieuwe telefoonboeken voor heel Nederland
loopt weken vertraging op nu PTT-Telecom
besloten heeft het honderden fouten bevat-
tende nieuwe Utrechtse telefoonboek op-
nieuw te drukken en uit te geven.
Het besluit om de inwoners van het district
utrecht van een nieuwe gids te voorzien
Werd zaterdag door de directie van de PTT
genomen. De affaire kost de PTT miljoenen
guldens. Dat bedrag kan hoger worden als
enkele Utrechtse ondernemers hun dreige-
ment om schadeclaims in te dienen doorzet-
ten.
»Die vertraging en extra kosten vinden we
Wet zo erg," aldus PTT-woordvoerste'r M.
Plaschek. „Belangrijker is dat we zo snel

mogelijk een goed produkt hebben, al zullen
ook in de nieuwe gids fouten zitten. Geen en-
kele gids waar ook ter wereld is foutloos.
Maar het aantal fouten in deze gids was on-
acceptabel."

In de nieuwe gids stonden tientallen bedrij-
ven en particulieren niet vermeld onder de
rubriek waar ze hadden willen staan. Boven-
dien zijn veel abonnees, vooral bedrijven,

helemaal uit het telefoonboek verdwenen.
Naar aanleidingvan de misser in Utrecht is
ook de produktie van de telefoonboeken voor
Delft en Eindhoven stilgelegd. „We waren al
aan het drukken, maar we hebben de pers
stopgezet omdat we deze gidsen eerst extra
willen controleren."
De fouten zijn volgens Plaschek in het Ut-
rechtse telefoonboek geslopen doordat er bij
de koppeling van databestanden dingen zijn
misgegaan. Het 'oude' bestand van de PTT
moest gekoppeld worden aan nieuwe bestan-
den voor het roze bedrijvengedeelte achterin
de nieuwe gids en voor de bijbehorendepost-
codes en telefaxnummers. Over de schuld-
vraag wil Plaschek zich niet uitlaten.

Van de 365.000 Utrechtse telefoongidsen wa-
ren er inmiddels zon 100.000 verspreid. De
rest kan volgens Plaschek bij het oud papier.

Voormalige terroristen winnen verkiezingen

Renamo verovert sterke
positie in Mozambique

Van onze redactie buitenland
MAPUTO - De voormalige terreur-
organisatie en rechtse oppositiepar-
tij Renamo heeft het onverwacht
goed gedaan bij de parlementsver-
kiezingen in Mozambique. Volgens
de einduitslag, die ruim drie weken
op zich heeft laten wachten, krijgt
Renamo 37,8 procent van de stem-
men, terwijl de huidige linkse rege-
ringspartij Fremilo 44,3 procent
heeft gehaald.

Bij de gelijktijdig gehouden presi-
dentsverkiezingen was de uitslag
minderverrassend. De zittende pre-
sident en Frelimo-kandidaat Joa-
quim Chissano haalde 53,3 procent
van de stemmen en werd daarmee
al in de eerste ronde tot nieuwe pre-
sident gekozen.
De uitslag betekent dat Frelimo in
het parlement de absolute meerder-
heid in zetels heeft gehaald. De par-
tij krijgt er 128, Renamo 112. Re-
namo-leider Afonso Dhlakama zei
zaterdag dat zijn partij de resulta-
ten van de verkiezingen zal accep-
teren, al herhaalde hij zijn beschul-

diging dat er bij de verkiezingen is
geknoeid. Volgens de Verenigde
Naties en andere internationale
waarnemersorganisaties is de stem-
ming echter eerlijk verlopen
Renamo is in de drie centrale pro-
vincies van Mozambique als groot-
ste uit de stembus gekomen. Freli-
mo heeft alleen in het noorden en
zuiden gewonnen. Samen met een
zeer ruime minderheid in het parle-
ment geeft dat Renamo een machts-
basis waar de komende jarenreke-
ning mee gehoudenmoet worden.
Dhlakama heeft met deze verkie-
zingen in ieder geval de transfor-
matie van de terreurorganisatie tot
een gerespecteerde politieke partij
weten te bereiken en dat is op zich
al een prestatie. De organisatie
wordt verantwoordelijk gehouden
voor de dood van vele tienduizen-
den mensen en voor een burgeroor-
log die pakweg drie van de zestien
miljoen Mozambiquanen op de
vlucht heeft gejaagd.

Problemen op school en thuis vaak oorzaak

'Criminaliteit Chinezen
in Nederland groeit'

Van onze redactie binnenland
AMSTERDAM - De criminaliteit
van Chinese bendes in Nederland
wordt de afgelopen jaren steeds
harder. Er zijn minstens drie zoge-
heten triades actief die elkaar be-
concurreren. De Chinese gemeen-
schap in Nederland geeft vaak geen
ruchtbaarheid aan criminaliteit en
raakt verder geïsoleerd.
Dat schrijft het Amsterdam Cen-
trum Buitenlanders in het boek
Karakters van het Laagland. Het
eerste exemplaar wordt morgen

door de Landelijke Federatie van
Chinese Oganisaties in Nederland
(LFCON) overhandigd aan staatsse-
cretaris Terpstra van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. De schrij-
vers hebben voor hun onderzoek
gesproken met Chinezen en de poli-
tie.
De meest actieve triade in Neder-
land is dievan uit Frankrijk afkom-
stige Chinezen. De drugshandel
wordt in toenemende mate overge-
nomen door bendes uit Singapore
en Maleisië. Die gaan nog meedo-
genlozer te werk dan concurrenten

uit Hongkong en China. Daarbij
wordt als voorbeeld het gijzelenvan
kinderen genoemd, waarvoor een
hoog losgeld wordt gevraagd. Vol-
gens bronnen van de auteurs is dat
ook enkele malen in Nederland ge-
beurd.

Chinezen stappen vaak niet naar de
politie omdat afpersing moeilijk te
bewijzen is en omdat ze bang zijn
voor represailles. Het aantal jonge
Chinezen dat zich crimineel ge-
draagt, groeit. Als oorzaak voor de
toenemende criminaliteit noemen
de auteurs ondermeer de verscherp-
te controle op zwartwerkers, pro-
blemen in de familie en op school.

In het boek worden problemen van
de veertig- tot zestigduizend Chine-
zen in Nederland in kaart gebracht.
Zo is er hoge werkloosheid in de ho-
recasector, waarin ruim de helft
van de Chinezen werkt.

Ahern mogelijk
nieuwe premier

van lerland
DUBLIN - De lerse minister van
Financiën, Bertie Ahern, is zaterdag
gekozen tot nieuwe leider van de
Fianna Fail, de grootste politieke
partij in lerland. Ahern (43) is de
opvolger van Albert Reynolds, die
afgelopen week zijn vertrek als pre-
mier bekendmaakte.
De nieuwe partijleider zei onmid-
dellijk dat hij de vredesinitiatieven
van zijn voorganger voor Noord-
lerland zal voortzetten.
Hij zal Reynolds ook opvolgen als
regeringsleider, indien hij erin
slaagt de Labour-partij te overre-
den tot herstel van deregeringscoa-
litie met Fianna Fail. Op die manier
kan hij nieuwe verkiezingenvermij-
den en zich wijden aan het vredes-
proces in Noord-lerland. Labour
zegde vorige week het vertrouwen
in Reynolds op, nadat de premier
een omstreden benoeming had
doorgedrukt.

Nieuw medicijn
verbetert

chemotherapie
LISSABON - Het nieuwe middel
Taxotere is het meest effectieve me-
dicijn dat wordt gebruikt tijdens
een chemotherapie om kanker te
behandelen. Taxotere reageert zeer
actief op de tumoren van met name
borst- en longkankerpatiënten
waardoor de overlevingskans toe-
neemt. Ook bij de behandeling van
eierstok- en maagkanker heeft Ta-
xotere veel effect.
„Ik heb bij chemotherapie nog nooit
een medicijn gehad dat zo goed
werkt," aldus dr. W. ten Bokkel
Huinink, internist-oncoloog in het
Van Leeuwenhoekziekenhuis in
Amsterdam. Hij maakte zijn onder-
zoeksresultaten afgelopen weekein-
de bekend tijdens een internatio-
naal congres over chemotherapie in
Lissabon. Taxotere is nog niet ver-
krijgbaar. Het nieuwe middel heeft
veel bijwerkingen en moet nader
worden onderzocht. De farmaceuti-
sche industrie verwacht dat het
medicijn eind volgend jaar op de
markt komt.

Hervormden mogen homo's
naar andere gemeente sturen
DOORN - Hervormde gemeenten
die gewetensbezwaren hebben te-
gen homoseksualiteit, mogen ho-
mo's vragen het avondmaal elders
te vieren. Dit heeft de synode van
de Nederlandse Hervormde Kerk
zaterdag uitgesproken.
Om „onrust en verwarring" aan de
avondmaalstafel te voorkomen, kan
ook aan kerkleden die „om des ge-
wetens wille" homoseksualiteit af-
wijzen, worden 'gevraagd in de ei-
gen gemeente tijdelijk af te zienvan
het avondmaal.
De maatregel, die door 27 van de 75
synodeleden werd afgewezen, mag
niet worden gezien als een vorm
van kerkelijke tucht. „Het is juist
de bedoeling tucht te voorkomen,"
zei synodebestuurder ds. Y. de
Groot.

Met vele anderen gaf hij toe dat het
een „beschamende oplossing" is
voor een probleem dat de Hervorm-
de Kerk al jaren scherp verdeeld
houdt. Het is van belang dat zowel
de homo's als de gewetensbezwaar-
den zich veilig voelen in de kerk en
daar vrijelijk over hun opvattingen
kunnen spreken, aldus de synode.
Zolang dit klimaat van veiligheid
ontbreekt, kunnen „zonodig" beide
partijen de vraag krijgen van het
avondmaal af te zien.

Het Landelijk Koördinatiepunt
Groepen Kerk en Homoseksualiteit
(LKP) betreurt het besluit. „Het
komt erop neer dat homo's zo stille-
tjes mogelijk moeten ophoepelen,"
zo reageerde gisteren Gea Zijlstra,
vice-voorzitter van het LKP.

punt uit
Miss World

De 21-jarige Aishwarya Rai uit
India is in de Zuidafrikaanse
stad Sun City gekozen tot Miss
World. De .studente bouwkun-
de behoorde met de Belgische
Isle de Meulemeester tot de fa-
vorieten voor de titel.

Expeditie
Een reddingsteam heeft giste-
ren de lichamen gevonden van
elf omgekomen leden van een
Duitse Himalaya-expeditie.
Een woordvoerder van het red-
dingsteam zei dat de bergbe-
klimmers „als een grote bal"
over elkaar heen lagen op een
sneeuwveld op de 6.091 meter
hoge berg Pisang. De bergbe-
klimmers waren 13 november
om het leven gekomen, bij een
val van zon 500 meter.

Brand
Een brand in een café in Bonn
in de nacht van vrijdag op za-
terdag heeft aan twee mensen
het leven gekost. Gisteren be-
zweek een 84-jarige vrouw aan
haar verwondingen. Eerder
was al een 27-jarige man over-
leden. De kans is groot dat het
dodental nog verder oploopt.
Elf mensen zijn met levensbe-
dreigende brandwonden in zie-
kenhuizen opgenomen. Onge-
veer vijftien cafébezoekers
liepen lichtere verwondingen
op. De brand is vermoedelijk
aangestoken.

Calloway
De Amerikaanse zanger, or-
kestleider en filmacteur Cab
Calloway is vrijdagavond op
86-jarige leeftijd in een verzor-
gingshuis in Cokesbury in de;
staat Delaware overleden. Cal-
loway, die ondermeer optrad
op het North Sea Jazz-festival
in Den Haag en tot een jaar ge-
leden nog actief was, overleed;
aan longontsteking als gevolg[
van de beroerte die hem in juni>trof.

Noren
De meeste Noren zijn nog altijd'
tegen toetreding tot de Europe-i
se Unie, zo blijkt uit twee nieu-;
we opiniepeilingen die kranten-
gisteren, ruim een week voor-'
dat op 28 november de beslis-
sing moet vallen, hebben gepu-
bliceerd. Een door de krant!
Verderns Gang gehouden on-
derzoek gaf 54 procent tegen-
en 46 procent voorstemmers.

Schietpartij
Een 26-jarige man uit Baarn
heeft bekend dat hij zaterdag-
ochtend vroeg twee plaatsge-
noten heeft neergeschoten. Eén'
van de slachtoffers, een 31-ja-;
rige man, overleed ter plaatse.
Een 23-jarige man overleefde
het schietincident na een,
spoedoperatie in een Amers-
foorts ziekenhuis. Over de mo-
tieven is de politie nog niets
wijzer geworden.

Delors
„Jacques Delors, doe je plicht
en red ons uit de oppositie."
Dat is, kort samengevat, de
boodschap die de Franse Parti
Socialiste het afgelopen week-
einde aan Delors heeft meege-
geven. Tijdens het driedaagse
partijcongres in het Noord-
franse Liévin smeekten de so-
cialisten Delors (69) om zich
kandidaat te stellen voor de
opvolging van president Fran-
cois Mitterrand. Delors neemt
voor het einde van dit jaar een
beslissing over zijn kandida-
tuur.

IRA
Ongeveer vijftig IRA-aanhan-
gers willen een reeks bomaan-
slagen in Engeland en Noord-
lerland uitvoeren. Dat schrijft
de Engelsekrant Sunday Times
op gezag van functionarissen
van de Britse veiligheidsdien-
sten. Volgens de krant hebben
de vijftig rebellen de IRA-lei-
ding de onmogelijke eis gesteld
dat het Britse bestuur over
Noord-lerland „zich voor
maart totaal moet hebben
overgegeven."

ME voorkomt erger

Maandag 21 november 19943

# Een forse politiemacht heeft zaterdagmiddag in Lisse
een confrontatie weten te voorkomen tussen aanhangers
van de Centrumpartij '86 en anti-racistische betogers.
De extreem-rechtse partijleden hadden zich onder valse
voorwendsels in Wegrestaurant De Engel verzameld voor
hun jaarvergadering. Eerst zou die vergadering in Zoeter-
meer worden gehouden, maar op het laatste moment had
de Zoetermeerse burgemeester Van Leeuwen de bijeen-
komst verboden.
Nadat zon honderd aanhangers van CP'B6 zich op het
station van Den Haag hadden verzameld, werden zij

zowel door de politie als door demonstranten achter-
volgd. Via het station van Leiden zetten de CP'ers koers
naar De Engel. In dit buurtschap binnen de gemeentegren-
zen van Lisse bleef een confrontatie uit omdat de politie
eerder ter plaatse was dan de demonstranten.
Een cordon van agenten hield de ruim honderd anti-racis-
ten vlak voor de ingang van het wegrestaurant tegen.
Binnen was de jaarvergadering van CP'B6 al begonnen.
Op verzoek van de politie en de eigenaar werd de bijeen-
komst na verloop van tijd beëindigd. Alle agendapunten
waren op dat moment al afgehandeld. Foto: ANP
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Met diepe verslagenheid maar dankbaar voor
de fijne jaren die wij samen met hem mochten
beleven geven wij kennis dat geheel onverwacht
uit ons midden werd weggenomen mijn lieve
man, vader, schoonvader, onze trotse opa,
broer, zwager, oom en neef

Jan Heijse
Begiftigd met de eremedaillein goud

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Lies je Smeets
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Kerkrade: Liesje Heijse-Smeets
Kerkrade: Koob Heijse

Sophie Heijse-Lurken
Paul
Susanne
Familie Heijse
Familie Smeets
Familie Vissers

6466 CD Kerkrade, 18 november 1994
Ons Limburgstraat 80
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 23 november a.s. om 11.00uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijd-
durende Bijstand te Kerkrade-Heilust, gelegen
aan deKampstraat, waarna aansluitend de cre-
matie 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 22 november om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in mortuarium
Schilferheide van Lindeman Uitvaartcentra,
Schifferheiderstraat 7 te Kerkrade-West, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Met grote ontsteltenis vernamen wij het bericht
van het plotselinge overlijden van onze actieve
medebestuurder

Jan Heijse
Zijn grote inzet en enthousiasme in ons Oranje-
comité mogen als voorbeeldig worden be-
schouwd en zullen wij nooit vergeten.

Oranjecomité
Spekholzerheide - Gracht - Heilust

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van een van onze
mede-oprichters, en de kaartvriend van onze
gehele vereniging

Jan Heijse
Zijn inzet en toewijding voor onze vereniging
zijn voor eenieder van ons een groot voorbeeld
geweest.

Kaartclub Ruiten-Zeven

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, mijn zorgzame moeder, schoon-
moeder, onze trotse groot- en overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Mia Schoonbroodt
weduwevan

Arthur Doon
Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Bocholtz: Jo Doon
Tonny Doon-Bervoets
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Schoonbroodt
Familie Doon

Heerlen, 18 november 1994, Hamboskliniek
Corr.adres: Wilhelminastraat 20b
6351 GN Bocholtz
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op woensdag 23 november a.s. om 14.30 uur in
de aula van het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 14.15 uur. Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

De Heer is mijn Herder.
(Ps. 23 vs 1)

Heden overleed mijn lieve vrouw, onze moeder,
groot- en overgrootmoeder

Maria van der
Weij den-Stevens

echtgenotevan

Hillechienus van Wijk
op de leeftijd van 74 jaar.

Uit aller naam:
H. van Wijk

6163 JS Sittard, 20 november 1994
Willem Goossensstraat 17
De dienst van Woord en Gebed zal worden ge-
houden op donderdag 24 november 1994 in cre-
matorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen
om 14.00 uur.
Voorafgaande aan de dienst is er gelegenheid
om schriftelijk uw deelneming te betuigen in de
wachtkamer van het crematorium vanaf 13.30
uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard aan de
Heinseweg.
Bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.

I 1
Tot ons groot verdriet, maar dankbaar dat zij
zolang bij ons is geweest, moesten wij afscheid-
nemen van mijn moeder, schoonmoeder, onze
oma en overgrootmoeder

Elisabeth (Else) Even
weduwe van

Johan Willem Latten
Zij overleed in de leeftijd van 88 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: Mien Vromen-Latten
Louis Vromen

en kleinkinderen:
Brunssum: Louk Vromen

Gertie Vromen-Viehoff
Heerlen: Wim Vromen

Marlie Nijland
Nuth: Marlou Tijssens-Vromen

Theo Tijssens
Nuth: Estelle Maes-Vromen

Ruud Maes
en achterkleinkinderen

Brunssum, 19 november 1994
Ir. Op den Kampstraat 55
Corr.adres: Gelein 76, 6419 DE Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 23 november a.s. om 10.30 uur
in de parochiekerk van de H. Jozef te Bruns-
sum-Egge, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare
overledene is op dinsdag 22 november om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijksvan 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

tNa een leven van zorg en aandacht
voor allen die haar dierbaar waren, is
tot onze grote droefheid toch nog on-
verwacht van ons heengegaan, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zus, schoonzus, tante en nicht

Betsy Assink
weduwevan

Toon Kanders
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van de h. sacramenten derzieken.

Hoensbroek: Ria Berben-Kanders
t Sjef Berben

Voerendaal: Willy Schiffelers-Kanders
Guus Schiffelers
Ron en Sandra

Landgraaf: Bep Boon-Kanders
JanBoon
Chantal

Voerendaal: Leo Kanders
Familie Assink
Familie Kanders

6367 SK Voerendaal, 19 november 1994
Frans Erensstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 23 november om 11.00 uur in de H.
Laurentiuskerk te Voerendaal, gevolgd door de
begrafenis aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Dela, gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen, alwaar gelegenheid is tot afscheidne-
men, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

I 1
Tot ons groot verdriet moesten wij heden af-
scheidnemen van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Theike Wetzelaer
echtgenoot van

Liesje Scholtes
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien
van het h. sacrament derzieken.

Kerkrade: Liesje Wetzelaer-Scholtes
Kerkrade: JanWetzelaer

Rika Wetzelaer-Smeets
Theo en Nathaiie
Sandra enRoger
Thoma en Tanja

Landgraaf: Hanny Niessen-Wetzelaer
Cees Niessen
Larissa
Tessa
Mark
Familie Wetzelaer
Familie Scholtes

Kerkrade, 18 november 1994, Giessenstraat 126
Corr.adres: Bosstraat 9, 6462 AS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 23 november a.s. om 10.30 uur
in de dekenale kerk van de H. Lambertus te
Kerkrade-Centrum, waarna aansluitend de cre-
matie 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 22 november om 19.00 uur in
voornoemde dekenale kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheiderstraat 7 te
Kerkrade-West.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t Heden werd plotseling uit ons midden
weggenomen onze tante en nicht

Mien Lipsch
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Neven en nichten
Hulsberg, 18 november 1994
Panhuys 1
Corr.adres:
Acht-Bunderstraat 24, 6343 AR Klimmen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
woensdag 23 november om 11.00 uur in de H.
Mauritiuskerk te Schin op Geul, waarna aan-
sluitend de begrafenis aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, dinsdag om 18.30 uur in de
kapel van bejaardenhuis Panhuys te Hulsberg.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van bejaardenhuis Panhuys te Hulsberg, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen, dagelijks van
19.30 tot 20.00 uur.
Zij die geen persoonlijkekennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

I F
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, in de leef-
tijd van 68 jaar, mijn dierbare echtgenote, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder en
lieve oma

Hubertina Martens
echtgenote van

Hubert Hilgers
De bedroefde familie:

Kerkrade: H. Hilgers
Schaesberg: Kitty Hilgers

Hans Reinaerts
Joost, Karen, Ellis, Loes
en Niek
Familie Hilgers

Heerlen, Hamboskliniek, 16 november 1994
Corr.adres: 6371 VK Schaesberg, Poststraat 15
De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag jl. in fa-
miliekring plaatsgevonden.

+Theo Vink, 50 jaar,
echtgenoot van Ria

Werts, Godsweerder-
singel 26, 6041 GH
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden
dinsdag 22 november
om 14.00 uur in de O.
L.V. Munsterkerk te
Roermond.

tCornélie Stroekxs,
weduwe van Pierre

van den Broek, Grat-
hem. Corr.adres: L.
H.M. van den Broek,
Bolwerk 2, 3311 TB
Dordrecht. De plech-
tige heilige mis van
requiem heeft 16 no-
vember plaatsgevon-
den.

tGraaf Jennissen, 74
jaar, echtgenoot

van Maria Swillens,
Hoogstraat 28, 6102
KT Slek-Echt. De
plechtige eucharistei-
veiring zal worden
gehouden dinsdag 22
november om 10.00
uur in de parochie-
kerk van O.L.V. On-
bevlekt Ontvangen te
Pey-Echt.

„Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder man".

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd,
delen wij u mede dat God heden plotseling tot Zich
heeft genomen, in de leeftijd van 75 jaar, mijn innig-
geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader en
lieve opa

Frans Starmans
echtgenoot van

Paulina Penders
Beek: Paulina Starmans-Penders

Spaubeek: Math en Ellie
Bianca, Claudia

Delft: Jan en Maria
Leimuiden: Bertie en Wim
Amersfoort: Thea en Erwin

Ralph, Kim
Eindhoven: Frans

Familie Starmans
Familie Penders

6191 JM Beek, 20 november 1994
Van Sonsbeecklaan 38
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op don-
derdag 24 november om 10.30 uur in de St. Martinus-
kerk te Beek, gevolgd door de begrafenis op de Nieu-
we Hof.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Gelieve de auto's achter de kerk te parkeren.
Dinsdag om 18.40 uur wordt de rozenkrans gebeden
en aansluitend de h. mis gelezen in voornoemde paro-
chiekerk.
De overledene is opgebaardin de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Beek.
Bezoek, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen wij
dat deze annonce als kennisgeving wordt beschouwd.
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mededeling Commissie Beroepszaken Administratieve
M 354/47-94 Geschillen

Op woensdag 23 november 1994 om 09.00 uur
vindt een openbare hoorzitting plaats ter behan-
delingvan ingekomen beroepschriften in het
Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht.

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd.bedrag Effectieve rente [
in handen betalen in volgens min. op jaarbasis vfg.wet.max. op jaarbasis

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%

limiet 50.001,-Ubetaalt Rente vlg. min. tar. per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
inhanden per mnd effectieve rente opjaarbasis looptijd jaarbasis max. tar. looptijd
15.000,- 225,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 13.0% 112
25.000,- 375,- 0.824% 10.3% 97 mnd. 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.

É Provincie
Limburg

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken |
m 353/47-94 bekend dat zij op 15 november 1994, nr. BK l

9748 een gedoogbeschikking hebben vastge' |
steld ten behoeve van de N.V. Afvalverwerking I
Oostelijk Zuid-Limburg (NY) voor het oprichten
en in werking hebben, zondermilieuvergunninvj
van de bovenregionale stortplaats Afvalverwe';
kingsinrichting Oostelijk Zuid-Limburg (AVOZL
te Landgraaf en het (tijdelijk) in gebruik neme"
zonder milieuvergunning, van het ontvangsten
placement van de stortplaats Übach over
Worms. De gedoogbeschikking ligt ter inzage
van 22 november 1994 tot 11 januari 1995 c'
wel: - in het Gouvernement te Maastricht,
Limburglaan 10 (bureau Bibliotheek) tijdens*
werkuren; - in het gemeentehuisvan Landgi* Itijdens de werkuren alsmede na telefonische 1
afspraak (tel. 045 - 328466). Tegen de besdjfl
king kan beroep worden ingesteld bij de Ra*
van State. Een dergelijk beroep dient te zijn J
gemotiveerd. Het beroepschrift moet binnen °*inzagetermijn in tweevoud worden ingediend M
de Raad van State, Afdeling bestuursrecht-
spraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag-
Wordt beroep ingesteld, dan kan tevens een
verzoek om schorsing van deze beschikking
danwei tot het treffen van een voorlopige vöo£ziening worden gedaan bij devoorzitter van #
genoemde afdeling. /

+ a Bloedbank Zuid-Limburg
A heeft nieuwe donoren

1 w n0dig!043*877778 J
Autoverzekering

Waarom
betaaltm %9 »u u■ i

U nOQ. -ie veei
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunstige
voorwaarden, vooreen 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

■——■ "**Ronmken
ft»/***-»
Zonneschermen
Terrasoverkappingen I
Boutique-markiezen
Vraag vrj jijijjVen(i „«e-ie'_

#%■ II& MMHISJ 1/flskAMl
«SIM PEL VeL»nirïn»w

.-gij"
ROLLUIKEM ZO***WÖün

Beitdiio.
M22 PB HEERLEN

(045) 42 38 48
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r GOEDEMORGEN LIMBURG j
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- ARTONDO: hoeken zijn vaak de beperkende factor. Hülsta vond de oplossing: een slaapkamerprograni-
ma met ronde contouren. De elegant gebogen kastenwand geeft een geborgen gevoel, plus extra
bergruimte! Open vakken geven een speels effect. In beuken, eiken, kersen en wit-lak. Keuze u'l
draai-, vouw- of spiegeldeuren.

■ I ■ IKtaiiuisiiiilliliWyi
I HERKENT U AAN DE KWALITEIT!

■wsMHiÉHMIIIK^£j

BALIES EN KANTOORMEUBELEN
OP MAAT GEMAAKT _
: v. H|

t&atmBËÉÊËËtt Wmttmtimi

I "

Wij maken hoogwaardige meubelen, balies en complete projectenvan MDF en/of CORIAN materialen naar ieders wens.
Keuze uit 4000 kleuren (eigen werkplaats met spuiterij). Op alle produkten 1 jaar volledige garantie.

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

V^^V Kantoormeubelen■I I■! Industriestraat 37, 6135 KG Sittard, tel. 046-523738
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LijsttrekkerD66 Limburg laveert tussen hoop en vrees

'Waar ben je eigenlijk
mee bezig als Statenlid?'

DOOR LAURENS SCHELLEN
jDro^MOND - „Waar ben je als
it^--nciebestuurder eigenlijk mee
$(„§. dat vraag ik me nu toch echt
t)(jg P het verkiezingscongres van
0f9 lri de goed gevuldeRoermondse
V ier^e doet provinciaal partijlei-

/-Jeu Kusters gelukkig niet of
Üsj eüs bloedt. Dat kan ook moei-
°^nh ders natuurliik, daags na de

ring Van de onthutsende uit"
K van imago-onderzoek

vQor Limburgs provinciebestuur
öe ui^et eerst heeft laten uitvoeren.
lUête § van deze onthullende en-
letip Va^ gemakkelijk in één zin-
de J^ samen te vatten: de gemiddel-
t>fovjlrtlDurger weet niets van zijn
%> -nc iaal bestuur en is er even-m geïnteresseerd.
H6t ie als provinciaal politicus

eet euren dat vrijwel niemand
iWie Je kent en - erger nog -ciebi e doet- En je moet als provin-

t>en , stuurder toch acute buikkram-
va*i j1"1^11 als je aan de vooravond
fe 1 i,e.Verkiezingen zomaar te ho-

ïI'Bl dat nota bene Tweede
?e bP **ené Van der Linden bij
Sri-!y°lking te boek staat als be-Üste 'Statenlid.
MaaHet p n

Wie daarom gedacht had dat
Vrat res van de Limburgse De-
Stl>ore " a*gelopen zaterdag zou
%re nin somberheid en
k' 1- WSle' wam aardig bedrogen
VB ant de partij die ook in Lim-
fsa| zweert bij frequente volks-
V°or 'kBmgen als Probaat middel

bestuurlijke correcties', ziet

best nog wel mogelijkheden om de
gapende kloof tussen burger en de
provinciale politiek te verkleinen.
Uiteraard lukt dat volgens de Lim-
burgse Democraten heel wat ge-
makkelijker wanneer zij komend
voorjaar een vlotte stembuszege
boeken. „We gaan voor tien," gaf
Kusters onder een klaterend ap-
plaus te verstaan. Waarmee de
kersverse lijsttrekker zich tevreden
stelt met een winst van vier Staten-
zetels.

Boezem
Hoe dan ook, het is volgens de
D66-voorman de allerhoogste tijd
dat de Limburgse provinciebe-
stuurders de hand diep in eigen
boezem steken. Het moet nu maar
eens afgelopen zijn met dat inge-
bakken 'gouvernementele' be-
stuurscultuurtje waarin Provinciale
Staten 'als vanzelfsprekend' prak-
tisch elk voorstel van GS voorge-
kookt en al doorslikken. Het nieuwe
college, dat na de verkiezingen in
maart aantreedt, zal er op zijn
minst voor moeten zorgen dat de
Staten niet alleen wat te kauwen,
maar ook wat te kiezen hebben.

Want juistaan dat laatste gaan vol-
gens de D66-aanvoerder de meeste
beleidsvoorstellen van GS mank.
Met als gevolg dat het echte poli-
tieke debat veelal ontbreekt en de
partijen in de Statenbankjes zich
nauwelijks kunnen profileren.

Nova-tje
Nee, Gedeputeerde Staten dienen
voortaan een voorbeeld te nemen
aan het zwetende paarse kabinet,
dat zich tegenwoordig al volkomen
leeg moet knokken voor een nipte -
en wisselende - Kamermeerderheid.
Ook dat verhoogt in de ogen van
Kusters de aantrekkelijkheid van
de provinciale politiek; zeker in het
geval de debatten in de Maastricht-
se Statenzaal vanaf volgend jaar 'op
de voet' te volgen zijn op de buis.
„Een provinciaal Nova-tje is de
moeite van een experiment waard,"
verheugt Kusters zich nu al op de
felbegeerde regionale televisiezen-
der. „Het beleid van de provincie
zal in elk geval verder moeten rei-
ken dan het plafond van de Staten-
zaal. Want ons werk wordt onder-
tussen steeds ingrijpender in het
doen en laten van de mensen."

Op 't Root overgenomen
HEERLEN - Machinefabriek Op 't Root in Neer is overgenomen door
machinefabriek Rademaker uit Culemborg. Op 't Root, opgericht in
1888, maakt deegverwerkingsmachines voor de broodindustrie. Daar-
naast importeert Op 't Root Zweedse ovens en Duitse kneedmachines.
De nieuwe eigenaar, Rademaker, maakt machines voor de banket- en
levensmiddelenindustrieen verwacht veel van de samenwerking met
Op 't Root op technisch, technologisch en commercieel gebied.

Ton voor zorgr in de Euregio
HjjE
jert In, ~°e provincie inves-
'ng v gulden in de uitbrei-

Ndlhe^H grensoverschrijdende ge-Vesi ZorS en ouderenzorg in de
Vde,? Maas"RiJn' Met het geld
%n £ vier proefprojecten opge-
ld n 6en symPosmm gefinan-

'E
"aarnaast wil de provincie

vQor regionaal coördinatiepunt
b^icht dheids" en ouderenzorg
t,Ph ven.

Van A *"*'s*,/" üe gesubsidieerde projec-

ten is een deltaplan voor de versla-
vingszorg. Dat betreft een Euregio-
nale aanpak van drugsverslaving en
samenhangende vraagstukken als
hulpverlening, aidspreventie en cri-
minaliteit. Doel van de gezamenlij-
ke aanpak is het terugdringen van
het drugstoerisme en het opvangen
van verslaafden in het eigen sociaal
milieu.
Een ander project, Nodos, streeft
ernaar de zorg voor verstandelijk

gehandicapten grensoverschrijdend
mogelijk te maken. Verder wordt
het project 'sociale alarmering' ge-
steund, waarbij met behulp van de
PTT nieuwe technische mogelijkhe-
den worden ingezet, waardoor
ouderen en gehandicapten meer ge-
legenheid krijgen om langer zelf-
standig te blijven wonen. Het vierde
project betreft Euregionale samen-
werking in de gespecialiseerde
thuiszorg.

Volvo's uit Bom krijgen het moeilijk in 1995

NedCar drie dagen plat
Van onze redactie economie

HEERLEN - Hoewel NedCar-topman Frans Sevenstern graag
zou zien dat zijn personeel zo flexibel is dat het ook op zondag
komt werken, is dat niet ogenblikkelijk nodig. Er is op het mo-
ment zo weinig vraag naar de Volvo's uitBom, dat er weer drie
collectieve vrije dagen zijn ingeroosterd.
Bij NedCar is het tegenwoordig hol-
len of stilstaan. In het voorjaar
werd nog op zaterdagen overge-
werkt om aan de extra vraag naar
Volvo's te kunnen voldoen, nu
wordt de fabriek zelfs op werkda-
gen stilgelegd:een dag in november,
twee in december.
De fabriek produceert vanaf dit
jaar alleen nog maar auto's op be-
stelling, precies naar de wens van
de klant. De produktie is nu afhan-
kelijk van de seizoensgevoelige pie-
ken en dalen in de verkopen. Tradi-
tioneel zijn de verkooppieken in het
voorjaar en in de nazomer. De
vraag daalt in de eerste zomer-
maanden en tegen het einde van het
jaar. Vroeger werd in stille tijden
gewoon doorgeproduceerd, waar-
door de voorraden soms flink oplie-
pen.
Over het algemeen is NedCar tevre-
den over 1994. Zowel qua verkoop-
en produktie-aantallen als wat be-
treft marktaandeel gaat het dit jaar
beter. Het aantal verkochte Volvo's
uit Bom ligt dit jaar zon tien pro-
cent boven datvan 1993. En de pro-
duktie stijgt met ongeveer 15 pro-
cent ten opzichte van vorig jaar,
toen NedCar ongeveer 80.000 auto's
produceerde.

leerd. De concurrentie voor de Vol-
vo 440, 460 en 480 zal volgend jaar
nog toenemen, omdat er steeds
nieuwe modellen op de markt ver-
schijnen."
NedCar vreest dat veel concurren-
ten met stevige verkoopacties zullen
komen. „Het zal dan ook veel ener-
gie vergen om de opgaande lijn in
1995 voort te zetten." Begin volgend
jaar start NedCar (naast de 400-se-
rie) geleidelijk met de produktie
van Mitsubishi's in Bom. Het is de
bedoeling dat eind volgend jaar ook
de produktie van een nieuw Volvo-

model aanloopt. Verwacht wordt
dat in 1997 de laatste Volvo in de
400-serie van de band loopt.

NedCar is niet optimistisch over
1995. Hoewel de automarkt verder
lijkt te herstellen, vreest NedCar
'dat niet alle modellen daarvan
kunnen profiteren. Het NedCar-
personeelsblad: „Het vertrouwen
bij de auto-kopers ligt nog steeds
onder het normale niveau. In Enge-
land (een van de belangrijkste
markten voor de Volvo 400-serie)
wordt weer een terugval gesigna-

Taxichauffeur
reed illegaal

HEERLEN - De politie heeft vrij-
dagmiddag in Heerlen een illegaal
rijdende taxichauffeur aangehou-
den. De 22-jarige man reed met zijn
taxi op de Stationstraat, maar hij
had een rijverbod tot 23 januari
1995. De chauffeur kreeg een be-
keuring, het taxibedrijf kwam de
auto ophalen.

limburg

Gulpen verkoopt ook winkel, terras, groen en plein

Primosa wordt partycentrum
Van onze verslaggever

Jj^PEN - Primosa in Gulpen
/"Igt de bestemming partycentrum
(nex kantoren. Dat is door de ge-

Gulpen gisteren bevestigd.
Oir
rt * eigenaar Edward Roex van
"fiosa laatweten dat het markan-
Sebuuw het beste een multifunc-
■teel centrum kan worden, waar-
J^Pdit moment vooral een party-trum in beeld is. Onderzoek
3 uitwijzen of zon centrum mo-
']«"■ is, gelet op milieu- en geluid-Ptten.

Roex en zijn vennoot John Scheeren
kochten het Primosa-gebouw een
jaar geleden op een faillissements-
veiling. Binnenkort wilen ze ook de
bijbehorende winkel, de kantoor-
ruimte, de groenvoorziening rond
Primosa, het terras en een stuk van
het daarvoor gelegen plein kopen
van de gemeente Gulpen, voor in
totaal 300.000 gulden.

Dat is veertig mille meer dan Roex
en Scheeren al eerder betaalden
voor het markante Primosa-hoofd-
gebouw na het financieel debacle
van het toeristische bezoekerscen-
trum.

Uit de deal tussen de gemeente en
Primosa blijkt dat Gulpen zich
heeft verplicht mee te werken aan

een bouwvergunning en wijzigingen
van de planologische mogelijkhe-
den. Als dat niet lukt omdat de wel-
standscommissie, de gemeenteraad
of Gedeputeerde Staten dwarslig-
gen, dan is dat een reden voor Roex
en Scheeren het koopcontract te
ontbinden.
Roex noemt het feit datPrimosa en

het daarbij gelegen onroerend goed
in één hand blijven, de beste oplos-
sing. „Dat is het beste voor Gulpen
en biedt ook Primosa de beste kan-
sen. Met leegstand is niemand ge-
diend."

De curator in het faillissement van
Primosa onderzoekt nog steeds de
oorzaken van het debacle. Hij wil
eventueel de directieen bestuurders
aansprakelijk stellen. Het bezoe-
kerscentrum ging in 1992 een paar
maanden na de opening failliet. Er
was - voornamelijk door de over-
heid - tien miljoen gulden in geïn-
vesteerd. .

Inval op
vogelmarkt

HASSELT - De politie in Hasselt
heeft gisterochtend een bezoek ge-
bracht aan een vogelbeurs in de
deelgemeente Kermt. Alle deuren
werden afgegrendeld en de twee-tot
driehonderd aanwezigen gecontro-
leerd. Op de beurs is een tiental in-
breuken op de wetgeving vastge-
steld: van verboden handel tot
fraude met ringen en met onvolle-
dig ingevulde steekkaarten. Een
honderdtal beschermde vogels, o.m.
sijsjes, barmsijsjes en goudvinken,
is ter plaatse in beslag genomen.
Na de inval volgden enkele huiszoe-
kingen. Bij een vogelhandelaar zijn
daarbij nog eens vijftig illegaal ge-
vangen vogels aangetroffen en in
beslag genomen. De boekhouding
en de administratievan deKermte-
naar zijn eveneens meegenomen.
Daaruit bleek dat hij een interna-
tionale vogelhandel had opgezet en
zelfs zaken deed met Taiwan.
De afgelopen weken hebben ver-
schillende politiediensten in Bel-
gisch-Limburg paal en perk gesteld
aan de praktijken van klandestiene
vogelvangers en -handelaars. Bij
huiszoekingen en controles zijn in
totaal ongeveer 1.200 vogels in be-
slag genomen. Ze zijn overgedragen
aan een vogelasiel. De meeste vo-
gels zullen in de lente weer worden
losgelaten.

Politie denkt aan brandstichting

Woning in Brunssum
gaat in vlammen op

Van onze verslaggever
BRUNSSUM -Een huis aan de Ser-
vatiussstraat in Brunssum is gister-
ochtend vrijwel geheel uitgebrand.
Daarbij gingen ook twee auto's ver-
loren. Niemand raakte gewond. De
politie houdt er ernstig rekening
mee dat de brand is aangestoken.

Een 31-jarige passant uit Hoens-
broek ontdekte de brand om vier
uur 's nachts en waarschuwde de
bewoners die inmiddels wakker wa-
ren geworden door hevige knallen.
Het echtpaar met twee kinderen
kon de woning op tijd verlaten.

carport ontstaan en sloeg over naar
de woning. Door de sterke rookont-
wikkeling was gevaar voor rookver-
giftiging niet ondenkbaar, zodat
van enkele naastgelegen huizen cir-
ca vijftien bewoners werden ge-
wekt.
Deze werden tijdelijk opgevangen
in het politiebureau. Rond half zes
had de brandweer het vuur onder
controle en konden de mensen weer
naar huis.

De brand is waarschijnlijk bij de

Het politie-onderzoek heeft aanwij-
zingen opgeleverd dat bij de brand
opzet in het spel is. De politie zoekt
mensen die tussen drieen vier uur 's
nachts op de Servatiusstraat iets
verdachts gezien hebben.

" Het blussen kon niet voorkomen dat het huis vrijwel hele-
maal uitbrandde. Foto: frans rade

Jongens gooien fietsen op A2
MAASTRICHT - De politie in Maastricht heeft twee jongensvan 13 en
14 jaar oud aangehouden die de afgelopen twee weken twee fietsen
van een brug op de autosnelweg in Maastricht gooiden. Beide keren is
een auto over de fietsen gereden.

Uit het onderzoek van de politie bleek ook dat de jongens de afgelopen
weken vier fietsen hadden gestolen, van veel rijwielen de banden had-
den lek gestoken en van een aantal auto's de ruiten en spiegels kapot
hadden geslagen met stenen en stokken.

Het jeugdigecriminele duo liep zaterdag tegen de lamp toen ze een in
de Veldstraat geparkeerdeauto onder handen namen. De eigenaar van
het voertuig, die de vernieling had gezien, wist een van de jongens na
een tijdje verdekt posten aan te houden. De andere jongenmelddezich
later op het politiebureau.

Vechtende
asielzoeker
weggestuurd
SWEIKHUIZEN - Een Zaïrese
asielzoeker uit opvangcentrum
Moorheide in Sweikhuizen is
vrijdagnacht na een vechtpartij
op de trein gezet naar een ander
asielzoekerscentrum.
De man raakte slaags met een
landgenoot, die door rondvlie-
gend glas gewondraakte aan een
hand. Het slachtoffer moest zich ,
bij de EHBO laten behandelen.
Medebewoners hadden gepro-
beerd de ruzie te sussen, maar de
politie moest met enkele wagens
uitrukken om de vechtjas tot be-
daren te brengen. De directeur
van het asielzoekerscentrum
weigert commentaar te geven.

Drie verbalen
wegens plassen
LANDGRAAF - De politie heeft
in Landgraaf drie jongelui be-
keurd wegens overtreding van
het piasverbod op het Sunplein.
De gemeente plaatste op dat
plein verleden week een ver-
bodsbord met een afbeeldingvan
manneke Pis. Het verbod werd
tot nu toe goed nageleefd, maar
twee 26-jarigen wilden zater-
dagnacht stoer doen. Ze plasten
tegen de paal van het verbods-
bord. De politie gaf hen meteen
een proces-verbaal. Een tiental
andere jongeren vond dat erg
grappig. De jongens deden hun
rits open. Een van hen begon te
plassen en kreeg ook een bekeu-
ring. Hierna droop de groep af.

Diakenwijding
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" Het bisdom Roermond heeft zes nieuwe diakens. In de kathedraal in Roermond
ffidde bisschop Frans Wiertz zaterdag Huub van Dijk (Geleen), Tony Goos (Weert),
T°n Jegerings (Heerlen), Frans Maenen (Meerssen), Gerard Sars (St.-Odiliënberg) en

[Wil Vervoort (Sweikhuizen). Foto: jan-paul kuit
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Professionele criminele organisaties steeds actiever

Aanpak mensenhandel
is niet toereikend

MAASTRICHT - Zowel interna-
tionaal als nationaal moet er nog
veel gebeuren om de wereldwij-
de handel in mensen effectief te
kunnen bestrijden. Tot die con-
clusie kwamen zaterdag veertig
deskundigen uit verschillende
landen aan het eind van een
meerdaagse conferentie in
Utrecht en Maastricht.

Het was de eerste conferentie die
het Centrum Rechten van de
Mens van de Rijksuniversiteit
Limburg en het Studie- en Infor-
matiecentrum Mensenrechten
(SIM) van de Rijksuniversiteit

Utrecht hadden georganiseerd

Toename
Volgens prof.dr. P. Baehr, direc-
teur van het SIM, zijn vele mil-
joenen mensen, voor 90 procent
vrouwen, in de wereld slachtof-
fer van handel. Het juiste aantal
is niet bekend. Daarom drongen
de deelnemers aan op een betere
inventarisatie. Duidelijk is wel
dat het aantal toeneemt.
Meer onderzoek is ook nodig
over de routes van de mensen-
handel, en over de professionle
criminele organisaties die zich

ermee bezighouden. De handel
in mensen gaat vanuit de arme
naar de rijke landen. Sommige
landen hebben tegenmaatregelen
getroffen. Die zijn echter op
geen stukken na toereikend om
de vaak op slavernij lijkende
handel tegen te gaan.

De Verenigde Naties zouden een
speciale functionaris moeten
aanstellen die gevallen van men-
senhandel dient op te sporen en
te rapporteren aan de Commissie
Rechten van de Mens. De VN
moet landen onder druk zetten
om meer aandacht aan het pro-

bleem te schenken. Regeringen
en toezichthoudende organen
hebben de plicht mensenhandel
serieus te nemen, zo merkte
prof.mr. F. Flinterman van de
Rijksuniversiteit Limburg op.
Hij is tevens voorzitter van de
ministeriële adviescommissie
mensenrechten. Volgens hem -
en de deelnemers aan de confe-
rentie waren het daarmee volko-
men eens - dient in alle landen
de handel in mensen strafbaar te
worden.

Politici en politie stippelen internationale strategie uit

VN-conferentie over aanpak
misdaad in bakermat maffia

DOOR EELCO VAN DER LINDEN

ROME - In Napels, één van de
hoofdsteden van de maffia, gaat
vandaag de VN-conferentie van
start over de georganiseerde mis-
daad. Ministers, magistraten en
politie-functionarissen uit 164 lan-
den zullen drie dagen bijeen zijn
voor het ontwikkelen van een ge-
meenschappelijke strategie tegen
de steeds meer als multinationals
opererende maffia's.

De conferentie zal worden geopend
door VN-secretaris Boutros Ghali
en de komende dagen worden voor-
gezeten door de Italiaanse premier
Silvio Berlusconi. Italië, bakermat
van de maffia en na de moord, in
1992, op de magistraten Falcone en
Borsellino vooroplopend in de strijd
tegen de georganiseerde misdaad,

beschouwt de organistatie van de
conferentie als een erkenning voor
zijn inspanningen om het fenomeen
maffia op mondiale schaal te be-
strijden.

De conferentie doet ook recht aan
Giovanni Falcone, die kort voor zijn
dood, tijdens een VN-conferentie in
Versailles, uiteenzette dat de aan-
pak van de maffia niet uitsluitend
kan worden overgelaten aan de na-
tionale staten. Falcone beschouwde
de financiële activiteiten van de
maffia als de grootste bedreiging en
pleitte voor het houden van een in-
ternationale conferentie om te ko-
men tot een 'globale strategie, die
onderschreven wordt door alle lan-
den. In Versailles werd met de op-
richting van de VN-commissie voor
Misdaadpreventie, die zetelt in We-
nen, een eerste concrete stap in die
richting gedaan.

Giorgio Giaocomelli, de Italiaanse

directeur-generaal van de VN in
Wenen, zei dat de aanwezigheid in
Napels van 'talloze personen van
zeer hoog niveau' illustreert dat de
wil aanwezig is om van de confe-
rentie een sterk politiek signaal te
laten uitgaan. Dat er sprake is van
een alarm-situatie staat buiten kijf.
In het internationale maffia-circuit
gaat volgens een rapport van deEu-
ropese Raad jaarlijks een bedrag
om van 846 miljard dollar. Het geld,
voor het grootste deel afkomstig
van de drugshandel, wordt steeds
gemakkelijkerwitgewassen.

Een andere factor die verantwoor-
delijk is voor de bloei van de mis-
daad, is de val van de Berlijnse
Muur en het einde van de Koude
Oorlog. De landen van het voorma-
lige Oostblok zijn het werkterrein
geworden van maffia's uit de hele
wereld. Alleen al in Rusland zijn
3.500 organisaties actief. Volgens
het Russische ministerie van Bin-
nenlandse Zaken controleert de

maffia 35 procent van de 2.300
commerciëlebanken en 2000 staats-
bedrijven. In de eerste zes maanden
van 1994 werden wekelijks twee
bankiers vermoord.

De aanpak van de financiële activi-
teiten van de misdaad-organisaties,
of het nu gaat om de Siciliaanse
maffia, de Japanse Yakuza, de Chi-
nese Sun Vee of het Colombiaanse
Kartel van Medellin, heeft in Na-
pels de prioriteit. De deelnemers
aan de conferentie zijn zich bewust
van de noodzaak nationale wetge-
vingen en geldende internationale
procedures te harmoniseren, een in-
ternationaal politieorgaan te vor-
men dat uitstijgt boven de huidige
Interpol, en het bankgeheim te be-
perken.

Vrouwen
Slachtoffers van mensenhandel
zijn veelal vrouwen die onder
valse voorwendsels uit hun land
naar rijke landen worden ge-
haald. Zij zouden hier op huma-
nitaire gronden een verblijfsver-
gunning moeten kunnen krijgen.
De overheid mag hen niet zonder
meer als illegaal over de grens
zetten. Uit vrees dat dit wel ge-
beurt durven de meeste vrouwen
die slachtoffer zijn, geen klacht
bij de politie in te dienen.

Richtlijnen
Dat al deze wensen in Napels defi-
nitief vorm krijgen, lijkt echter uit-
gesloten. De VN stellen dat het
voornaamste doel is 'een mondiale
ministersverklaring op te stellen te-
gen de georganiseerde misdaad.

Deze verklaring zal 'de^ richtlijnen
bevatten die in de toekomst de lid-
staten en de internationale organi-
saties moeten volgen bij het ont-
wikkelen van een preventieve poli-
tiek tegen de internationale georga-
niseerde misdaad.

Doodsoorzaak
Als medewerker van de snijkamer
had de Tienhovenaar dagelijks toe-
gang tot ontlede kadavers. De
meeste beesten waren afkomstig uit
illegale partijen die door de Alge-
mene Inspectie Dienst (AID) op
Schiphol of elders in het landin be-

slag waren genomen. De universi-
teit werd steeds gevraagd de doods-
oorzaak van de dieren vast te stel-
len. Daarvan werd een rapport
gemaakt dat naar de AID werd ver-
stuurd. Na het onderzoek hoorden
de kadavers teruggegeven te wor-
den aan de eventuele eigenaren. In
alle andere gevallen moesten de
dieren worden vernietigd.
Dat gebeurde jarenlang niet. We-
tenschappelijk medewerkers van de
universiteit reisden regelmatig naar
hun collega om de dieren in een
grote diepvrieskast te stoppen, gele-
gen achter zijn woning. Ook nadat
de (strenge) Wet Bedreigde Uit-
heemse Diersoorten in werking
trad, kreeg de werknemer nog ka-
davers toegespeeld.

De Tienhovenaar zette de dieren
niet zelf op, maar stapte daarvoor
naar de preparateurs. Vanwege de
hoge kosten van het opzetten van
dieren, dreef hij ruilhandel. De man
leverde bijvoorbeeld tien kadavers
af, waarvan één moest worden op-
gezet en derest door de preparateur
mocht worden gehouden. Een deel
daarvan blijkt nu illegaal te zijn
verhandeld. Afnemers waren vooral
jachtliefhebbers.

Illegale handel opgezette dieren via universiteit

Utrechtse faculteit
gafkadavers cadeau

DOOR HENK VAN ESS

UTRECHT - De faculteit Dierge-
neeskunde van deUtrechtse univer-
siteit heeft jarenlang kadavers van
beschermde diersoorten aan derden
verstrekt. De beesten zijn vervol-
gens opgezet en illegaal in de han-
del gebracht door malafide prepa-
rateurs. Zij hebben aan de verkoop
mogelijk enige miljoenen guldens
verdiend.

Dat blijkt uit onderzoek van deze
krant. De universiteit gaf de dieren
jarenlang mee aan een werknemer
uit het Utrechtse Tienhoven. De
man, een verwoed verzamelaar, was
ruim veertig jaar werkzaam op de
afdeling pathologie van de faculteit
Diergeneeskunde. Vorig jaar ging
hij met de vut.

Geld voor veiliger
schoolroute

PUTH/SCHINNEN - De provincie en gemeente willen een kleine
ton uittrekken om de schoolroute naar de Petrus Canisius basis-
school in Puth-Schinnen veilig te maken. De provincie trekt
60.000 gulden uit om weg van Geleen richting Hoensbroek voor
de school aan te passen, de gemeente draagt 30.000 gulden bij.
Er zal een drie meter brede vluchtheuvel worden gebouwd. Om
het verkeer verder af te remmen wordt ook een 'knik' in de weg
gemaakt. Na de aanpassingen zal het verkeer 30 km/uur moeten
rijden. Volgens de ouderraad van de school was de schoolroute
nog steeds onveilig. De leerlingen moeten bij de school de weg
oversteken. Eerder werden stoplichten geplaatst, maar regelma-
tig rijden automobilisten door rood. Ook de de stoptekens van
verkeersbrigadiers worden vaak genegeerd.

Informatie ove
kanker via fax

MAASTRICHT - Hulpverlen^J
de Euregio kunnen via een te*e J
en faxtoestel allerlei inf°rlV
over kanker opvragen. De in. uit'
tic is op initiatief van de sti^ J
Dreilandertreffen opgeslagen ] J-
databank. Dreilandertreffen lS ,c?
Euregionaal samenwerking J
band op het gebied van deonc° «I
sche gezondheidszorg. De One (
bespaart hulpverleners tij"
moeite. Ze hoeven niet lange^ p)
toevlucht te zoeken in mcdisct\ (,
bliotheken of stapels boeke^
tijdschriften door te nemen. W- I
kele drukken op de toetsen V I
telefoon kan de gewenste ini° jJ
tie geselecteerd worden. De J
zorgt ervoor dat de informat* A
bij de hulpverlener terecht J
Ook kan men via de data . i
adressen opvragen van person■ *
instanties die zich binnen de
gio bezighouden met kanker.

Subsidie voor
fruitboompark

HEERLEN - De provincie s $
23.000 gulden beschikbaar of^inrichting van een hoogstand J

boom-park bij kasteel Vaals0 J
in Vaals. De directie van ka 1
Vaalsbroek wil een fruitboorng
aanleggen van circa twee e(\
Er worden ongeveer 150 fruitb° ff
aangeplant. Dat zullen zoveel ,\
gelijk bomen van authentieke Ji
burgse fruitrassen zijn. In t m
gaat het om negentig verschil1 f
rassen. Het park zal vrij toega $
lijk zijn voor het publiek. De f^i
vinciale subsidie dekt ongeveei
derde van de inrichtingskosten-

■v

Bezoekers kunnen informatie ■■
gen over de diverse hoogstanit
bomen en er wordt voorli ctl .e>

gegeven over de verwerkingsn» pf
lijkheden van fruit in gerechten^
stichting Instandhouding *>■
Landschapselementen geeft j,

bij de ontwikkeling van het p**°J

Volgens de provincie kan het f,
park door zijn ligging aan de .e.
gellandoute uitgroeien tot een f.
ressante toeristische trekple c jf
De fruitteelt is volgens de P^Ljjl*
een cultuurhistorisch belang
economisch en landschappe"J
peet van de regio.
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Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor

particulieren en bedrijven.

Winterkorting
van’ 75,- per schilder per 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.

HARON de gevelrenovatie-
specialist. Uitkappen oude
voegen, gevelreinigen, op-
nieuw invoegen, impregne-
ren, injecteren, cementwerk,
sier-, spuit- schilderwerken,
schoorsteen reparaties, ver-
bouwingen. Het waterdicht
maken van gevels, kelders,
enz. tot 15 jaar garantie. Tel.
045-212794 / 043-634645 /
-04954-2065 na 18uur.

1 T u-nnn «awrlexoopgevr.
wij betalen de hoogste prijs
Voor al uw oude METALEN,
Qebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

_^^"_r
_

ff
_
r,

Kamers -KAMERS te huur met kost,
voor oudere dames en he-
ren, g 045-729784.

;;.;■■ Personeel gevraagd
Het Dagblad "DE TELEGRAAF" is op korte termijn op zoek
naar een serieuzekandidaat

Bezorg(st)er
voor HOENSBROEK. Verdiensten plm. ’ 200,- per 4

weken. Plm. 35 abonnemente per dag. Meer informatie
over de aard van de werkzaamheden kunt U krijgen onder

tel.nr. 045-726051.
HetLimburgs Dagblad vraagt

BEZORG(ST)ERSvoor

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

Baandert 16, Sittard S 045-515577.
MODEL worden? Laat u niet
misleiden!! Bel de model-
lenlijn: 06-91122360 (1 gpm)
voor objectieve informatie.
MODEL worden? Laat u
kosteloos en professioneel
fotograferen, g 03440-30022.
Wilt u snel een vaste baan ot
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.

GEVRAAGD voor Duitsland,
België colporteurs. Hoge
verdiensten. Info. telef. 00-
-49.241504949.
Gevraagd TAXICHAUF-
FEURS full-time en part-
time. Melden na 18.00 uur:
Keekstr. 46 Heerlen.
Bedrijf zoekt eerlijke, en-
thousiaste VERKOOPTA-
LENTEN, voor acquisitie en
telemarketing. Schr. reac-
ties aan: Adv. bur. voor
Comm. en Media, Hitsberg
6,6121 RS, Bom.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Persoonlijk
melden Maastrichterstr. 155,
Brunssum.
Aquisitie-bureau zoekt da-
mes/heren met een (duidelij-
ke) goede telefoonstern voor
telefonische ADVERTEN-
TIEVERKOOP. Bel voor af-
spr.: 046-372089 of372429.

Auto's
Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn

Mercedes 350SL cabrio '72; VWPassat 2.0 div. extr. '91

’ 23.750,-; Volvo 460 '91 ’ 21.750,-; Alfa 75 Imola '91

’ 17.750,-; Lancia Dedra 1.8 '92’ 22.750,-; Ford Mondeo
1.6 CLX 8-93 ’ 32.750,-; Ford Orion 1.6 CLX '93

’ 24.750,-; Fiat Tempra 1.6 '91 ’ 15.750,-; Fiat Uno 70 '90

’ 9.500,-; Audi 100 2.3Eaut.'9o’ 27.750,-; Peugeot 605
SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 205 1.1.GR 5-drs. '93

’ 17.750,-; Peugeot 405 1.6 GL '89 ’ 13.750,-; Kadett 1.3
en 1.8 5-drs '87 ’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92

’ 23.750,-; Ford Siërra 1.6 Sedan '91/'92 v.a. ’ 15.750,-;
Ford Escort 1.6 '93 ’ 23.750,-; Ford Escort 1.4 '90

’ 12.750,-; Ford Fiësta 1.1 '93 ’ 17.750,-; Fiësta 1.1 '88 ’9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCL aut. '88 ’ 16.750,-; Honda
Accord 1.6 '88 ’ 10.750,-; Volvo 440 GL '90 ’ 17.750,-;
Ford Escort 1.4 '87 ’ 8.750,-; Audi 80 '86 ’ 6.250,-; Fiat

RegataBsS'B6/4.500,-;
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

Autobedrijf en APK keuringsstation. P. van Dijk & Zn.,
Hompertsweg 33, Landgraaf. Telef. 045-311729.

Mercedes 500 SL '91; Mer-
cedes 400 SE '91; Merce-
des 560 SEC '88; Mercedes
280 SL '86; Mercedes 300
CE 24V '89; Mercedes 230
E '89; Mercedes 190 E 2.6
'89; Mercedes 190 E '84-'B5-
-'BB-'B9; Mercedes 380 + 500
SEC '82-'B3; Mazda RX7
'89; Jaguar 3.6 '87; Porsche
928 S 4'88; BMW 525 i '91;
BMW 320 i Touring '90;
BMW 325 iCabriolet '87; Alfa
33 '91; Alfa 75 '88; Ford
Siërra 2.0 Station '92; Ford
Escort 1.4 '88; Ford Escort
XR3i '88; BMW 628 CSi '85;
BMW 325 i'86; BMW Z1 '91.
WETZELS AUTO'S, Sittard,
046-510655. Er is "mis-
schien" geen betere.
Auto KALDEBORN bet. de
hoogste prijs voor uw auto!!
OokLada'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,-; Corsa '91
’13.950,-; Corsa 4-drs '90
’12.950,-; Kadett Van sta-
tioncar diesel '91 ’8.250,-;
Kadett 1800 '88 ’ 11.950,-;
Veetra 16i 5-drs. '90
’20.950,-; Astra 1600 '92
’23.750,-; Omega 2.0 '87
’10.750,-; Kadett Sedan
1600 '90 ’16.950,-; Kadett
GSi 16V '90 ’23.950,-;
Ford Siërra 2.0 '84
’3.950,-; BMW 320-6 aut.,
'83 ’4.000,-; Fiat Uno 45
'89 ’6.900,-; Mazda 323 '86
’4.900,-; Kadett 1300 '87
’8.000,-; Kadett Diesel '86,
’5.500,-; Escort 1100, '83,.,

’ 2.250,-; Kadett caravan
1600 '86 ’6.950,-; Kadett
stationcar diesel '86
’6.900,-; Veetra aut. 5-drs.
'89 ’19.950,-; Kadett 5-drs.
'88 ’10.950,-; VW Derby
'80 ’900,-. WEBER, Auto-
bedr., Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
LUCAR Automobielen! Dui-
zenden guldens goedkoper!
Keuze uit plm. 100 auto's,
meeste auto's 1e eigenaar:
VW Golf diesel 5x '88/'9l
vanaf ’8.750,-; VW Golf
Turbo diesel; VW Golf GTi
4x bwj. '87/"92; VW Passat
Variant zwart; VW Passat 3x
'88/92; BMW 8x 315/316/
318/320i/325i/525 vanaf
’2.750,-; Mercedes 190E
4x '85/"91; Volvo combi 740
diesel; Opel Omega combi;
Audi 80 3x bwj. '88/'9l; Opel
Kadett GSi 3x '87/'9O; Peu-
geot '205 GTi '91 zwart; Nis-
san Sunny 4x '89/93 vanaf
’5.750,-; Mini Jumbo 3x '87
/'93 vanaf ’2.250,-; Alto Su-
zuki 2x '88; Corsa 3x '85/'9O;
Bus Mitsubishi L3OO 2x '88/
'90; Ford Transit '90 pers.
bus; BMW diesel turbo '85
spotprijs; Ford Siërra 4x '84/
'92 vanaf ’2.750,-; Jeep
Daihatsu Feroza XL2 sport-
uitv. II '93; Fiat Uno 3x '86/
'92 vanaf ’2.950,-; motoren
8x; Inruilauto's: VW Golf,
Corsa, Fiësta, Micra, Peu-
geot 205 GTi. Volle garantie
van 6 mnd tot 3 jaar. Inkoop
a contant. Lucar, Holzstr. 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.

BEKENDMAKING
Agenda van het Aangaan van vaste geld- Hetwaterschap

WL\ Algemeen Bestuur leningen; Roer en Over-
WA van hetWater- - Aangaan van kasgeld- "ï£',£;vffft9d

ir. i . i i Ti te Dittara,ls

"^ schap Roer en leningen, daggeldleningen belast met het
Overmaas en/ofrekening-courant- waterkwantiteits-

overeenkomsten, alsmede beheerir» Zuid-
Openbare vergadering tijdelijke belegging van
28 november 1994 gelden in 1995; Midden-Urnburg- Beschikbaarstelling van een ten oostenvan
Op maandag 28 november investeringskrediet ten be- de Maas.
a.s. vergadert het Algemeen hoeve van piankosten, grond- tersehaoBestuur om 11.00 uur in de aankopen en schaderege- voert hetbeheerGeleenbeekzaal van het water- lingen voor in 1995 in voor- uitdoor onder
schapshuis. Het Algemeen bereiding te nemen projecten; andereonder-
Bestuur vergadert onder Beschikbaarstelling van een !"^^"!S^?andere over devolgende investeringskrediet ten be- hmnriSitingvan''
voorstellen: hoeve van de uitvoering van bronnen en

het Interimbeleid waterKerin- beken en hand-- Indeling van bet water- gen en het in voorbereiding havi"3*!?"schapsgebied in stem- nemen van enkele pilotpra- me*>nderin9-
districten; jecten inzake de waterke- informatie omtrent- Afhandeling van een ringen; en hetWaterschap en
bezwaar tegen een besluit - Beschikbaarstelling van puin- haar projecten
d.d. 21 februari 1994 met bestortingen en overklui- 6"

betrekking tot een verzoek zingen en reconstructie ten voorlichting,
om herziening van de klassi- behoeve van bescherming 046-517343.
fikatie; * van infrastructuur.- Vaststelling kwijtscheldings-
beleid; Het dagelijks bestuur,- Vaststelling begroting 1995; ,- Vaststelling tarieven 1995 fc. -^en aanpassing van de Ver- W-HJh- van Me9en
ordening op dewaterschaps- de voorzitter, Br
omslagen; drs. F.W.G. Laarakker I^^m H|

Waterschap m A
Roer en Overmaas

Parklaan 10, Sittard. '^^
Tek. gevr. loop-, sloop- en
Schadeauto's

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

VOLVO 440 GLT, LPG, bwj.
'89, pr. ’14.500,-. Telef.
04754-87511.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, bet. hoogste prijs. Tev.
tourcaravans. 045-416239.
Te koop VW GOLF, bwj '81,
i.g.st, ’1.500,-. Telef. 045-
-721376.
Te koop Opel OMEGA '87;
Daihatsu Cuore '88; Siërra
'88; Fiësta '85; Corsa '84;
Galant '86; Escort '84; Ci-
troen AX '88; Kadert '83;
Honda '82. Autohandel De
Kroon, Anjelierstr. 123 A
Heerlen. Telef. 045-213021.
Suzuki Swift '93; Suzuki
Swift Sedan '92; Suzuki Alto
autom. '82-'B3-'B4; Suzuki
Alto '85-'B6-'B7; Chrysler
Voyager 3.0 '91; Mercedes
230 E '87; VW Passat Sta-
tioncar '91; VW Passat Sta-
tioncar CL '89; BMW 316i
'89; BMW 318 i '86; BMW
316 '84; BMW 520 i '88;
Saab 99 '83; Seat Fura '85;
Citroen '87; Ford Escort 1.3
'88; Mazda 323 Sedan '89;
Honda Civic '88; Toyota Co-
rolla '89; Peugeot 106 1.1
'93; Peugeot '83; Toyota
Starlet '91; Mazda 323 F '91;
Nissan Micra '87. Vakgara-
ge autobedrijf REUBSAET,
Groenseykerstr. 17, Geleen.
Tel. 046-757777. Uw adres
APK keuring. Alle auto-rep.
(Doe het ZelfCarWash).

BMW 325 i Cabrio, bwj. '86,
Alle extra's o.a. leer,
111.300 km. Boekjes aanw.
Vraagpr. ’23.900,-. Tel. 06-
-53153743.
Te koop BMW 318 i i.z.g.st.
met veel extra's. Telef. 045-
-740041 b.g.g 751632.
Te koop Citroen AXEL, bwj.
'87, vraagprijs ’2.000,-.
Telef. 045-233483.
Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's in
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
Fiat UNO 45 S Fire '87, div.
extra's, i.pr.st., ’3.950,-. S
046-522718 na 18.00uur.
Te koop Ford SIËRRA 1.6
EM Laser, bouwjaar '85, op
gas, i.z.g.st., APK 11-95.
Tel. 04454-66262.
Te koop Ford SIËRRA
I.6CL, bwj. 7-'9l, zwart, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-319432.
Nissan MICRA 1.2 XL, bwj.
'89, APK, 3-drs., blauw met.,
’8.850,-. Inr. mogelijk. Pr.
Bernhardstr 15, Landgraaf,
Opel KADETT 2.0 GSi, bwj.
9-'BB, blauwmet., sport-
wielen enz. ’11.750,-. Tel.
045-320457.
Opel KADETT 1200 LS, type
'86, zilvermet., APK, radio-
cassette, 3-deurs, ’4.850,-.
Tel. 045-212088.
OPEL Kadett Life 1.41, 1-4-
-'9O, 83.500 km, 1e eig., ra-
dio, trekh., pr. .
Te bevr. 046-746249.

Te koop Opel KADETT 1.6
Diesel, bouwjaar '84, APK
11-95, vraagprijs ’2.500,-.
Tel. 045-216280.
Te k. SEAT Marbella, 3 jr.
oud, kl. rood met striping, i.z.
g.st. Tel. 045-417697.
TOYOTA Celica 1.6 ST, '83
met APK, sportw., i.z.g.st.

’ 2.450,-. Tel. 045-325818.
Toyota SUPRA 2.8i, 3-
deurs, sportw., ’ 4.750,-,
bwj. '83, mr. mog. Wilhel-
minastr. 56, Landgraaf.
Te koop VW Golf CL AUTO-
MATIC type '86, pr.

’ 5.800,-. Tel. 046-522689.
VOLVO 66 1100 CC, als nw.,
mech. 100%, automatic,
’1.500,-. Tel. 045-217861.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.

OG te huur
1 a 2 persoons APP. te huur
voor werkende persoon,
geen huisdieren, ’BOO,- p.
mnd. Telef. 04406-40402.

Winkel&Kantoor
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. tot 21.00 u.
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Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,
j Heerlen

Tel.: 045-721658

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Te huur gevraagd
BEEK, Irenestraat 50. Goed
gel. app., cv., 2 slpks, aan-
bouwk., kunststof! koz.,
dubb. glas. Huurprijs ’895,-
-per mnd. Waarborgsom 3.mnd huur. Huisdieren ver-
boden! 046-519644.

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, S 046-512981.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.

Bedrijfsruimte
Te k. Geleen Zd. WINKEL-
PAND. Inh. winkelruimte
plm. 130 m2, 2 garages,
keuken plm. 10 m2, kelders
plm. 90 m2, 2 grote boyen-
won. met zonneterras. Te
bevragen 046-746249.

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

Literatuur
Te koop 15-delige serie
"ANGELIQUE" boeken,
f 175,-. Tel. 045-741898.

Bel de Vakman
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telet. 045-325783.
LOODGIETER voor badka-
mer, keuken, riolering, CV.
Vrijbl. prijsopg. 045-352044.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.

Caravans
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44. S 04408-1251.
Te k. STACARAVAN met
nwe voort. Op Kontiki Belg.,
pr. ’3.500,-. 045-417817.

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

Transacties
Te hüür iüxë SERVICE-
KANTOREN, te Kuyp bij Nij-
megen, vanaf ’7OO,- p.
mnd. Inf. 08850-12880.

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

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8

Een nieuwe keuken is!
niet de enige oplossing

I\

Uw keuken is zeker nog functioneel, — JSTflimaar ze bevalt u niet meer. PORTAS PORJiJImaakt er weer een nieuwe keuken van, BffflffiMmet nieuwe frontdelen.Een grotekeus, |pHCT
alle komfort, en bovendien voordeliger tfrFffij
dan een nieuwe keuken. HrSi
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Exclusief voor: Maastricht, Meerssen,
Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Brunssum
PORTAS-vakbedrijf van Wel bv

Hoekerweg 4 - 6241 NG Bunde
5043-647833



Hoensbroekse revue
zwelgt in nostalgie
DOOR PETER HEUSSCHEN

- De hang naar
let verleden heeft vaak te maken

et geromantiseerde herinnerin-gen. Dat werd zaterdagavond
j^lstrekt duidelijk tijdens de
Weede uitvoering van de Hoens-
roekse carnavalsrevue 'Os leeve

hat de welt gemakt, debeuker luuj Gebrook'. Een re-
!^e, ter gelegenheid van het

jubileumvan het CCH,
le bol stond van omzien naar algat moois dat teloor ging.

legisseur Bert Engelen, geleend
'a**- het Heerlens Streek Theater,

Jj. Co-regisseur/tekstschrijver
"ïath Mertens kozen voor het te-
J^gblik-scenario. Stilstaan en
«et verleden door een gekleurde
til in ogenschouw nemen. Dat*ekte plezierige en vooral wee-

moedige gevoelens op waar me-
in de Hoensbroekse kas-

teelzaal in zwolg.

recensie

eem nou de vertellers in de re-
,Ue: Lies en May. Na lange tijd
omt het echtpaar terug in Ge-r °°k vanuit een grote natie dieen oceaan van ons verwijderdjSt „Veer zunt heem en dat*?ed os good," zei Lies terwijlnay gretig het marktplein foto-srafeerde. De processie, maag-
ei*- met palmtakjes, de schutte-
J> pastoors, kompels en devoot
gende nonnen schoven vervol-gens in een lange stoet voorbij.

Of pak buuttereedner Harrie Er-
kens die een kijkje nam in de
hemel waar Hoensbroekse ver-
storvenen nieuwe functies ver-
vullen. Ze kunnen het blijkbaar
niet laten.Driek van 't Hoofd sr.
is coach van het hemelelftal en
oud-wethouder Lei Grein doet
iets in de 'wolkhuisvesting'.

Vier mijnwerkers (Ummer
Blauw) sjouwden rond met hun
bescherm- heilige waarbij Hub
Bertrand liet horen dat hij begif-
tigd is met een aardige zang-
stem. Ook al moesten de revue-
bezoekers daar via een bandje
kennis van nemen. Dat play-
backen, overigens door iedereen
gedaan die zingendover de plan-
ken ging, was niet het sterkste
punt in de jubileumshowvan het
CCH. Argumenten als slechte
akoestiek en mindere tekstvast-
heid ten spijt.

Na de pauze stal Sjarel Mager-
mans (Wiel Siestermans) met
zijn buut de harten van de vier-
honderd aanwezigen. Op het
onvermijdelijk item 'herindeling'
had Sjarel een aardige variant.
„Hoensbroek had indertijd beter
samen kunnen gaan met Bruns-
sum. De naam hadden we ook al:
Hobru!"

Dat op het einde derevue op een
bijnaRTL-achtige wijze de nieu-
we carnavals-cd aangeprezen
werd was niet meer dan een
schoonheidsfoutje. Alleen een
kniesoor die daarop let. De
Hoensbroekse revue was het
aankijken meer dan waard.

Excelsior brengt
wilde slapstick
Van onze correspondent
MATHIEU BEMELMANS

- 'Wil het publiek
6g£ klucht? Dan krijgt het ook
le "klucht, maar dan wel een he-
Bi>f moet toneelvereni-
bp excelsior in Kerkrade heb-

>^
n gedacht, toen ze het stuk

B
s Wie inne knien' op het re-

g*rtoire zette. De voorstelling
ty S afgelopen weekeinde in het

in première.

ve Vs wie inne knien' vertelt het
die 1 * Van de am^ie Koche,
een terhJk onder de rook van
led clleinische fabriek woont.
vlu £een in de buurt is al Se"
stat 1" Voor de ondraaglijke
gez alleen Koche is met zijn
bv, ln en een bemoeizuchtige
test Vrouw gebleven. Zijn pro-
enk* tegen de overlast halen

niets uit.
Als ,""

Hen IJn huisdier, het konijn
be» -e' aan de verontreiniging
faC^ikt, besluit Koche dat de
stikt

6 alleen met geweld tot
Tot kan worden gebracht.
gj.a .^anhoop van zijn vrouw
een t ' vanuit de woonkamer
leidt nel naar defabriek en dat
dio Vanzelfsprekend tot de no-8e commotie.

Wan °mt heel sympathiek over
rje tJl^?. 1- amateurgroepen niet op
letl raditionele wijze toneel spe-
Hie' maar op zoek gaan naar
gin^Le vormen. Toneelvereni-
loPen lsior heeft dit de afge~
ge(o Jaren ook zeer succesvolaan met een aantal tot de

verbeelding sprekende produk-
ties. Deze keer is de Kerkraadse
groep naar mijn smaak echter te
ver doorgeschoten. Vanuit de
stelling 'Wil je lachen? dan zul je
ook lachentot jeer bij neer valt',
is werkelijk alles tot in het bela-
chelijke doorgetrokken met een
wilde slapstick als resultaat.

De voorstelling wordt gespeeld
in een werkelijk schitterend de-
cor en bevat een groot aantal
uiterst originele regievondsten,
maar is tegelijkertijd zo enorm
belachelijk en zo overdreven
kolderiek, dat het vermoeiend is
om ernaar te kijken.

recensie

Regisseur Cees Rullens laat de
negen spelers bewust onnatuur-
lijk acteren. De een loopt met
gekke pasjes, de ande» praat met
een geknepen stemmetje (en is
daardoor bijna onverstaanbaar)
en een derde is overdreven dikof
heel sloom. Dat kan heel ko-
misch zijn, als de spelers er tege-
lijkertijd in slagen om een span-
ningsboog op te bouwen en deze
tot het einde toe vast te houden.
Daarvan is in deze voorstelling
echter geen sprake.

Excelsior heeft met dit stuk een
moedige poging gedaan om eens
op een andere manier met een
klucht om te gaan. Het resultaat
is jammer genoeg minder ge-
slaagd. 'Wus wie inne knien' is
op 25, 26, 27 en 30 november nog
te zien in het Wijngrachttheater
in Kerkrade.

regionaal

Rover: overkapping alleen boven perrons

Verandering Heerlens
busstation bepleit

Van onze verslaggever

J^RLEN - De huidige negen perrons van het busstation in
Keerlen moeten plaats maken voor een L-vormig eilandperron.
je grote overkapping van het VSL-station zorgt voor een te
otiker aanzien. Alleen het eiland dient overdekt te zijn.

v ' stelt dereizigersvereiging Rover
\ een reactie op de inspraakavond,
je Woensdag werd gehouden over

stationsomgeving in Heerlen.
HJagers die nu uit de stationstun-

' komen, moeten een busbaan
i^steken, tussen optrekkende
H^sen door. Dit is niet alleen on-
Lf'Si maar ook lopen ze nu door
r*'aatgassen. Bovendien zijn de
lafst*0118 te smal> waardoor op korte
[bii van wachtende passagiers
s-j! ssen optrekken en uitlaatgassen| hun richting spuiten.
El V^r pleit voor een verbreding van
t huidige perrons en stelt voor er
i § een aantal perrons haaks op te

maken. Op die manier krijg je een
verbinding met de stationstunnel.
Door de overkapping te beperken
krijgt het busstation meer daglicht.
Rover suggereert dat door een iets
andere aansluiting van lijnen per-
ronruimte vrijkomt. Ter plaatse van
de vier, vijf noordelijkste perrons
kan dan eventueel gebouwd wor-
den.

Tijdens de inspraakavond uitten
woensdag diverse sprekers hun on-
genoegen over wat genoemd werd
'de passieve houding' van busmaat-
schappij VSL. Wethouder Jos Zuid-
geest kondigde aan op korte termijn
met VSL om tafel te gaan zitten.

Zwakzinnigen voor één
dag met privéchauffeur

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Slechts weini-
gen zouden onder de druilerige
omstandigheden van afgelopen
zaterdag zijn vertrokken voor
een toertochtje door de Lim-
burgse heuvels. De twaalf gees-
telijk gehandicapten van Op de
Bies uit Landgraaf maakte het
echter weinig uit, voor hen was
het een fantastisch dagje uit.

Niet dat ze nooit het Heuvelland,
hadden gezien, het ging om, de
manier waarop ze het te zien
kregen. De zwakbegaafdenzaten
hoog en droog in de cabine van
een truck. En ieder had een eigen
chauffeur. Zo kon het gebeuren
dat zaterdag rond het middag-
uur een heuse karavaan van
vrachtwagens over de heuvels
trok.
Het idee voor het truckersfestijn

is afkomstig van drie stagiaires
van de opleiding voor zwakzin-
nigenverpleger in Sittard. Clau-
dia Bauer, een van de drie: „We
moeten van school een thema,
kiezen dat voor dezwakzinnigen
apart is. lets waar ze niet iedere
dag mee in aanrakingkomen. Bij
ons thuis hebben ze een trans-
portbedrijf, dus het was vrij snel
geregeld."

Toeters
Maar waarom vrachtwagens?
Stagiaire Ilja Goossens: „Vracht-
wagens spreken aan, die zijn
groot, er zitten veel toeters en
bellen aan. Daar komen ze niet
zo vaak mee in aanraking." Toch
was het voor firma Janssen &
Zn. geen sinecure, want twaalf
chauffeurs (met evenzovele
vrachtwagens) moesten bereid
worden gevonden een halve vrije
dag in te leveren. lets waar Jans-

sen en de chauffeurs graag aan
meededen.
André uit Op de Bies is onder-
tussen al in de cabinevan de eer-
ste vrachtwagen geklommen. Hij
mag achter het stuur gaan zitten.
Spannend, zegt hij. Al die meters
en wijzers en pedalen. Hij zit te
wachten op de chauffeur. Van
hem mag de karavaan vertrek-
ken. Waar gaat de reis naar toe?
André denkt even diep na.
'Krijtland', helpt de stagiaire
hem.
De drie studentes (Corina Szala-
ta is de derde) hebben met hun
stage een duidelijk doel voor
ogen. Bauer: „We willen de gees-
telijk gehandicapte integreren in
de samenleving. De zwakzinni-
gen moeten uit hun omgeving
worden gehaald. Op de Bies is
weliswaar in een gemeente ge-
bouwd, maar het is toch nog al-
tijd een dorp apart. De zwakzin-
nigen zijn te lang weggehouden
uit de maatschappij."

Omgekeerd moet de buitenwe-
reld meer met gehandicapten
worden geconfronteerd. Bauer:
„Velen denken dat het alleen
maar mongolen zijn. De meesten
schatten de vermogens van
zwakzinnigen lager in dan ze in
werkelijkheidzijn." Daarom was
het dagje uit voor de chauffeurs
ook verrassend. Sommigen wor-
den bestookt met vragen, wat de
vrachtwagen normaal vervoert,
waarheen hij rijdt en waar alle
metertjes voor dienen. En ja
hoor, ook de bakkies mogen ge-
bruikt worden.

Bij het uitstappen nemen de
twaalf Op de Bies-bewoners af-
scheid van hun privéchauffeurs.
De een krijgt een cassette met
echte truckersmuziek mee naar
huis, de ander het beertje dat
aan het spiegeltje hangt. De ge-
handicapten stralen, Bauer is erg
tevreden.

Maar is een uitstapje voor twaalf
van de ruim 250 bewoners niet
erg weinig? „Als er meer animo
is, dan is Janssen & Zn. bereid
het volgend jaar over te doen.
Misschien wordt het eens per
jaar. Ik denk in ieder geval wel
dat we een voldoende voor onze
stage krijgen," besluit Bauer.

Nieuwe pastoor
voor Jabeek
JABEEK- Ben Janssens is gisteren
door deken L. Kleinen geïnstalleerd
als pastoor van de parochie H. Ger-
trudis in Jabeek. Dat gebeurde tij-
dens een plechtige hoogmis. Na
afloop nam de nieuwe pastoor de
gelukwensen in ontvangst van de
bevolkingvan Jabeek.

Zilver voor
Kuckelkorn
en Loop
KERKRADE - Michaël Kuckelkorn
is zaterdag onderscheiden met de
zilveren eremedaille, verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Thijs Wöltgens speld-
de hem de versierselen op. Kuckel-
korn is al veertig jaar lid van het
Chevremonts Mannenkoor 1912. Hij
verricht veel werk voor de vereni-
ging. Daarbuiten organiseert Kuc-
kelkorn operette-avonden, feest-
avonden en kerk- en weidefesten.
De burgemeester gaf dezelfde on-
derscheiding een dag later aan Hei-
rich Loop. Deze is al zestig jaar
kerkzanger. Eerst zong hij voor het
koor van de St.-Petrusparochie in
Chevremont, sinds 1953 bij St.-Cae-
cilia Kerkrade-centrum. Tien jaar
geleden kreeg hij al de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pon-
tifice. Loop stuurde in 1947 af als
opera-operette-tenor aan het con-
servatorium in Aken.

Viaduct bezet
tegen komst
gedoogzone

HEERLEN - Uit protest tegen
de mogelijke komst van een ge-
doogzone, hebben de bewoners
van Benzenrade zaterdagoch-
tend het viaduct onder deMartin
Luther Kingweg - de toegangs-
weg tot Benzenrade - afgesloten.

Op bevel van de politie werd de
afsluiting na een uur wegge-
haald. Het was de eerste van een
reeks acties om de politiek dui-
delijk te maken, dat een gedoog-
zone midden in een van Heerlens
meest bezochte recreatiegebie-
den een ongewenste zaak is.

De voorgestelde tippelplek is
maar net 150 meter lang, volgens
omwonenden veel te klein om de
te verwachten veertig prosti-
tuees te 'herbergen. De buurt
vreest dat de prostitutie zal uit-
waaieren. De gedoogzone bij
Benzenrade moet langs een stuk-
je van de Kloosterkensweg ko-

men. Dat is de enige straat die
rechtstreeks naar Welten leidt.
De bewoners vrezen altijd langs
de gedoogzone te moeten gaan.
Ook het De Weverziekenhuis en
Welterhof - de voorgestelde ge-
doogzone ligt zo ongeveer op de
parkeerplaatsen van beide in-
stellingen - hebben al geprotes-
teerd bij het gemeentebestuur.
Een actiegroep in Weiten be-
strijdt de nu voorgestelde lokatie
eveneens. Een advocatenkantoor
heeft juridische hulp aangebo-
den.

Adoptie van
bomen goed
voor kunst
HEERLEN - Elf bedrijven heb-
ben twintig bomen geadopteerd
op de gerenoveerde Oranje-Nas-
saustraat in het centrum van
Heerlen. Onder meer hierdoor
komt twintigduizend gulden be-
schikbaar. De gemeente benut
dat geld voor kunst, groen en
speeltuigen in het stadscentrum.
De adoptie is geregeld door de
Junior Kamer 'Land van Herle',
die 25 jaar bestaat.

Frans Bremen
prins Landgraaf
LANDGRAAF - De 44-jarige
Frans Bremen is zaterdag in het
Streeperkruis geproclameerd tot
carnavalsprins van Groot-
Schaesberg en tevens van geheel
Landgraaf. Frans Bremen is
sinds 1990 beleidsmedewerker
van de afdeling Kunst en Cul-
tuur van de gemeente. Hij is
voorzitter van de vriendenclub
Cent-Amis van fanfare Aloysia-
na, prominent lid van het koor
SOPAF en functionaris bij het
Perpluu-comité.

Dure motor
gestolen
LANDGRAAF - Dieven hebben
vrijdagnacht een motor van
23.500 gulden gestolen uit de
berging van een gezin in Land-
graaf. Om de motor, van het
merk Harley-Davidson type
Electra Glide, te kunnen stelen,
moesten de dieven eerst een auto
uit de bergingrollen. Ze haalden
daar ook nog de radio uit, maar
namen die niet mee.

Stier loopt
twee uur los
LANDGRAAF - Met een welge-
mikt schot wist de beheerder van
het dierenasiel Heerlen zaterdag
in Landgraaf een losgebroken
stier te verdoven. Voorbijgangers
meldden zaterdagochtend om
tien uur dat een landbouwer bij
de Reeweg verwoede pogingen
deed om een losgebroken stier te
vangen. De man had na twee uur
nog steeds geen succes. Na het
verdovingsschot kon de stier
worden gevangen.

Onenigheid
over botsing
HEERLEN - Twee bij een aan-
rijding op de Beersdalweg in
Heerlen betrokken automobilis-
ten geven elkaar de schuld. De
politie heeft de hoop nu geves-
tigd op eventuele getuigenver-
klaringen. Een 32-jarige be-
stuurder van een auto reed vrij-
dagmiddag rond drie uur vanaf
de Stadsautoweg de Beersdal-
weg op. De man verklaarde door
groen te zijn gereden. Hij botste
op de Beersdalweg tegen de auto
van een 71-jarige man uit Rans-
daal die zei dat hij nog net door
'geel' was gereden.
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De kersverse pastoor Janssens verlaat dekerk van Jabeek.
Foto: FRANS RADE

# Michaël Kuckelkorn # Heinrich Loop

Hoog en droog

" André uit Op de Bies mag even achter het stuur van 'zijn' truck zitten. Foto: FRANS RADE

(ADVERTENTIE)

MAANDAG - DINSDAG - WOENSDAG

I^^^^^m^^^^l lÜÜS ROOKWORST

l^M^tX^A^m^ m¥^ m4^

MAGERE HEINZ WITTE BONEN
YOGHURT IN TOMATENSAUS

literpak blik 420 gram
van 129* van 129

109 $9
"PPVoor de dichtstbijzijnde ,u Geldig van maandag 21 november

Jac. Hermans bel: 02154-83333 LJacHernHTOj t/m woensdag 23 november 1 994 47
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<ipiccolo's
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In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte:’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,25 permm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen zijn exclusief 17,5%BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

..f....
Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00 uur.

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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: CeoucoSummo Scanner) D930

T
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j Onr. goed te koop aangeb Jgevr.
Woonhuis verkopen???

Directe aankoop via uw notaris zonder kosten.
KOOPWONING VASTGOED 92BV. 040-128897.

Direct en zeker uw huis verkocht zonder
bijkomende kosten. Opknappen geen bezwaar.

Penis Vastgoed, g 040-129524.
Kerkrade

Bleijerheide. Ruim heren-
huis, 4 slpks., badk. met ligb.
en douche, 2 toiletten, inp.
garage, achter-uitgang. Te
bevr. 045-465043/324233.

Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar, g 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
<oop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.
Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar. 040-129013.

Motoren
Uw motorband kaal????
DREAM'S Motoren doet het
allemaal! Uitbalanceren, de-
montage en montage terwijl
u een kop koffie drinkt. Sterk
gereduceerde prijzen.
Dream's Motorverhuur,
Jongmansweg 39, Heerler-
neide. S 045-214942/210575.

Bouwmat/machines
Faillisements- en PARTIJ-
ENVERKOOP (lamet) lami-
naatparket in 65 kleuren,
normaal ’lOO,- p.m 2 nu
’25,- t/m ’40,-; nwe. en
beschadigde deuren va.
’40,-; rollen dakleer app.
en SBS 2 t/m 4 mm ’20,-
-t/m ’65,- p.rol; houten pla-
ten underlaym. en OSB 19
mm ’ 47,50; rockpanel
(Trespa) ’75,-; magazijnst.,
enz. Rennemigerveldweg
70A, Hrln. 045-729710.

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

Goeie mürge
Claudia

Hu is ut dan zoë wiet, os
kukschke wuet 21 joar.Bis
strak, die brörke en zuske.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperij Marxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. 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.

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

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. Tel. 045-210020.
Ervaren vakman biedt zich,aan voor straatwerk o.a. op-

■ritten, sierbestrating. Ook.voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.

(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.
Wegens sterfgeval zeer
goed tehuis gezocht voor
lieve DOBERMANN, reu, 5
jr., pr.n.o.t.k. (geen hande-
laren). Tel. 045-752713.
Te k. stevige D.H. teef, 10
wkn. met stamb. geënt en
ontw. a 045-751157.

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.
Nieuwe en gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
gasfornuizen, kookplaten,
geisers, aardgas / butagas.
E. Meesters, Brusselsestr.
1298, M'tricht 043-210540.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.

06-lijnen
Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land

06-96.88 -100 cpm. 24 u.p.d.

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm) .
Discreet

Sexkontakt met rijpe meiden!
06-320.330.42 (75 cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens.

06-9504 (75 cpm)

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 kontakten!!

06-320.329.99 (75 cpm)

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

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

Thuisbelsex
Kies nu zelf de heetste

vrouw en wij verbinden je
direkt met haar door.

Bel 06-9755 (100 cpm)

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

06-340.350.80 (50 cphm)

Extreem? 9821!
beestachtig live

I 1 g.p.m. 06-9821.

Taboe...
Beestachtige Bepü!

1 gpm. 06-320.327.20
RUIGE GRIEKSE SEX

Hete Lisa van achter 1 gpm.
06-320.325.55

Direkt
telefoonsex

hete vrouwen wachten op
jou. 06-320.330.91 (75 cpm)

SM Kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100 cpm)

Privé telefoonnrs. van hete
vrouwen thuis! (75 cpm)

* 06-9605 *
Thuiskontakt

hete vrouwen In jouwregio.
Bel nu 06-9811 (75 cpm)

Nieuw
discreet privé-gesprek met

hete vrouwen.
Bel nu 06-9664 (100 cpm) '
Privé telefoonnrs. van hete

vrouwen thuis! (75 cpm)
* 06-9502 *

Sex
doorschakellijn
Luister naar hete oproepen

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

Discreet! 06-9668 (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 in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Waar wacht je op?
gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Zin in 'n wip?
, bel de gewillige

dames direkt
06-98.77 (75 cpm).

1 gpm. Met 2 jongensint
kleedhokje liet ze haar

badpak zakken.
"Voel 'ns hoe strak ik ben,

wie wil er eerst?
06-340.340.20

1 gpm. "Mag m'n vriendin-
netje ook meedoen?vroeg
ze aan haar vriendje. "Ze

weet nog niet wateen
nummertje is

06-340.340.21

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
Igpm-

: 1 gpm. Kom maar met je
hand onder m'n BH, zei ze
tegen de knul v. haar vrien-

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

SLIPJE UIT.
06-340.350.60
Dames geven adres/tel.nr.

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

Direct contact
metDAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./p.d. 100 cpm.

In de keuken wordt ze door 2
man verwend! (1 gpm)

06-320.323.86
100% WildLive Sex

06-9715
Geen wachttijd! 1 gpm.
100% WildeLive Sex

06-9891
Geen wachttijd. 1 gpm.
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Waar wacht je op?
gewillige meid zoekt hete

SEX-afspraak:
06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je'n lekkere hete

jongen? Gaydating:
06-95.18 (75 cpm).

BlindDate. via de telefoon, afspraakjes
met leuke meiden, bel:

06-95.95 (75 cpm).
Volrijpe vrouwen zoeken, SEX, maar niet-commer-

cieël: (75 cpm)
06-9656

Nieuw! Sexdoorschakellijn:
vrouwen willen

direct SEX
06-9.750 (75 cpm).

Rijpe vrouwen zoeken jon-
gens v. 'n slippertje, 75cpm
06-9760 Aktieü
Rijpe vrouwen willen SEX-
CONTACT (niet commer-

cieel). (75 cpm).
06-9890.

Zoek jeRijpe vrouwen voor
thuisSEX? (niet commer-

cieel). Bel: (1 gpm)
06-350.266.53

Homosex voor 2
tfVp.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

Jongenssex325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
1 gpm Stoute Evelientje

moest bij de man komen.
"Je broekje uit en bukken, je

krijgt straf met de liniaal".
06-340.340.30.

uniek club 9886
Gesprek na Gesprek

afluisteren. Of durf jezelf
(ook voor stellen)

1 gpm. 06-9886 24 pd.

Sexen via
De P'Code?

Toets je postcode in en
hoor of er in jouwbuurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
/1,-p.m.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt ■06-350.290.37 (75 cpm)
Eenzame hete vrouwen

zoeken
anoniem

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

ouder willen
direkt sex

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

Sex voor twee
telefoonsex met vrouwen.
06-320.330.46 (75 cpm)_ Kontakten/Klubs

Privé Yvonne
Deze week weer iets SPECIAALS 2 halen, 1 betalen,

’ 125,-. Met echte lesb. erbij. Keuze uit9 mooie gewillige
en SEXY meisjes. EN Frans + intiem v.a. ’ 80,-. Met strip-
tease en vibratorsch. ’ 100,-. Body tot Body-mass. ’ 75,-.

Bel verder voor info 045-425100,7 dgn. geopend.

Porky's Pretpark I S 045-228481
Nieuwe meisjes aanwezig. Let op!

Zaterdags 1 uur voor ’ 125,--
NIEUW TONIA 'N EXOTISCHE

SCHOONHEID.
Porky's Pretpark II S 04499-5500

Diverse nieuwe meisjes.
Nieuw privé Diana 045-233096

Grieks en trio's mog. Dringend dames gevraagd.

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

Holzstr. 103, Kerkrade.

Club Merci
Nooit geweest ??? Toch maareens vlug komen, naar de

leukste club in 't zuiden.
Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Een huis vol sexplezier 0.1.v. Rani, grote borsten, 22 lentes,
beeldschoon lichaam die u geheel naakt ontvangt en rond-
leid in haaroverdekte eroscentrum. Heb jezin in een ietsje

verlegen type, naakt in haarkamer, wacht om kennis te
maken, Frans, Grieks, leren genieten voor een zacht prijsje,
puur natuur in eikaars armen wegsmelten en een paar keer

samen naar het hoogtepunt.

Nieuw in Limburg
van 11.00 tot 24.00 uur. Zijstraat van station Heerlen,

Oude Kerkstr. 31, Heerlen.

Sex-o-Theek Liberta Susteren
Ons tropisch sexparadijs biedt veel jonge stoeipoesjes.
Aanw. blonde Lizette en Maaike, volborstige sexslavin Tri-
cia en tropische Lolita's Julie en Eberliza, parttimers Ria,
Trees en Yvonne. Zin in een heerlijk warm bubblebad, een
koel drankje, onbeperkt genieten met heerlijke meisjes
zonder aan de tijd te hoeven denken, kom dan gerust langs
en ervaar het zelf. Open sex of privé, 3x relaxen 1 all-in
prijs. Ma., di. en do. van 12.00-02.00 uur. Woe. en vrijdag
12.00-18.00 uur. Maaseikerweg 24, 300 m va. A 2richting
Susteren. Afslag 46. S 04499-4346. Privé parking. Leuk
meisje altijdwelkom.

LYDIAGIRLS
KOM NIET OP DE KOFFIE!!

Info: 046-749662, Groenstr. 64 Geleen.

Club levant
Erot. massage, trio, Grieks en kamerverhuurv. koppels.

Maastrichterstr. 156, Brunssum. Tel. 045-275199.

NIRWANA *
9 dames ontvangen uvan 20.00 tot 05.00 uur.
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Telef. 045-354311.

*** Mannen ***
gezocht!!!
Vrouwen voor niet
commerciële sex.

""g 045-318300"*

!!! Gratis sex!!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

!ü® 045-318300!!!

Manuela Escort
S 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Gastvrouw José
en de meisjes ontv. u graag
in Privé 68, van 11-22 uur.

Tel. 045-416126.
Escort all in

S 045-326191
Maastricht

privé
Alle dagen open. Keuze uit
meer dan 20 leuke meisjes.
ledere dag anderekeuze.
Relaxen vanaf/100,-.

Kennismaken zonderver-
plichtingen. Jodenstraat 2.

Telefoon: 043-254183.

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

Bij Angelique
wordt u heerlijk verwent door
een massage en privé. 045-

-311135. Nog meisje gevr.

Club Olifant
Nieuwe meisjes: Jacqueline,

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

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

Diana Escort
045-320323.

Nieuw escort
045-233195

Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks ge-

opend van 17.00-05.00 uur.
Ook heren voor dames.

Rondb. Privé Dame 9-16 u.
045-714707.

Nieuw jongmeisje, totale
Ontsp.Massage

045-353489

Beate
045-317032.

Privé en Escort
Romantica

g 045-419742
Buro Venus

de betr. privé-adressen
vindt U in ons fotoboek!

Bel: 04954-18 64.

Privé llona
Bij ons is bijna alles mog.
045-708903. Meisje gevr.

Lady escort
(Wij zijn terug) met nieuw:

Angela, Ivana, Serena,
Sandy, Silvana en Stefanie.
Open va. 20.00 u. Bel v. info:

nieuw tel. nr. 045-275564.

Erotica Privé
Vraag niet hoe hetkan!!n 8Profiteer ervan 045-423^

’ 50,- all-in^
Brigitte ma-zat. 13-23 uu'-

-045.-254598^
Surprise Escort

SM & Boys 045-275900'
de hele maand korting^

Twilight Escort
Ook boys 045-27561^

DARLYN
Jamaica-girl,2ojr.püUr2

temperament. 0462749°°^
BLONDIE UnieK

g 045 - 270358^^
Peggy Privé

Escortv.a. ’ 125,--
Ma-vrij 11.00-22.30 uur-

Wo. tot 19uur. 046-3743^
Nieuw meisjejg^-^^

Privé Candy
Goed en discreet. MefJf

gevraagd. 045-212613^
LadyS

Duitse meesteres in discr
SM studio.Tel 043^20"^

Anita privé
en Escort!! 045-352543^

Rijpe VROUW
ontv. thuis. 043-473309^,
Pers.KontJKttt^

Dames opgeld1'
06-thuiswerk (live gesp*1
ken). Hoge verdienste"' ,

gelijk. Meerweten? Bei u

1296047^^;
’l.OOO,- Garantie
Club zkt. nog 3 DA"
Vanaf 20 uur 045-41614j^g^
Dringend nog één
gevr. Zeer hoge verdie"
Tel. 045-708903.



Nederland 2
Tros/EO
07.00, 07.30, 08.00 en 08.30 Jour-

naal.
07.06 Lingo. Woordspel. Herh.
07.33 en 08.07 Ontbijt TV. Rubriek.
08.33 Studio RKK. Katholiek mag.
09.00 Journaal.
09.07 Uitzending politieke partijen:

Groen Links.
09.10 Kook tv. Culinair program.
09.28 Magnum P.l. Misdaadserie.
10.13 Classic cartoons.
10.20 Topscore met Ted de Braak.
10.45 Karel. Talkshow.
11.25 (TT) Toen was geluk heel

gewoon. Nederl. comedyserie. Herh.
11.50 O, zit dat zo.
12.15 Rikkie de raaf. Tekenfilmserie.
12.22 (TT) Postcode jackpot. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Studio sport. Herh.
14.35 (TT) Studio sport. Met Italiaans

en Spaans voetbal. Herh.
15.21 Natte neuzen. Spelprogramma.
15.51 Ric the raven. Tekenfilmserie.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 Music maestro. Afl.: Mozart.
17.00 Wonderland (gepresenteerd

door Bassie en Adriaan).
17.54 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.
19.27 (TT) Safari rond de wereld

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

20.18 Derrick. Duitse politieserie.
Afl.: Het eindstation.

21.22 Chef! Engelse comedyserie.
Afl. 7.

21.59 Stolen lives. Afl. 4.
22.51 Het elfde uur. Talkshow.
23.41 Middernacht-Klassiek. Klas-

sieke muziek. Vandaag: Concert
voor fluit, harp en orkest in C van
Mozart, uitgevoerd door het Lódz
Chamber Orchestra.

00.11 Journaal.
00.16-00.21 Nieuws voor doven

Duitsland 1
Os'lÜ Blickpunkt.
Qgj|s Morgenmagazin Sport..00 ZDF-Morgenmagazin.
ta'oo Heute.
Ojj'o3 ML Mona Lisa.
lo'n Gon9- Heilgymnastiek.
IftS0 Heute.
! 03 Weltspiegel.

j 5̂ Fail auf Fail - Jedem sein
11 n0llt! Juridische tips.
Ï-'OO Heute. Met beursberichten,
b'rj Geld oder Liebe. Herh.
13'nÜ Presseschau.
l3"0 ZDF-Mittagsmagazin.
U'ftX Wirtschafts-Telegramm.
UiX Ta9esschau.
U'!?n Schimpf - 197 17.Talkshow.i 0 Achtung: Streng geheim!
1Sn 9dserie-- 1S"00S"00 Tagesschau.

"°3 Herzklopfen. Flirtshow voor kin-- 15 n' Presentatie: Thomas Ohrner.
1$ gr Hev Dad! Comedyserie.
I6nn Neu im Erst*"!n-
-16 en Ta9esschau.

Flie9e- Talkshow.
1? in Tagesschau.
I?4n Brisant- Boulevardmagazine.
/"0 ARD vor acht: Regionale in-

jy'gOTagesschau-Telegramm.
18 5n Sterne des Südens, serie.IR"?? Tagesschau-Telegramm.
19'sl Wi|dbach, serie. Afl.: Die Wette.
20 on Reute abend im Ersten.
?0 ie Tagesschau.
r' | (TT) Expeditionen ms Tier-

20sq Natuurserie.Tagesthemen-Telegramm.
21 4n

Report- Magazine.

" o Der König von Barenbach.2» serie.
23nn Ta9esthemen.
00'il Tatort. Politieserie. Herh.

tai Chroni'" der Wende. Documen-
feserie over de ontwikkelingen in

d° voormalige DDR in de tijd rond
O1LVal van de Muur.
Oïin Ta9esschau.

t". u ■ Nicht fummeln, Liebling!"itse speelfilm uit 1969 van May
Met Werner Enke, Gila von

°2 3s ,shau sen, Henry van Lyck e.a.
Na h en " Entspannen -

Begegnungen mit
%nSChen in Afrika' Afl': Die Baum"

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

mentenmagazine.
14.00 Naturwelt. Natuurmagazine.
14.30 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie

Afl.: lm Brunnen gefangen.
14.55 De legende van de bokkerij-

ders. Nederlandse jeugdserie. Afl.:
Dem Galgen entkommen.

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 Die Schamlosen. Duitse tv-film

uit 1994 van Horst Johann Sczerba.
Met Jürgen Vogel, Meret Becker,
Adolph Spalinger e.a. Rita en haar
broer Freddi zijn na de dood van
hun ouders volledig op elkaar aange-
wezen.

20.50 Entweder Oder - Die Vor-
Show. Voorbeschouwing op het
nieuwe spelprogramma Entweder
Oder. Presentatie: Fritz Egner.

21.00 Auslandsjournal. Buitenlandse
actualiteiten. In Nederland wordt eind
van dit jaar beslist of homoseksuele
paren voor de wet mogen trouwen.
Hoe staat de kerk tegenover dit
besluit en krijgen deze echtparen
ook het recht om een kind te adopte-
ren? Presentatie: Joachim Holtz.

21.45 Heute-journal.
22.15 Freejack. Amerikaanse speel-

film uit 1992 van Geoff Murphy. Met
Emilio Estevez, Mick Jagger, Rene
Russo e.a. De jonge autocoureur
Alex Furlong komt bij een spectacu-
laire crash om het leven. Hij kijkt
dan ook vreemd op wanneer hij zich
plotseling op een operatietafel in het
jaar 2009 bevindt. Aansl.: Neu im
Kino. Filmrubriek.

00.05 heute nacht. Actualiteiten.
00.20-02.20 ZDF-Nachtexpress: Ab-

gehangt.

FILMS TV VIDEO

RTL5
-25 uur - Johnny Handsome

W(1989-USA).
'a|ter Hill vertilde zich aan deze

's film noir bedoelde thriller
'er mismaakte misdadiger dieyezichtsoperatie ondergaat,

M'par toch wraak wil.'Ckey Rourke is ook al niet inDeste doen.
Duitsland2
halo uur " Freejack -
Van r USA) Rommelige SF-filmn beoff Murphy over veronge-
Ve*;f autocoureur (Emilio Este-
mai bijkomt in de toekomst,
kvvhft daar z'Jn Schaam dreigt
andè ra aan geest van een

et oa. Mick Jagger.

Duitsland 3 West
- /i<v^ur" The Forbidden Quest
Q(1993-NL).
taivilenbarende semi-documen-'■e van Peter Delpeut overMo°lexpeditie in 1905.

Authentiek beeldmateriaal in
combinatie met interview 'overle-
vende.
Met Joseph O'Connor en Roy
Ward.

# 'Freejack' is een Amerikaanse science fictionfilm met een belerend toontje. Indus-
trieel Anthony Hopkins en premiejager Mick Jagger (rechts) 'loeren' op het lichaam
van Emilio Estevez. (Duitsland 2 - 22.15 uur).

Nederland 3
Vpro/Vara/NOS
08.53-09.00 en 12.00-12.07 Nieuws

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

ly. Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Et tv, Archie.

18.10 De Fabeltjeskrant. Poppense-
rie. Afl.: Ooievaar ontheemd.

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

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

kindermagazine.
Afl.: Rijksmuseum (2).

19.00 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 Een oceaan van hoop.

Jan Wolkers blikt terug op het laat-
ste jaarvan de Tweede Wereldoor-
log. Afl. 6.

20.01 TV-Nomaden. Jongerenpro-
gramma.
Scheuren, schreeuwen, schoppen
én scoren met Jong Oranje, onder
aanvoering van Jeroen Bishoff.

20.36 Buren. Frans Bromet doet op
onnavolgbare wijze verslag van de
onderlinge verdraagzaamheid van
Nederlanders.

21.07 Life of a comedian (En komi-
kers uppvaxt).
Driedelige Zweedse dramaserie.
Afl. 2.
Over het leven van Jonas Gardell,
een in Zweden beroemde komiek.
Op 28-jarige leeftijd publiceerde hij
zijn autobiografie, waarin hij zeer
uitgesproken schrijft over zijn jeugd
en zijn homoseksualiteit. Hij onder-
vindt als jongetje veel wreedheid.
Naarmate hij als komiek succesvoller
wordt, nemen zijn jeugdtrauma's in
omvang toe.

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

gramma. Aansl.: (TT) Den Haag
Vandaag. Parlementaire rubriek.

23.24-00.14 Nachtsalon. Praatpro-
gramma met kunstenaars en denkers
over de ideeën en meningen die ten
grondslag liggen aan hun werk: een
recent verschenen boek, een toneel-
stuk of een expositie.

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Duits.
Afl. 10. 09.00 Babyion - spricht viele'
Sprachen. 10.00 Schooltelevisie.
12.00 Bonn am Rohr. 12.28 Pro-
grammvorschau. 12.30 U 30. 13.15
Unsterblichkeit, nun bist du mem.
14.00 WDR aktuell. 14.05 Hit-Clip.
14.30 Berichte für junge Leute. 15.00
WDR aktuell. 15.05 FensterPlatz.
15.45 Chronik der Wende. 16.00 Hier
und heute unterwegs. 16.30 Cursus
Duits. Afl. 10. 17.00 Sesamstrasse.
17.30 Prinz Eisenherz. 18.00 Nach-
richten aus Rheinland und Westfalen.
18.05 KvK. 18.30 Das Nachste bitte.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
programme der Landesstudios. 19.45
Ausgegrenzt - Leben in Armut. 20.15
Querpass. 21.00 WDR aktuell. 21.15
Markt. 21.45 Medizin-Magazin. 22.30
Lindenstrasse. 23.00 ■ The forbidden
quest. 00.10 Computerclub. 00.55-
-08.15 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Duits.
Afl. 10. 09.00 Schooltelevisie. 10.20
Nieuws in het Engels. Herh. 10.35
Nieuws in het Frans. Herh. 10.50
Sport-Arena. Herh. 11.45 Sport im
Dritten. Herh. 12.40 Hit-Clip. 13.05
Flutlicht. Herh. 14.00 Schooltelevisie.
14.59 Programma-overzicht. 15.00
Hallo, wie geht's? - aktuell. Herh.
15.15 Treffpunkt Saar 3. Herh. 15.45
Treffpunkt (Baden-Württemberg).
Herh. 16.10 Aus der Rolle fallen.
Herh. 16.45 Metros dieser Welt. Serie
documentaires. Herh. 17.00 Cursus.
Duits. Afl. 10.Herh. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Die Curiosity-Show. Herh.
18.22 Philipp. Kinderserie. Herh. 18.25
Unser Sandmann. 18.30 Südwest ak-
tuell. 18.35 Hallo, wie geht's? - ak-
tuell. 18.50 Die Montagsmaler. Spel-
show. 19.19 Programma-overzicht.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-'
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Infomarkt - Marktinfo. 21.00
Nachrichten. 21.15 Teleglobus. 21.45
Pinot, simple flic. Franse speelfilm.
23.10 Denkanstösse. Herh. 23.15
Weisser Fleck. 00.00 Schlussnachrich-
ten. 00.15 Non-Stop-Fernsehen.

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

Amerikaanse soa. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2. Herh.
09.30 Goede tijden slechte tijden.

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

Amerikaanse soapserie.
11.50 Lunchkids.
12.50 Eigen huis & tuin. Herh.
13.45 Showtime. Herh.
14.15 Rad van fortuin. Spel-

programma. Herh.
14.45 Spijkerhoek. Nederlandse

dramaserie. Herh.
15.15 Showtime shop.
15.20 Santa Barbara. Amerikaanse

soap.
16.10 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
17.00 5 uur show. Middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages.
18.30 Rad van fortuin. Spelprogram.
19.00 The bold & the beautiful.

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

Nederlandse soap.
20.30 Sam-sam. Nederlandse

comedyserie.
21.00 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.50 RUR. Praatprogramma.
22.35 Hunter. Amer. 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 Knots Landing. 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. 19.30 Glücksrad.
Spelshow. 20.15 Anna Maria - Eine
Frau geht ihren Weg. Aansl.: Top-
NEWS. 21.15 Bitte melde dich! Aansl.:
TopNEWS. 22.10 Alarm. Aansl.: Top-'
NEWS. 23.00 News & Stories. 23.50
Fünf Jahre danach - fünf Jahre da-
vor? Interview met de Zuidkoreaanse
professor Young Huh. 00.15 Philoso-
phische Exkursion nach Hamra Dum.
00.35 Star Trek. Herh. 01.25 MacGy-
ver. Herh. 02.15 Un mauvais fils.
Franse dramafilm. Herh. 04.10 24
Stunden. Herh. Aansl.: Programma-
overzicht. 04.40 Bitte melde dich!

Duitsland 1
01.10 uur - Nicht fummeln, Lie-
bling! - (1969-D).
Supermelige komedie van May
Spils over de aartsluiaard Char-

ly, die maar geen werk kan krij-
gen. Wat wil je ook met zo
iemand.
Met Werner Enke en Gila von
Weitershausen.

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. Spelshow.
11.30 Familien Duell. 12.00 Punkt 12.
12.30 The guiding light. 13.15 Santa
Barbara. 14.10 Murder, she wrote.
15.00 llona Christen. Talkshow. 16.00
Hans Meiser. Talkshow. 17.00 Jeopar-
dy! Spelprogramma. 17.30 Married
with children. Herh. 18.00 The bold
and the beautiful. Herh. 18.30 Explo-
siv - Telegramm. 18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte 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-Nachtjour-
nal. 00.25 Champions League extra.
00.30 Married with children. 01.00
Kojak. 02.00 Murder, she wrote. 03.00
llona Christen. Talkshow. Herh. 04.00
Hans Meiser. Talkshow. Herh. 05.00
Explosiv - Das Magazin. Herh.

RTL5
15.30 Love Boat. Amerikaanse serie.

Afl. 'Paying the Piper'.
16.25 Tv boetiek. Homeshopping-

programma.
16.55 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse soapserie. Herh.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Amer. actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Herh.
19.25 Nieuwsflits.
19.30 Renegade. Amerikaanse

actieserie.
20.25 Johnny Handsome. Ameri-

kaanse politiefilm uit 1989.
22.05 Nieuwsflits.
22.10 Lijn 5. Live-programma.. „
22.40 Quantum leap. Amerikaanse

fantasyserie.
23.30 Nieuwsflits.
23.35 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.20 As the world turns. Herh.
01.05 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.35 Nachtprogramma.

" Mickey Rourke is een
van hoofdrolspelers in de
Amer. politiefilm 'Johnny
Handsome'. (RTLS - 20.25
uur).

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Met om
15.00 Nieuws uit de natuur. Wereld-

oriëntatie. Afl. 4: Suiker en suikerbiet.
15.30-15.53 Family album, USA.

Amerikaans-Engelse les. Afl. 20:
Quality time.

17.10 Het Capitool. Amerikaanse
soapserie. Jordy raadt Julie aan om
eens een keer bij een psychiater
langs te gaan. Door Ronnie op de
hoogte gebracht van Smitty's voorne-
men, stormt Zed de operatiezaal
binnen. Afl. 808.

17.35 Paradise Beach. Australische
strandsoap.

18.00 Journaal.
18.10 The bold and the beautiful.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Neighbours. Australische serie.
19.30 Journaal, sport.
20.00 The nanny. Comedyserie.
20.25 Diagnosis murder. 19-delige

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

consumentenmagazine.
21.50 Cobra. Actieserie.
22.35 Programma van de Christen-
Democratische Omroep.

23.05 Weerbericht.

België/TV 2
18.00 Tik tak. Afl. 325.
18.05 Musti. Afl.: De ooievaar. Herh.
18.10 The legend of Prince Valiant.

Amerikaanse tekenfilmserie.
18.35 Skippy Australische serie.
19.00 Thunderbirds. Poppenserie.
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 Document: Katholiek in de

Nazi-tijd - de strategie van het
Vaticaan. Franse documentaire over
paus Pius XII en diens stilzwijgen
over het nazisme.

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: Dit is het
laatste.

Radio 2
Elk heel uur nieuws.
7.04 De havermoutshow. 9.04 Tros
Gouden uren. 12.04 Het hart van
twee. 14.04Tros Radio 2 matinee.
17.04 Fileradio. 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. 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
Wvro

Tekst-tv.
U9.00-09.20 De Witte Piet. Sinter-J'aasprogramma.
us.3o-09.45 Nijntje en haar vriend-
in. Afl. 33.

Huisje boompje beestje.

Io;30-io.50 (TT) Economie in beeld.Afl. 9.
1100-11.20 (TT) Elektrische stroom.Afl. 4.
]-3o (TT) De opstand in de Neder-
landen. Afl. 3.

Tekst-tv.b.26 Nieuws voor doven.
0.33 via Ria. Discussieprogramma.
"<9 Extra large. Jeugdprogramma

waarin kinderen met bekende en
lBnbekende medelanders praten."00 Roseanne. Amerikaanse come-tyserie. Dan ontmoet een oude
'"endin en ondanks dat hij weet dat
®.r moeilijkheden van komen, maakt
J'l een afspraakje met haar.j*"-: Guilt by imagination.

18's T°Pscore met Ted de Braak.~59 Millennium. Magazine over de'oekomst.
8,28 (TT) Ha die pa! Nederlandse
comedyserie. Matthijs heeft op va-
kantie de liefde van zijn leven gevon-
p 1 en wil gaan trouwen. Afl.:

3n®eftijd geen bezwaar.5-00 (TT) Journaal.
j"24 NOS-Weeroverzicht.■30 (TT) Opsporing verzocht.r°gramma waarin politie en justitie

vragen bij het oplossen
jj^n misdrijven.
22 n er en nu"Actualiteitenrubriek.*-01 (tt) De stoel. Serie portretten
,?n markante personen met een
'Rondere levensstijl. Vandaag: An-

-2°n Heyboer en zijn vijf vrouwen.
f-47 NCRV-Dokument: Diana na
"aar scheiding.
Reportage over het leven van prin-
ts Diana na de scheiding van tafel

23a bed met Prins Charles-
"*3 Miniatuur. Reportageserie overe bijzondere plek in het leven van

j 3 'Rondere mensen.*50 Journaal.

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.
17.45 Postbus 51 op 5. 18.02OHM
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. 16.30 Neighbours. 17.00
Stahlkammer Zürich. 17.55 Carlos et
les autres. 18.25 Weer. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Sport. 19.30 Nieuws. 20.05 Le
petit prince a dit. Film. 22.00 Debat.
23.20 Nieuws. 23.30 24 H sur les
marchés. 23.35 Le coeur et l'esprit.

SPORTS 21
14.00-15.21 Schooltv. 17.01 Cursus
Engels. 17.31 Cursus Duits. 18.02 lei
Bla-bla. 18.58 Neighbours. 19.21 lei
Bla-bla. 19.26 Paardenkoersen. 19.30
Zie La Une. 22.00 Nieuws. 22.22
Paardenkoersen. Herh. 22.25 L'hebdo.
22.50 La pensee socialiste. 23.19 24
h sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 La maison Deschênes. 06.30
Télématin. 08.00 Nieuws. 08.05 Cana-
dees nieuws. 08.35 Paris lumiéres.
09.00 Nieuws. 09.05 Sept sur sept.
10.00 Face a la presse. 10.45 Kiosk.
11.00L'heure de vérité. 12.00 Nieuws.
12.05 La chance aux chansons. 12.40
Weer. 12.45 Zwitsers nieuws. 13.05
La maison Deschênes. 13.30 La mar-
che du siècle. 15.00 Pulsations. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.05 Jardin des bêtes. 17.15 Perfec-
te. 17.45 3.000 Scenarios contre vn
virus - Le sida. 17.50 Questions pour
vn champion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 Nieuws. 18.55 Revue de
presse. 19.00 Bruxelles 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 Tha-
lassa. 22.35 Jours de guerre. 23.35
Montagne. 00.05 Nieuws. 00.30 3.000
Scenarios contre vn virus - Le sida.
00.35 Le cercle de minuit. 01.45 L'en-
jeu international. 02.15 La chance aux
chansons. 02.50 Mise au point. 03.45
L'heure de vérité. 04.45 Visions d'A-
mérique. 05.10 Bruxelles lumiéres.
05.35 Eurojournal.

RAI UNO
06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
09.35 Padri in prestito. 10.00 Nieuws.
10.10 Ai confini dell'aldila. 11.00
Nieuws. 11.15 Utile futile. 12.25 Weer.
12.30 Nieuws. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Nieuws. 14.20 Prove e
provini a Scommettiamo che..? 14.50
Sette giorni parlamento. 15.20 Gli
antenati. 15.45 Solletico. 18.00
Nieuws. 18.20 Mio zio Buck. 18.50 II
vigile Urbano. 19.50 Weer. 20.00
Nieuws. 20.30 Sport. 20.40 II padre
della sposa. Speelfilm. 22.20 L'uomo
dai due cervelli. Film. 23.05 Nieuws.
23.15 L'uomo dai due cervelli. Ver-
volg. 00.05 Nieuws. 00.10 Weer. 00.15
Oggi al parlamento. 00.25 DSE -Sapere. Aansl.: Nachtprogramma.

BBC 2
08.00 Crystal Tipps and Alistair. Herh.
08.05 Barney. Herh. 08.10 Thunder-
cats. Herh. 08.35 Record breakers.
Herh. 09.00 Breakfast news. 09.15
The record. 09.35 Writers' houses.
09.50 ■ A week to remember. 10.00
Schooltelevisie. 11.00 Playdays. Herh.
11.25 Schooltelevisie. 15.00 Just so
stories. Herh. 15.10 Snooker. Live.
16.50 Nieuws. 17.00 Today's the day.
17.30 Snooker. Live. 18.30 Esther.
19.00 Buck Rogers in the 25th centu-
ry. Herh. 19.50 Top gear rally report.
20.00 The world at war. Documentaire-
serie. 21.00 Horizon. 21.50 10 X 10.
Serie korte films van jonge regis-
seurs. 22.00 ■ Steptoe and son. Herh.
22.30 Martin Chuzzlewit. Aansl.: Video
nation shorts. 23.30 Newsnight. 00.15
Forgotten land: Tales from Albania.
Documentaire. 00.55 Top gear rally
report. 01.05 The midnight hour. Met
om 1.05 nieuws. 01.55 Weerbericht.
02.00-02.40 Snooker. Samenvatting.
03.00-05.00 Night school. 05.45-06.00
BBC Select.

NBC
05.30 NBC news. 06.00 Weekly busi-
ness. 06.30 NBC News. 07.15 Weekly
business. 07.45 Strictly business.
08.00 ITN World news. 08.15 Strictly
business. 08.30 Inside edition. 08.58
ITN Worid 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
The human factor: The dolphin's touch.
20.30 I witness video. 21.30 Inside
edition. 22.00 ITN Worid 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 Rolon-
da. 05.00 Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 The 1994 MTV Euro-
pean Music Awards Spotlight. 08.30
Awake on the wildside. 09.00 Ingo.
11.30 The 1994 MTV European Mu-
sic Awards Spotlight. 12.00 The soul
of MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00
The afternoon mix. 16.00 The 1994
MTV European Music Awards Spot-
light. 16.30 The report. 16.45 CineMa-
tic. 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 The 1994
MTV European Music Awards Nomina-
tion Special. 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 Tekenfilm. 16.45
Monster café. 17.00 Mortimer and
Arabel. 17.15 The all new Popeye
show. 17.35 Take two. 18.00 News-
round. 18.05 Blue Peter. 18.35 Neigh-
bours. 19.00 Nieuws. 20.00 Telly
addicts. 20.30 Watchdog. 21.00 East-

Enders. 21.30 The Brittas empire.
22.00 Nieuws. 22.30 Panorama. 23.10
First bom. Tv-film. Herh. 00.05 Film
94 with Barry Norman. 00.35 Mayflo-
wer madam. Amer. tv-film. 02.05-02.10
Weer. 04.00-04.50 BBC Select. Herh.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.15 World
sport. 12.30 Business morning. 13.30
Business day. 14.30 Business Asia.
15.00 Larry King live. 16.45 Worid
sport. 17.30 Business Asia. 20.00
Worid business today. 21.00 Interna-
tional hour from London and Washing-
ton. 22.45 Worid sport. 23.00 Worid
business today update. 23.30 Show-
biz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King
live. 05.30 Showbiz today.

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. 6.05 Radio 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. 10.03 Kwistig met muziek.
Met Ro Burms en Micha Marah.
11.50 Hetkoekoeksnest, 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 2 Regio-
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).

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 Caté-
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.

Eurosport
08.30 Step aerobics. 09.00 Golf. 10.00
Kunstrijden op de schaats. 11.30
RAC-Rally. 12.00 Motorsport. 13.00
Darts. EK. 14.00 Gewichtheffen. WK.
16.00 Braziliaans voetbal. 17.30 Ge-
wichtheffen. WK. 19.30 Eurosport-
nieuws. 20.00 Speedworid. '20.30
Autosport. 21.30 RAC-Rally. 22.00
Boksen. 23.00 Eurogoals. 00.30 Euro-
golf. 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. 14.05 Veronica
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-
streffer' (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). 13.00 Presseschau. 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.
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Sigaret
Van de oeverloze, vergeefs aan

sigaretten hijsende behoeftebe-
vrediger wil de moderne sigaren-
roker zich graag onderscheiden.
Hij doet aan hogerroken. Beleeft
de smaak. Kiest niet voor kwan-
titeit maar voor kwaliteit. Zal
nooit een sigaar opsteken in een
gezelschap dat daar niet van is
gediend. Een sigaar rook jeniet
in het geniep achter de hand. Je
kiest je moment, creëert de sfeer
en is dat niet mogelijk dan rook
je niet.
Dat is het verhaal, dat in elk ge-
val wordt ondersteund door de
cijfers. Het gebruik van sigaren
daalde in de afgelopen decennia
dramatisch, liep terug van een
produktie van 1,5 miljard jaar-
lijks tot aan een half miljard
thans. De gemiddelde waarde
per sigaar stijgt echter nog
steeds elk jaar.

De spectaculaire kwantitatieve
val is inmiddels tot staan ge-
bracht, de ondergrens met zon
800.000 Nederlandse sigarenro-
kers lijkt te zijn bereikt. De bol-
knak, in het beeld van debuiten-

staander de ultieme Sigaar en
drager van het oubollige, gemat-
teerde imago, doet bijna niet
meer mee. De meest verkochte
sigaren zijn nu de sprietjes, ge-
volgd door de Senoritas en de
Wilde Havana's. De kleine sigaar
rukt dus op, wat kan duiden op
een groeiend leger ervaren siga-
renrokers, dan wel een groep
gebruikers die de spriet behan-
deld als een bruine sigaret.
Dat laatste, zo moge duidelijk
zijn, is een doodzonde. Wie het
nog moet leren - en dat zijn er
veel - doet er goed aan groot te
beginnen. De debutant zal de
kleine sigaar eerder behandelen
als een sigaret, datwil zeggen, te
gulzig, te hard getrek met een
scherpe en dus onaantrekkelijke
smaak tot gevolg. De rook in een
grote sigaar is langer onderweg
en komt gekoeld, mild en rustig
aan op de tong van de beginne-
ling.

Topsigaar
Pas wie met de grote sigaar heeft

leren omgaan, kan gaan denken
aan een kleinere bruine vriend.
Die boodschap is door de jonge-
heeren van het HEAO-dispuut in
elk geval verstaan. Daar komt
een van de leden langszij met in
de hand tien corona's van 128
mm, als een bos prei in een
boodschappentas. Hoofdschud-
dend nagezien door de vader van
de dispuut-voorzitter, zelf ta-
bakspecialist. „Eigenlijk is het
zonde," zegt hij.

Maar de verkoopleider van de
Heeren van Ruysdael, gloedvol
ambassadeur van de topsigaar,
beziet het tafereel in het milde
perspectief van de lange termijn.
Een aantal jaren geleden was het
niet voorstelbaar dat jezon jong
publiek zo massaal zou opko-
men, stelt hij tevreden vast.
„Ach, het is als met lekker eten.
Laat ze één keer kennis maken
met De Hoefslag, ook al weet je
dat ze het niet kunnen betalen.
Maar als ze het straks wel kun-
nen betalen, dan zullen ze er
gaan eten ook."

Patronen
DOOR VERONIQUE PUTS

Toen Scarlett O'Hara in 'Gejaagd door de
wind' een verpletterend ensemble nodig had
om een man te verblinden, rukte ze de gor-
dijnen van deramen en ging aan de slag.
Zelf kleding maken was in die tijd de ge-
woonste zaak van de wereld. Met de opkomst
van deconfectie-industrie verdween de nood-
zaak om zelf creatief met een lap aan de
gang te gaan. Maar nietvoor lang.
Zelf kleren maken is weer in. Met name
vrouwen voelen zich geroepen om naald en
draad weer ter hand te nemen. Wie op zater-
dagmiddag zijn oor te luisteren legt bij een
stoffenkraam op de markt, kan een glimpje
opvangen van dewereld van de thuisnaai-
sters. Hier wordt gekeuveld over engelse
naden en passepoiles.
Natuurlijk wordt er veel geprutst. Broeken

met broekspijpen die een slagje of wat
draaien voordat ze de schoen bereiken.
Kraagjes die koppig met hun punten om-
hoog blijven staan, hoe vaak de drager ze
ook naar beneden strijkt.
Maar er zijn talloze vrouwen die de naald-
kunst tot in de perfectie beheersen. Ze vallen
niet op, omdat je aan de eindprodukten niet
afziet, dathet om huisvlijt gaat.
Een grote verbetering voor vlijtige, maar
niet zo bijzonder getalenteerde naaisters is
het groeiende aanbod van goede patronen.
Het geheim van een echt geslaagd ensemble
zit immers in datpatroon. De oudste patro-
nen voor thuisnaaisters stammen uit de
eerste helft van devorige eeuw. Het is tegen-
woordig mogelijk om werkelijk schitterende
couture-patronen aan te schaffen voor een
zacht prijsje. De grote modehuizen brengen
allemaal wel een collectie patronen op de
markt om van te watertanden. Op die ma-
nier is het mogelijk om een ontwerp van
Dior of bijvoorbeeld Montana in jekast te
krijgen zonder daarvoor een astronomische
bedrag neer te moeten leggen.

mens

Tien bolknakken per dag is nu toch echtpassé

Jongeren aan de topsigaar
DOOR BERT VAN DEN HOED

Commercieel zou het vol-
gens de verkoopleider na-
tuurlijk hetl meest interes-
sant zijn 'als iedere Chinees
aan de sigaar zou raken',
maar hij heeft geleerd met
minder tevreden te zijn.
Met de jongste ontwikkelin-
gen, waarbij steeds meer
mensen een steeds duurdere
sigaar consumeren is hij in
elk geval dik tevreden. Dat
duurder bijna vanzelfspre-
kend ook minder betekent,
neemt hij dan voor lief. Dat
kan ook bijna niet anders,
want tien bolknakken per
dag, dat is passé. Niet meer
over zeuren. Wat belangrij-
ker is: de nieuwe cliënten
leren op steeds jongere leef-
tijd de weerzin tegen de als
vanouds als dik beschouw-
de sigaar overwinnen.

Jong, blond, zwartgerokt en
hooggehakt melden ze zich ge-
tweeën bij depresentatie van het
exclusieve sigarenmerk De Hee-
ren van Ruysdael, plantage-zui-
vere cigaren met een c. En vra-
gen om een Corona. „Compositie
zeventien," zegt ze, maar haar
vriendin corrigeert de bestelling.
„Het is nog te vroeg voor èën
17," zegt ze. „Je moet beginnen
met een 12 en straks misschien
dan nog een 17."

Twee jongedames aan een hee-
rencigaar en een conversatie die
nog geen vijf jaar geleden on-
denkbaar was. Maar zie hier;
niemand die er van opkijkt, nie-
mand die de wenkbrauwen
fronst. De verkoopadviseur
knikt instemmend, verwarmt de
corona's, doceert dat een sigaar
niet terstond in de brand mag
worden gestoken maar eerst
moet worden voorverwarmd,
verontschuldigt zich voor het ge-
bruik van een aansteker terwijl
eigenlijk cederhout geboden is
en wacht nieuwsgierig af hoe de
eerste, voorzichtige en dus juist
gedoseerde trek bevalt. Die is
hmmmm, heerlijk, mild en zacht,
precies zoals het moet zijn met
een Corona 12 om negen uur 's
avonds.

Vaders en hun geblazerde zonen,
vriendinnen en een enkele moe-

der, bijeen in een sfeervol 18e-
-eeuws pand. Verzameld rondom
een fraai vormgegeven presenta-
tie van de volledige range siga-
ren van het topmerk Heeren van
Ruysdael. Elke week vinden in
het ganse land dergelijke bijeen-
komsten plaats, vanavond was
Utrecht aan de beurt. De Neder-
landse sigarenmakers moeten er
hard aan trekken om het nega-
tieve imago van het roken in het
algemeen en dat van de sigaar in
het bijzonderom te buigen. Van-
avond gaat het om het jubileren-
de heerendispuut Oforkortat van
de Utrechtse HEAO, 's anderen-
daags zijn het de golfers, paar-
denliefhebbers en andere leden
van 'het topsegment' datzich als
willig laat omschrijven.
Waarbij moet worden aangete-
kend dat rang noch stand van
belang is; wat telt is het vermo-
gen te genieten.

# Jonge-
ren
weten
meer
dan
ooit 'de
bruine
vriend'
te
waar-
deren.
Foto: GPD

Borstenbeeld:
uitdagend
geschenk

Met Sinterklaas even uit de kleren voor een heel span-
nend cadeau: in het atelier van Jo Petro-produkties in
Amsterdam kun je een speciaal deel van jezelf in beeld
laten vereeuwigen. Het borstenbeeld is een nieuwe uit-
dagingvoor ieder interieur. Eerst wordt heel precies een
afdruk van je lichaam gemaakt. Daarvan wordt een
gipsbeeld gegoten. In overleg kan dit vrouwelijke kunst-
werk behalve in de oorspronkelijke gipskleur ook in
andere kleuren of materialen geleverd worden. Bijvoor-
beeld in goud, brons of in een dun koperlaagje.

Heel mooi, maar de liefhebbers moeten wel diep in de
buidel tasten om iemand te verblijden met dit geschenk:
550 gulden moet je voor het borstenbeeld neertellen. En
dat terwijl jezelf de bron bent van het werk. Voordeliger
is wanneer je samen met een vriendin je borsten laat af-
drukken, dankrijg je honderd piek korting.
Voor meer informatie: 020-6200067

# Je eigen borsten in gips of brons gegoten

Prijzig geurtje
Voor lieden met een paar losse stuivers op zak heeft Lan-
come speciaal voor kerst bij Swarovski 5.000 kristallen
flacons besteld om de geur Trésor in te 'verpakken. De
flacon - 7,5 milliliter Trésor a ’550 - is op inschrijving te
bestellen bij een aantal parfumerieën in Nederland. Voor
ons land is de oplage beperkt tot honderd exemplaren.

In het hart van de 'kristallen piramide' is een druppel-
vorm van glas uitgespaard voor het parfum, dat zo wordt
geïsoleerd van het kristal. De toekomstige keizerin van
Japan Masako heeft vorig jaar de eerste flacon gekregen
ter gelegenheid van haar huwelijk.

Boek verschenen overpopulaire Oostenrijkse brommer

De Puch als cult-symbool
DOOR JAN VAN DEN OORD

Goed beschouwd zorgde een
rood verkeerslicht eigenlijk voor
het ultieme genot. Om op het
moment dat het licht op groen
sprong de motor flink te laten
brullen, de koppeling met een
ruk te laten opkomen en onder-
tussen flink aan het stuur naar
achteren te gaan hangen. Dan
zat je ineens niet meer op een
brommer, maar op een steigeren-
de, zwarte hengst. Eentje met
twee wielen, waarvan de voorste
zeker een meter van de grond
kwam, om pas een heel eind ver-
derop weer op het aardopper-
vlak te stuiteren. En in ieder
geval fietsers en 'buikschuivers'
het nakijken te geven.

Het zou een fragment kunnen
zijn uit 'De Puch Story en andere
brommerverhalen', het boek dat
journalistenWim de Jong en Bas
van Kleef samenstelden naar
aanleiding van de gelijknamige
rubriek in de Volkskrant. Aan-
gevuld met ervaringen foto's van
oud-Puch- en Tomos-rijders.
Puch of Tomos reed je toen niet
bepaald omdat ze technisch zo
geweldig waren; er waren veel
betere brommers. Zon wheelie
voor het verkeerslicht was daar-
om niet zonder risico: de kans
dat je hoge stuur afbrak was be-
paald niet denkbeeldig.

Ook reed je er niet op omdat-ie
zo sterk was of om zn snelheid:
'buikschuivers' als Kreidlers en
Zündapps lagen veel vaster op
de weg en waren over het alge-
meen stukken sneller. Niet al-
leen omdat je met zon kapstok-
stuur veel meer wind ving dan
liggend op zon brede Duitse
tank, maar ook omdat zowel mo-
torblok als constructie veel min-
der degelijk waren.

Desondanks werd de Puch toch
een hit in de jaren zestig bij de
middelbare schooljeugd van Ne-
derland: een fenomeen op twee

wielen, dat zon beetje dezelfde
status kreeg als het Lelijke
Eendje of de Volkswagen Kever.
Vreemd eigenlijk, want in de
tientallen andere landen waar
hij werd verkocht, bleef de Puch
wat hij eigenlijk was: een brom-
mer, een vervoermiddel. Door
allerlei oorzaken werd de Puch
in Nederland een cult-symbool,
een brommer met status, een
middel om je onderscheiden, om
te imponeren en om mee te ver-
sieren.

Snelheid was daarom bittere
noodzaak, aldus ex-Puchrijder
Henk Izaks in 'De Puch Story en
andere brommerverhalen'. „Je
moest zorgen dat jouw Puchje
altijd iets harder liep dan die
Kreidler of Zündapp, anders
pakten ze je. Het was echt een
gewelddadige tijd. Ik weet nog

dat George Kooymans van The
Golden Earring, het kan trou-
wens ook Rinus Gerritsen ge-
weest zijn, met en groot zwaard
aan de zijkant van zijn Puch
reed. Niet alleen voor de show
hoor."

" Nostalgische verhalen over de Puch. Foto: gpd

Revival
Eigenlijk had zon beetje elk
'Puch-tijdvak' voor de represen-
tanten ervan zijn eigen recht-
vaardiging en bijzonderheden,
met af en toe toe ook streekge-
bonden verschijnselen. Zo waren
de Rotterdamse 'post-provo's
volgens Philip Duba 'tegen ou-
ders, leraren, carrière en meer
van die debiele dingen. Waar we
voor waren was onduidelijk.
Muziek (Doors, Animals, Stones,
Jimi Hendrix), meisjes en lekker
rijen op jebrommer.

Heerlenaar Rob Lambers roe
in De Puch-story' met name
'intermenselijke' bijdrage va"1

Puch: „Het maakte niet uit }
welke school of schooltype
zat, als jemaar Puch reed of l
dat er op leek. Je vond elkaar 5
tegendraads uiterlijk, en dat y
de reden dat de wereld tijdeiJ
blonk van optimisme."

Hoewelvolgens recente Pucla' g[j
Tomos-meetings er weer t
aardigerevival aan de gang W {Ê
werd het einde van het cc
Puch-tijdperk ingeluid in het
gin van de jaren zeventig-
echte alternatievelingen v®v,y,
zen een 'automaatje' of ee.n,,Li)'
terwijl de ware snelheidsliefh
bers in de Yamaha's en de B
da's veel goedkopere en snel1
bromfietsen troffen. Hoewel
laatste jaren vooral de br°
scooters enorme verkoopsuc**
sen lijken te boeken, verdwe"^desondanks de Puchs en To^.g,
sen echter nog steeds niet he .
maal uit het straatbeeld.

Nostalgie
Voor de brommerrijders diez^volop in de remake van de ja
zestig storten is het weer een g^
liefd rij-ijzer, maar ook vo.°rje)i
rijders van toen. De weekeino
van de Puch- en Tomosci"
trekken telkens vele honderd
bezoekers van velerlei phhina*,p
Van de eeuwige jongere die
zijn oude brommertje honder
kilometers aflegt met een ten J^
achterop, tot de man met een
nieuwigheid blinkende Pucn
een aanhanger achter een e t
blinkende middenklasser.
zijn de veertigers en vijftig ■die overweldigd door nOS^,aegU
sche gevoelens, uit weemoed
oude Puch kopen, onderde
bijeen scharrelen en het
weer lijdbaar maken.

'De Puch-story en andere bro
merverhalen'. Wim de Jong
Bas van Kleef.
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Fortuna Sittardverplettert FC Zwolle: 5-1

Polonaise
in Baandert

DOOR WIEL VERHEESEN

dr je A?D - Een weergaloze start met twee doelpunten binnen
Het minuten- Vervolgens een eindsprint om van te smullen.
ï,0rt

Was zaterdagavond feest in de Baandert, waar koploper
Bra«s? a Sittard met liefst 5"1 FC Zwolle van de kletsnatte
HeWat veegde. „Een fantastische uitslag. Na 3-1 kwamen wij
tfev *°S'" zei trainer Pim Verbeek. Zijn ploeg vergrootte
°rn ?orsProng tot vijf punten en werd tevens leider in de strijd

Qe tweede periodetitel.

°nuna Sittard-FC Zwolle 5-1 (2-1)
Weert o 1?, Bommel i-O, 3. Van derSom,! 42- ReiJnders 2-1, 80. VanHam^ 3_1' 85' Van der Weert 4-1, 87.Toe,^mg s_l- Scheidsrechter: Schaap.
("?om, °Uwers: 510°- Gele kaart: Lee
ter v a Sittard>' Maaskant, Berhal-, . van de Haar, Schellevis (FC Zwol-

Ver'"na Si''ard: Van Zwam, Ricksen,
e°bs ?^en'Rayer' Loontjens, Lee, Ja-
Botnm i TT

Vroomans), Boessen, VanVan der Weert, Hamming.
kaM R u, Timn*er, Verrips, Maas-
BuUm ";halter'Van de Haar. pl"g (46.
Be lnTn)' „ Schellevis, Sinkgrlven,«"Anders, Boere, Koorman.

Te
~ " 'Uiinaii- J1"* de uitgelaten stem-

de s? D1J dethuisclub sloegen echter
van h P

tp^n d°or bij Leo Schellevis
etlkel bezoekende team. Met nog
hij '*; mmuten te spelen pleegde
vari e£regelrechte aanslag op Mark

v°mmel' die net tevoren tot
pen vfn dewedstrijd was uitgeroe-
Vreü(sïet feit> dat de Fortunees zijn
tnin J over de uitverkiezing aller-
Wt

°"der stoelen of banken stak
tydp-i zi Jn tegenstander als dec iap 0p een stier.

Vechtpartij
°ntstond een regelrechte vecht-

partij. Scheidsrechter Schaap vond
alleen een gele kaart voor Schelle-
vis op zijn plaats. „Van Bommel
provoceerde," constateerde trainer
Ben Hendriks van FC Zwolle, zon-
der daarbij de reactie in Overijssel-
se gelederen goed te keuren. Pim
Verbeek dacht er precies eender
over. Het was dan ook grof wat ge-
beurde. „Daarom kan ik de reactie
van de Zwollenaar niet goedpra-
ten," aldus de oefenmeester van
Fortuna. „Anderzijds zal ik Van
Bommel er toch op wijzen, dat in de
toekomst provocatie achterwege
dient te blijven. Je moet respect to-
nen voor jetegenstander."

In de spelerstunnel, op weg naar het
kleedlokaal, liet met name Fernan-
do Ricksen van de thuisclub overi-
gens op duidelijke toon horen hoe
hij dacht over de Zwollenaren. Enig
schopwerk van de tegenpartij
vóórdat het opstootje in de slotfase
plaatsvond was aan Ricksens ver-
bale optreden niet vreemd.

Aanvoerder Wil Boessen: „In feite
hebben wij tegen FC Zwolle de
strijd in welgeteld tien minuten be-
slist." Met deze woorden memoreer-

de hij het scoreverloop, dat aan de
wedstrijd apart cachet gaf. „Boven-
dien kunnen wij goed omgaan met
de druk, die op ons als koploper
rust."

Dat Mark van Bommel bij de aan-
slag op hem amper ontsnapt was
aan een ernstige blessure besefte hij
terdege. „Ik zag hem komen," aldus
de Maasbrachtenaar over zijn op-
ponent. „Daarom sprong ik toen hij
uithaalde." Robert van der Weert:

„Je moet je hoofd erbij houden, ook
als je een flinke voorsprong hebt
genomen. Voor hetzelfde geld trap-
pen ze zijn enkelbandenkapot. Wat
dan? Van Bommel en wij zitten dan
met de gebakken peren."

Van Bommel (1-0 en 3-1) alsook
Van der Weert (2-0 en 4-1) namen
ieder twee goals voor hun rekening.
Hamming, die zowel bij de eerste
als tweede treffer het voorbereiden-
de werk deed, scoorde óók. Hij te-

kende voor nummer vijf. Zijn eerste
doelpunt in de Baandert.

" Wéér een doelpunt. De Fortunezen Hamming, Vroomans, Van Bommel, de half zichtbare Boessen, Van der Weert en
Loontjens (v.1.n.r.) bouwen een feestje. Foto: peter roozen

sport
Spelletje kat en muis in Oosterpark: 0-2

Roda spaart Groningen
DOOR FRED SOCHACKI

Groningen - Het antwoord
«P de vraag hoe ditRoda JC afe stoppen is, wordt met de
ieeï moeilijker. Waar rade-oosheid zich bij de tegenstan-
jjrs manifesteert, stapt coach
-tai Stevens zonder zorgen
sepiaagd door het leven. Kan
V(

Jn ploeg zelfs nog enkele
banende woorden opwege naar huis geven, nadat FCronmgen volledig zoekge-

,Peeld en onthutst is achterge-laten: 0-2.

Hnii?roninSen-Roda JC 0-2 (0-2) - 17.
Soh ilB O"1- 20- Huiberts 0-2.neidsrechter: Reygwart. Toeschou-
(rjr: . u-075. Gele kaart: Koemanloningen), Senden, Atteveld (Roda

V vP"-oningen: Roorda; Boekweg,
*nan(7Q'r^°?man en Ebbinge; Ko°y-
tevn é Jong), Beerens en Boudes-
bar^' bchreuder (70. Sahetapy), Bom-
Rori e"Sion-
Att» £Ci HesP; Senden, De Koek,
Lu_7f'd en Trost; Doomernik, Van de
len t Van Ho°gdaiem) en Van Ga-
sen') Graef en Huiberts (87. Derk-

*n w^ aar wonnen we hier met 5-3
slorderd er door de Ploeg ontzettend

'liet ?S Verdediëd- Nu winnen we
de

, °en is er net zo slordig met
tH *a£.Sen omgesprongen." Alleen
treff uiberts nad, na zijn twee
kim 6rs' zeker nog drie doelpuntenUtlnen scoren.

Oost ' was heer en meester in het
HianrPark en FC Groningen kwam
sWracht tekort om alle Saten te
'erin Een beeld dat met verbiJs_
de G

§ vanaf de tribunes en vanuit
sla

_ r°ningse dug-out werd gadege-
lant Af en toe was het zelfs Se"
fen °m te zien hoe deKerkradena-
<lold voetballende collega's
Hiet Vandaar ook dat Stevens
trgff 3 te.zwaar tilde aan de zes
"2o ?"S' die niet werden gescoord.
k endla£B ze zich dergelijke uitste-
het, , ansen blijven scheppen, zitWel goed," vond hij.

van h
Zit §oed' boven aan de top

op £e ranglijst. Ongekende weelde
\VeeiHlheide- Ongekend of niet,
terecht 1S weelde> zal Hub Stevens
'Hanri denken- Voorlopig is nie-
JC" ,n°g in staat gebleken Roda
heeft. piJn te doen- En de PloeS
vOorHlUft de minste tegenstanders

fle kiezen gekregen.

Waar ligt de kracht van dit elftal?
Een ijzersterk verdedigingsblok dat
met een gezonde dosis fysieke hard-
heid, consequent en sober speelt.
Het aantal tegentreffers (7 in 13
wedstrijden) spreekt boekdelen.
Tussen verdediging en aanval be-
weegt zich een aantal spelers met
een enorme werklust en een groot
loopvermogen. Roda's aanvalslijn
wordt gekenmerkt door individuele
kwaliteit. Het opportunisme van
Max Huiberts gekoppeld aan het
voetbalinstinct van Tomec Iwan.
Daar tussendoor sluipt goaltjesdief
Maurice Graef.

Tegen die formatie was FC Gronin-
gen in het Oosterpark geen moment
opgewassen. Even hadden de Kerk-
radenaren wat gewenningsproble-
men, maar na tien minuten sloeg
Roda de juistweg in. Weer tien mi-
nuten later was de beslissing reeds
gevallen. Eric van derLuer nam een
vrije trap op maat en Max Huiberts
worstelde zich op tijd los bij Claus
Boekweg. Tomec Iwan bediende een
aanval later Huiberts weer op maat
en via de hak. van Boekweg was
Groningen al vroeg verslagen.
Wat volgde was een ware voetbal-
demonstratie. Roda JC sprong met

zijn tegenstander om als betrof het
een oefenpartijtje tegen een vierde
klas amateur. Schitterende combi-
naties, uitgevoerd in een voor Gro-
ningen veel te hoog tempo, hadden
meer verdiend dan de nonchalance
waarmee voornamelijk Huiberts en
Iwan mogelijkheden teniet deden.
In andere gevallen stond de paal in
de weg (Graef) of was doelman
Roorda op zijn post. Met name bij
de inzetten van Trost en de twee
loepzuivere omhalen van Max Hui--
berts. Hoogstandjes die meer had-
den moeten opleveren dan de uit-
eindelijke twee treffers.

Na de pauze kon Roda de energie-
knop op sparen zetten. Tot opluch-
ting van de thuisclub, die aldus een
fiks pak slaag bespaard bleef.

„Waar het eindigt, weet ik niet,"
antwoordde Stevens op de meest
gestelde vraag. „Wat mij betreft
mag het zo nog een tijdje doorgaan.
En mocht het een keer fout gaan,
kan het team bewijzen waar het
werkelijk staat. Want dan worden
die zaken echt belangrijk waarvan
men nu beweert dat Roda ze in rui-
me mate heeft: balans, veerkracht
en vriendschap."

" Max Huiberts en Maurice Graefzorgen voor onrust in de defensie van FC Groningen. Foto: bert wierenga

Opsteker
Pim Verbeek: „Vanzelfsprekend
was de start een enorme opsteker.
Wij wisten, dat Zwolle weinig te-
gendoelpunten had weggegeven en
over een fysiek sterke defensie be-
schikte." Na 2-0 stokte het echter in
de Fortuna-gelederen. „Wij maak-
ten," aldus de trainer, „de fout om

de flanken te weinig in het spel te
betrekken. Wilden te snel de spitsen
bereiken." Met die opmerking riep
hij een aantal gemiste kansen uit de
eerste helft in herinnering.
Op het moment, dat de speaker in
de slotfase het aantal toeschouwers
bekendmaakte en het publiek op-
riep tot morele ondersteuning, werd
Fortuna Sittard een ontketende
ploeg. Het aantal kijkers (5100) was
trouwens een mijlpaal in de voor-
bije seizoenen.

Swift-dames in
Champions League

Van onze verslaggever

METZ - De handbaldames van
Swift Roermond hebben in de
tweede ronde van de Europacup
voor landskampioenen plaatsing
afgedwongen voor de Cham-
pions League. Het is voor de eer-
ste keer in de geschiedenis van
het Nederlands handbal dat een
ploeg zich voor dit prestigieuze
evenement plaatst.
Swift verdedigde tegen ASPTT
Metz-Marly, de Franse "kam-
pioen, met succes de in Roer-
mond opgebouwde voorsprong
(27-23) van vier doelpunten. De
Roermondsen verloren welis-
waar met 22-19 in het Palais des

Sports te Metz, maar gingen
door op basis van het ene doel-
puntje verschil dat nog restte
van de thuiswedstrijd.
De Europese avonturen van de
landskampioen bij de heren
Horn/Sittardia en bekerhouder
Hirschmann/V&L gingen in
Spanje afgelopen weekeinde als
een nachtkaars uit. Sittardia
verloor met 30-14 van Teka San-
tander (thuis 27-24) en V&L ging
ook de tweede keer in en tegen
Barcelona onderuit: 30-14, na
eerder met 35-9 verloren te heb-
ben.

Zie verder pagina 20

" Swift wint zenuwenoorlog

Steekpartij in Enschede
ENSCHEDE/UTRECHT - Suppor-
ters hebben gisteren voor en na de
wedstrijden FC Twente-Feyenoord
en FC Utrecht-Ajax voor ongere-
geldheden gezorgd. Na afloop van
de eredivisie-wedstrijd tussen
Twente en Feyenoord is een 19-jari-
ge inwoner van het Duitse Gelsen-
kirchen neergestoken. In de Ut-
rechtse binnenstad arresteerde de
politie voor de aanvang van de
wedstrijd FC Utrecht-Ajax onge-
veerd honderd supporters van de
Amsterdamse club. Zij maakten
zich schuldig aan openlijke geweld-
pleging en ordeverstoringen.

Tijdens en na dit doelpuntloze duel
werden in en rond het stadion Gal-
genwaard nog eens vier Utrecht-
supporters aangehouden. De hon-
derd Ajax-aanhangers hielden zich
op in een café aan deAmsterdamse-
straatweg. Toen de ME daar rond
het middaguur naar binnen ging om
mensen met en zonder kaartje te
scheiden sloeg de vlam in de pan.

Politie
De politie hield ter plaatse zeventig
relschoppers aan, dertig anderen
werden even later ingerekend. De
arrestanten zijn aan het begin van
de avond vrijgelaten, nadat ze wa-
ren voorgeleid aan de officier van
justitie. Het is nog niet bekend te-
gen hoeveel relschoppers proces-
verbaal is opgemaakt.
De dader van de steekpartij na af-
loop van de wedstrijd FC Twente-
Feyenoord is nog niet achterhaald.
Het slachtoffer verkeert niet in le-
vensgevaar. Vijf supporters zijn
opgepakt, onder meer voor openlij-
ke geweldpleging.

Het duel was in Enschede met de
nodige spanning tegemoet gezien.
Burgemeester Jan Mans verbood de

wedstrijd vorige maand nog uit
vrees voor rellen. Het zag er toen
naar uit dat aanhangers van de FC
Groningen samen met die van de
Rotterdamse club de confrontatie
zouden zoeken met de Twentena-
ren. Die zouden op hun beurt steun
krijgen van bevriende supporters
van Schalke uit Gelsenkirchen.

Energie
Politie, FC Twente, supporters en
de gemeente Enschede stopten de
afgelopen weken veel energie in een
draaiboek om de wedstrijd zonder
narigheid te laten verlopen. De
voetbalclub zette ruim 180 stewards
in voor de opvang van supporters.
De politie bracht bijna 200 mensen
op de been.

Gekibbel rond
Dick Advocaat

EINDHOVEN - Dick Advocaat
wordt de nieuwe trainer van PSV,
maar dan moet de KNVB meewer-
ken. De bond heeft een contract met
Advocaat dat nog drie en een half
jaar loopt en kan dus een afkoop-
som eisen. Dat is deKNVB ook van
plan. „Ik vind dat niet meer dan
normaal dat die er komt," oordeelt
Theo Aalbers. Over de hoogte ervan
wil de penningmeester zich niet uit-
laten. Of de Eindhovense club, dan
wel Advocaat, wiens contract met
de bond nog tot medio 1998 door-
loopt, het bedrag voor zijn rekening
neemt, is hem om het even. „Als er
maar iemand is die het ophoest."

„We betalen geen cent afkoopsom,"
zei voorzitter Bill Maeyer van PSV
zaterdagavond in Volendam echter.
Vrijdag had PSV een 'eerste, oriën-
terend gesprek' met Advocaat. Dat
feit op zich maakte aan de laatste
onzekerheid een einde: Advocaat is
inderdaad de eerste kandidaat van
PSV. Of het tot een contract komt,
hangt van geldzakenaf: PSV en Ad-
vocaat moetenrond komen over een
salaris - wat wel zal lukken - en
Advocaat zal een regeling moeten
treffen met de KNVB. PSV-pen-
ningmeester Harrie van Raaij is
duidelijk over die laatste kwestie:
„Als de KNVB een afkoopsom eist,
gaat het niet door, denk ik."

Gezin Becker
met dood
bedreigd

FRANKFURT - De Duitse poli-
tie heeft extra veiligheidsmaat-
regelen rond Boris Becker ge-
troffen. De verscherpte waak-
zaamheid werd ingesteld nadat
onbekenden de afgelopen week
tot twee keer toe telefonisch het
gezin van de Duitse tennisser
met de dood hadden bedreigd.
„We nemen de bedreiging se-
rieus," zei een woordvoerder
van de politie zaterdag. „We
hebben navenante maatregelen
getroffen om de veiligheid van
Becker en zijn gezin zo goed als
mogelijk te garanderen." lets
minder dan twee maanden gele-
den was Beckers landgenoot
Michael Stich ook het doelwit
van bedreigingen. Dat gebeurde
toen hij deelnam aan een toer-
nooi in Hamburg. Een gefru-
streerde fan van Steffi Graf
stak daar verleden jaar april
Moniea Seles in haar rug.
Sindsdien is ze niet meer in ac-
tie gekomen.

(ADVERTENTIE)

|^J Roland Ooslwege
* goudsmid

Grote collectie
creatieve trouwringen

Geleenstraat 55, Heerlen
Tel. 045-712660
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eerste divisie
Eindhoven-Heracles 1-3
RBC-Excelsior 0-0
Helmond Sport-Den Bosch 3-1
TOP Oss-Cambuur 1-1
Fortuna Sittard-FC Zwolle 5-1
AZ-De Graafschap 1-0
WV-Telstar 0-2
Emmen-Veendam 1-0
Haarlem-FC Den Haag 1-0

Fortuna S. 13 9 3 121 34 -11
Heracles 13 7 2 4 16 26 -16
Excelsior 13 7 2 4 16 28 -22
Graafschap 13 7 2 4 16 24 -20
FC Zwolle 13 6 4 3 16 22 -18
TOP 13 6 3 4 15 22 -14
Den Haag 13 7 1 5 15 27 -20
CambuurL 13 5 5 3 15 18 -15
Helm.Sport 13 6 2 5 14 25 -29
VW 13 5 3 5 13 27 -23
Veendam 13 5 3 5 13 21 -20
AZ 13 4 5 4 13 17 -16
Emmen 13 3 6 4 12 18 -21
RBC 13 5 2 6 12 15 -20
Telstar 13 4 3 6 11 21 -29
Haarlem 13 3 3 7 922 -30
Den Bosch 13 1 3 9 5 15 -34
Eindhoven 13 0 2 11 2 6-30
VVV le periodekampioen

TWEEDEPERIODE
Fortuna S. 5 4 1 0 9 15 -5
Excelsior 5 4 1 0 9 12 - 5
Den Haag 5 4 0 1 8 15 - 5
Graafschap 540 186-3
Heracles 5 3 1 1 7 14 - 8
Telstar 5 3 1 1 7 10 - 9
Veendam 530269-5
FC Zwolle 5 3 0 2 6 10 -10
Helm.Sport 521259-10
Emmen 52 1257-10
TOP 5 12248-8
Haarlem 520349-10
CambuurL 5 0 4 14 6-7
AZ 512246-9
RBC 5 113 3 5-8
Den Bosch 5 0 1 4 1 4 -17
Eindhoven 500504-12
VW 5 0 0 5 0 1-9

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

scoreverloop
EREDIVISIE
FC Utrecht-Ajax 0-0. Scheidsrechter: Ui-
lenberg. Toeschouwers: 14.000.
FC Utrecht: Ponk; Vierklau, Smit, Nasci-
mento en Wijnands; De Jong, Asmus, Booy
en Hernandez; Hasselbaink (87. De Kruyff)
en Hofstede (75. Smolarek).
Ajax: Van der Sar; Reiziger, Blind, See-
dorf en Frank de Boer; Kanu, Litmanen en
Davids; Finidi (62. Overmars), Kluivert (44.
Ronald de Boer) en Van Vossen.
FC Twente-Feyenoord 5-1 (2-1). 25. Van
Halst 0-1 (eigen doel), 34. Mols 1-1, 41.
Boerebach 2-1 (strafschop), 69. Bruggink
3-1, 73. Zwijnenberg 4-1, 80. Bruggink 5-1.
Scheidsrechter: Wegereef. Toeschouwers:
12.100. Gele kaart: Hoogma (FC Twente).
FC Twente: Boschker; Zwijnenberg, Hoog-
ma, Van Halst (46. Volmer) en Karnebeek;
Bosvelt, Boerebach en Ter Avest; Bruggink,
Mols en Vurens.
Feyenoord: De Goey; Trustfull, De Wolf,
Fraser en Refos; Scholten, Bosz en Van
Bronckhorst (68. Van Loen); Taument,
Larsson en Blinker.
NEC-Go Ahead Eagles 2-1 (0-1). 41. De
Gier 0-1, 55. Van Eijkeren 1-1 (strafschop),
85. Van Wanrooy 2-1. Scheidsrechter:
Blankenstein. Toeschouwers: 3240.
NEC: Brookhuis; Dikken, Van der Linden,
Aalbers en Stock; Van Diemen, Van Wan-
rooy en Van Eijkeren; Pothuizen (46. Lok),
Kooistra en Janssen.
Go Ahead Eagles: Hiele; Hulshoff, Verha-
gen, Steinmann en Verkuyl; Valk (75. Rori-
je), Heering en Scherming; De Gier, Michels
en Pothoven.
Willem 11-Dordrecht '90 1-0 (1-0). 40. Ste-
wart 1-0. Scheidsrechter: De Graaf. Toe-
schouwers: 6100. Rode kaart: 76. Wilster-
man (Dordrecht'9o, 2x geel). Gele kaart:
Van Gastel, Latupeirissa (Willem II).
Willem II: Jansen; Meijs, Smits, Feskens
(89. Vos) en Bogers; Van Gastel, Van Geel
en Latupeirissa; Stewart, Bouchlal en La-
ros (74. Sylla).
Dordrecht '90: Gall; Liefden, Wilsterman,
Van Tiggelen en Atmodikoro; Robbemond,
Van Watturn, Valke en Rook (46. Van de
Merwe); Schaap (66. Brögger) en Wouden.
Volendam-PSV 0-0. Scheidsrechter: Jol.
Toeschouwers: 5500. Gele kaart: Ooyer,
Molenaar (Volendam), Prommayon, Play-
fair (PSV).
Volendam: Zoetebier; Ooyer, Binken, Mole-
naar en Wilson; Den Ouden, Pastoor en
Steur; Vukov, Stefanovic en Smeets.
PSV: Waterreus; Faber, Valckx en Prom-
mayon; Van derDoelen, Playfair (46. Hoek-
stra), Numan en Van der Leegte; Ronaldo,
Nilis en Zenden (69. Pahlplatz).
Heerenveen-Sparta 1-0 (0-0). 80. De Visser
1-0 (strafschop). Scheidsrechter: Luyten.
Toeschouwers: 12.500. Rood: 86. De Bruin
(Sparta, 2x geel). Gele kaart: Roelofsen,
Tammer (Heerenveen), Van den Berg,
Noorlander (Sparta).
Heerenveen: L'Ami; Doesburg, Oosterveer,
Hansma en Sier; Hellinga, Roelofsen en De
Visser; Echteld (87. Van Tuinen), Polley (66.
Tammer) en Regtop.
Sparta: Metgod; Noorlander, De Bruin,
Veldman en Gerard de Nooijer; Sandel (87.
Krijgsman), Van den Berg en Jalink; Van
derLaan, Boogers en Fortes.

EERSTE DIVISIE
Eindhoven-Heracles 1-3 (0-0). 54. Velten
0-1, 69. Hilgerink 0-2, 80. Krüzen 0-3, 87.
Hendriksen 1-3. Scheidsrechter: Oskam.
Toeschouwers: 1442. Gele kaart: Radjin de
Haan (Eindhoven), Wiggers, Kolmschot,
Hilgerink, Waslander (Heracles).
RBC-Excelsior 0-0. Scheidsrechter: Tem-
mink. Toeschouwers: 2100.
Helmond Sport-FC Den Bosch 3-1 (0-0).
59. Vincent 1-0, 60. Vincent 2-0, 68. Schu-
man 3-0, 80. Van Nistelrooy 3-1. Scheids-
rechter: Van Beek. Toeschouwers: 2000.
Gele kaart: Kalizic (Den Bosch).
TOP Oss-Cambuur 1-1 (1-1). 16. Konter-
man 0-1, 37. Waterink 1-1. Scheidsrechter:
Takacs. Toeschouwers: 2121. Gele kaart:
Haatrecht (Telstar), Elzinga, Abma (Cam-
buur).
AZ-De Graafschap 1-0 (1-0). 31. Van Dam
1-0. Scheidsrechter: Van Egmond. Toe-
schouwers: 3451. Rood: 68. Matthaei (De
Graafschap). Gele kaart: Den Turk, Coolen
(AZ).
Emmen-Veendam 1-0 (1-0). 23. Drent 1-0.
Scheidsrechter: Blommesteijn. Toeschou-
wers: 3643.
Haarlem-FC Den Haag 1-0 (1-0). 44. Van
der Haar 1-0. Scheidsrechter: Van Velu-
wen. Toeschouwers: 2130. Gele kaart: Po-
corni (Haarlem), Gentile, Stam, Adam, Van
derLaan (FC Den Haag).

topscorers
Eredivisie: 1. Kluivert (Ajax) 10; 2. Ronal-
do (PSV) 9; 3. Roelofsen (MVV), Graef (Ro-
da JC), Huiberts (Roda JC) 8; 6. Van Hooij-
donk (NAC), Nilis (PSV) 7; 8. De Gier (Go
Ahead Eagles) 6; 9. Dennis de Nooijer
(Sparta), Van der Laan (Sparta), Boogers
(Sparta), Van Eijkeren (NEC), Litmanen
(Ajax), Boerebach, Mols (FC Twente) 5.

Eerste divisie: 1. Velten (Heracles) 14; 2.
Van der Weert (Fortuna Sittard) 12; 3. Huy-
sen (Haarlem), Sibon (VVV) 11; 5. Taihuttu
(Helmond Sport) 9; 6. Dijkhuizen (Excel-
sior), Van der Vegt (FC Zwolle), Van
Schijndel (De Graafschap) 8; 9. Van Roon
(Telstar), Mutsaers (AZ), Van der Laan (FC
Den Haag) 7.

buitenland
BELGIË
St. Truiden-Anderlecht 0-2
Charleroi-Aalst 0-0
Standard-Lierse 2-0
RWDM-Lommel 0-0
Gent-Cercle Brugge 4-0
Mechelen-Beveren 1-1
Oostende-Ekeren 1-1
Club Brugge-Club Luik 2-0

Stand: Anderlecht 13-20; Standard 13-20;
Mechelen 13-16;Brugge 12-15; Gent 13-15;
Seraing 12-14; Lierse 13-14;RWDM 13-14;
Aalst 13-13; Beveren 13-12; Antwerp 12-11;
Charleroi 13-11;Ekeren 12-10; St-Truiden
13-10; Cercle 13-10; Lommei 13-9; Oosten-
de 12-8; Club Luik 12-6.

DUITSLAND
Kaiserslautern-Duisburg 1-0
München 1860-Leverkusen 1-1
Karlsruhe-Bayern München 2-2
Uerdingen-WerderBremen 1-3
Vfß Stuttgart-VfLBochum 2-2
Borussia Dortmund-Freiburg 1-1
Frankfurt-Bor. M'gladbach 2-1
FC Köln-Hamburger SV 1-1
Schalke '04-Dynamo Dresden 4-0

Stand: Dortmund 14-23; Bremen 14-21;
M'gladbach 14-18; Kaisersl. 14-18; HSV
14-17; Leverkusen 14-17; Freiburg 14-17;
Bayern M. 14-17; Stuttgart 14-16;Karlsru-
he 14-16; Frankfurt 14-14; Schalke'o4
14-13; Köln 14-11; Uerdingen 14-10; Dres-
den 14-8; 1860 München 14-7; Bochum
14-6; Duisburg 14-3.

ENGELAND
Coventry-Norwich 1-0
Ipswich-Blackburn 1-3
Manchester Utd-Crystal Palace 3-0
Nottingham-Chelsea 0-1
Queens PR-Leeds 3-2
Sheffield W'day-West Ham 1-0
Southampton-Arsenal 1-0
Tottenham-Aston Villa 3-4
Wimbledon-Newcastle 3-2
Leieester-Manchester City 0-1
Vandaag: Everton-Liverpool

Stand: Man.United 15-34; Blackburn
15-33; Newcastle 15-33; Liverpool 14-29;
Nottingham 15-28; Leeds 15-24; Chelsea
14-23; Man. City 15-22; Norwich 15-21;
Southampt. 15-20; Arsenal 14-19; Crystal
P. 15-19; Coventry 15-19; Wimbledon
15-18; Tottenham 14-17; Sheff.Wed. 15-17;
West Ham 15-17; Queens PR 15-16; Aston
Vil. 15-13; Ipswich 15-10; Leieester 14-9;
Everton 14-8.

FRANKRIJK
Montpellier-Nice 0-0
Martigues-Rennes 1-0
St. Etienne-Paris SG 1-3
Bordeaux-Lille 1-0
Le Havre-Caen 1-1
Lens-Auxerre 1-1
Sochaux-Metz 4-2
Nantes-Bastia 0-0
Monaco-Cannes 0-0
Strasbourg-Lyon 1-0

Stand: Nantes 18-38; Paris SG 18-34; Can-
nes 18-31; Lyon 18-30; Strasbourg 18-30;
Bordeaux 18-29; Lens 18-28; Auxerre
18-27; Martigues 18-27; St-Etienne 18-23;
Rennes 18-23; Monaco 18-22; Bastia 18-20;
Metz 18-20; Le Havre 18-19; Lille 18-19;
Sochaux 18-18; Caen 18-17; Nice 18-15;
Montpell. 18-14.
ITALIË
Bari-Cremonese 2-0
Brescia-Roma 0-0
Cagliari-Genoa 1-0
Juventus-Reggiana 3-1
Lazio-Padova 5-1
Napoli-Fiorentina 2-5
Parma-Foggia 2-0
Sampdoria-Torino 1-1
Milan-Inter l-l

Stand: Parma 10-23;Lazio 10-21; Fiorenti-
na 10-21; Juventus 9-20; Roma 10-17; Fog-
gia 10-16; Bari 10-16; Cagliari 10-15;
Sampdoria 10-13; Inter 9-12; Milan 9-12;
Torino 9-11; Genoa 10-11; Napoli 10-10;
Cremonese 10-9; Padova 10-8; Brescia 10-3;
Reggiana 10-2.

SPANJE
Valencia-Real Madrid 1-2
Valladolid-Barcelona 1-3
Sociedad-Celta 2-3
Tenerife-Betis 1-4
Atl. Madrid-Logrones 3-0
Zaragoza-Albacete 1-0
Compostela-Bilbao 0-1
Espanol-Gijon 1-1
Sevilla-Santander 1-3

Stand: Zaragoza 11-17; R. Madrid 11-16;
Barcelona 11-16; Deportivo 11-16; Betis
11-14; Bilbao 11-14; Espanol 11-13; Celta
11-12; Sevilla 11-11; Valencia 11-11; Com-
postela 11-11; Tenerife 11-10; Gijon 11-10;
Oviedo 11-9; Santander 11-8; Atl.Madrid
11-7; Sociedad 11-7; Albacete 11-7; Valla-
dolid 11-7; Logrones 11-4.

sportprijsvragen
Lotto: 4-8-20-24-33-35. Reservegetal: 29.
Cijferspel: 277347.
Toto 46: 1-1-1-1-1-3-2-3-2-3-1-1.
Lucky Ten van afgelopen zaterdag:
4-8-14-22-25-30-32-33-36-39-40-49-51-5-
-8-66-67-68-71-73-79.

Belgische lotto: 6-13-18-21-33-41. Reserve-
getal: 32.
Jokergetal: 3750583.

Duitse lotto: 3-4-6-18-46-47. Reservegetal:
24. Supergetal: 3.
Super 6: 518805.
Spiel 77: 0163050.

De Jong snel in modderbrij
HELLENDOORN - Bert de Jong
heeft met zijn navigator Ton Hillen
de Golden Tulip Rally, meetellend
voor het internationale en nationale
Nederlandse kampioenschap, ge-
wonnen.
Na 240 kilometer over veelal glib-
berige wegen, met langs de kant

beide dagen ongeveer 75.000 door-
weekte toeschouwers, finishte de
Nederlander na 18 klassements-
proeven in Salland en Twente met
negen seconden voorsprong op het
Belgische koppel Lietaer en Deram-
melaere, die ook in een Ford Escort
reden.

De regenval van de afgelopen dagen
had de wegen rond Hellendoorn in
een modderbrij veranderd. Veel
equipes raakten door de weersom-
standigheden in de problemen.
Slechts vijftig van de 94 gestarte
auto's bereikten de eindstreep. Een
opmerkelijke klassering was weg-
gelegd voor de Limburger Maurice
Bergsteijn, die met een Opel Corsa
op de negende plaats eindigde.

sport
scorebord

eredivisie
Willem 11-Dordrecht '90 1-0
Heerenveen-Sparta 1-0
MW-Vitesse 2-3
Volendam-PSV 0-0
FC Utrecht-Ajax 0-0
FC Groningen-Roda JC 0-2
FC Twente-Feyenoord 5-1
NEC-Go Ahead Eagles 2-1

RodaJC 13 8 5 0 21 27 - 7
Ajax 11 9 2 020 34 - 6
FC Twente 11 7 4 0 18 30-14
Feyenoord 12 7 3 2 17 26 -16
PSV 13 7 3 3 17 31 -17
Vitesse 12 4 5 3 13 13 -17
MW 12 5 2 5 12 21 -21
Willem II 12 5 2 5 12 16 -18
Heerenveen 13 5 2 6 12 15 -26
FC Utrecht 12 4 3 5 11 16 -19
Sparta 13 4 3 6 11 17 -17
NAC 11 3 4 4 10 17 -19
NEC 12 4 2 6 10 18 -19
Volendam 13 2 6 5 10 12 -20
Groningen 13 2 4 7 8 16 -26
GA Eagles 13 1 5 7 7 11 -30
Dordr.'9o 13 0 6 7 6 7 -25
RKC 11 1 3 7 513 -23

Dinsdag 19.30 uur:
FC Twente-NAC
Zaterdag 19.30 uur:
Dordrecht '90-FC Groningen
GA Eagles-Heerenveen
NAC-NEC
Zondag 14.30 uur:
Ajax-MW
RKC-FC Twente
Roda JC-FC Utrecht
Sparta-Willem II
Vitesse-Volendam
PSV-Feyenoord 18.00uur

Sabatini rekent afmetplaaggeest

Sampras weerstaat
Becker in Frankfurt

FRANKFURT - In het groeps-
duel was slechts eer te verdie-
nen. En Boris Becker is eerzuch-
tig. Hij versloeg Sampras in
diens eerste wedstrijd van de
ATP-Masters in Frankfurt. Zon-
dag, in de finale, viel er veel geld
te verdienen, en de geldzucht
van Sampras kent geen grenzen.
De Amerikaan won het slotstuk
van het tennisjaar in ruim
tweeënhalf uur met 4-6, 6-3, 7-5,
6-4.

Negenduizend luidruchtige sup-
porters, 23 Duitse aces sneller
dan het geluid, Pete Sampras
hoorde er zondag niet van op. De

Amerikaan, die net als Lendl in
1987 een heel kalenderjaar de
eerste plaats bezette, ging na een
moeizaam begin steeds beter
spelen. De overwinning in
Frankfurt leverde de Amerikaan
een cheque van bijna 2,1 miljoen
gulden op. Becker, die in 1988 en
1992 zegevierde, moest met iets

meer dan de helft genoegen ne-
men.

Twee keer was de achttienjarige
nieuweling in de top van het
vrouwentennis haar te slim af
geweest. Gabriela Sabatini nam
zondag, tijdens de Mastersfinale
in New Vork, wraak op Lindsay

Davenport. De Argentijnse won
de enige eindstrijd in het vrou-
wentennis die volgens het best-
of-five-systeem plaats heeft met
6-3, 6-2, 6-4.

Sabatini rekende in New Vork af
met een mindere periode. „Er zat
iets dwars in mijn kop. lets
waardoor het de afgelopen
maanden gewoon steeds net niet
lukte. Die partij tegen Navrati-
lova was iets fantastisch, die
heeft zoveel indruk op me ge-
maakt... Ik kan niet verklaren
wat er met me is gebeurd, maar
vandaag bleek duidelijk dat de
blokkade is verdwenen."

Nederlaag tegen Tilburg Bultje voorlopig uitgeschakeld

Tegenslag voor Heaters
Van onze correspondent

» THEOKEYDENER

GELEEN - In de tweede periode van het ijshockeyduel Hatu-
lek Heaters-Couwenberg Trappers raakte Heaters-aanvaller
Mare Bultje ernstig geblesseerd. De beste Gelener werd hevig
bloeden aan zijn hoofd ter observatie met de ambulance naar
het Maasland ziekenhuis vervoerd. De onfortuinlijke Bultje
raakte met zijn schouder het doel, nadat hij Heaters' tweede
doelpunt (2-4) scoorde. Daardoor raakte de aanvaller uit ba-
lans en sloeg vervolgens met zijn hoofd tegen de boarding. Met
een fikse hoofdwonde, hersenschudding en een blessure aan
schouder en elleboog werd hij afgevoerd. Bij de tegenslag voor
Bultje bleef het niet. De Heaters verloren op eigen ijs kansloos
met 3-7 van Tilburg.

Teamchef Danny Peters: „Dit jaar
speelt Bultje zeker niet meer mee.
Een harde klap voor het team. Maar
we komen wel uit het dal."

De Heaters lijken echter voorlopig
in de hoek te zitten waar de klap-
pen vallen. Ook ondanks de tomelo-
ze inzet moesten de Geleners gister-

avond een geflatteerde nederlaag
3-7 (0-1; 3-4; 0-2) tegen titelverde-
diger Tilburg incasseren. In Hee-
renveen wonnen de Limburgers
zaterdag overigens nog met 8-2
(3-1; 3-0; 2-1).

Kwalitatief was de thuisclub in Ge-
leen duidelijk de mindere van de
Brabanders, maar door het oppor-
tunistische spel dat de Heaters eta-
leerden, hadden de Tilburgers af en
toe toch de handen vol aan de thuis-
ploeg. De vaste keus, omringd door
een viertal B-junioren en 'oudge-
diende' Hein de Pont, hield lang
stand tegen een Tilburg dat niet
kon overtuigen, hetgeen bleek uit
de magere 0-1 na twintig minuten.

Probleem bij deHeaters is echter de
verdediging. Coach Steve Gatzos
moest opnieuw een beroep doen op

gelegenheidsverdedigers, hetgeen
tenkoste gingvan de aanval. De Ge-
leners improviseerden af en toe be-
kwaam en kwamen drie maal, via
Al Raymond, Mare Bultje en Frank
Versteeg, tot scoren. Een 1-4 ach-
terstand werd gereduceerd tot 3-4.
De thuisploeg maakte echter de
fout om teveel te willen, waardoor
de Brabanders uitliepen naar 3-7.

Het Geleense team heeft, ondanks
de sportieve aderlating, nog altijd
perspectief. Het bestuur is druk
doende om minimaal twee buiten-
landse verdedigers aan te trekken.
Danny Peters: „Er moeten zo snel
mogelijk versterking voor de verde-
diging komen, dat is hard nodig.
Het liefst deze week nog. We moe-
ten rekening houden met de moge-
lijkheden, maar daar moeten we uit
kunnen komen."

Fair Play alleen aan kop
Van onze correspondent

THEOKEYDENER
HOENSBROEK - Na de royale
8-0 zege op het Utrechtse Poppe-
lier is Fair Play Centers alleen
leider in de nationale drieban-
dencompetitie. Medekoploper en
titelverdediger BC Hengelo werd
door Minkels Products fors on-
deruit gehaald (8-0), waardoor
de Limburgers nu met één punt

voorsprong op Van Done&De
Roo na acht wedstrijden aan de
kop van het klassement staan.
De herfsttitel kan de Hoensbroe-
kenaren niet meer ontgaan.
De spanning in de uiteindelijke
titelstrijd zit er nog volledig in,
omdat door de verrassende ne-
derlaagvan Hengelo deverschil-
len tussen de nummers een tot en
met vier nog altijd minimaal
zijn.

Overigens kwamen de Hoens-
broekenaren moeilijk op gang.
Er dreigde zelfs een nederlaag,
want Tony Carlsen (Fair Play);
had het ontzettend moeilijk in de
beginfase tegen de boomlange
Boulanger. Hij keek zelfs tegen
een 22-37 achterstand op. Een
sensatie dreigde. Gelijktijdig
stuntelde Roland Forthomme
(Fair Play) tegen Van der Smis-
sen, maar hij wist tenslotte met

50-48 caramboles de zege veilig
te stellen. De eindsprint van
Carlsen keerde het tij tijdig. Hij
hleef met 50-47 caramboles Bou-
langer de baas.

Dick Jaspers, de kopman van de
Limburgers, verkeert momenteel
in blakende vorm. De winnaar
van de tweede wereldbekerwed-
strijd deze week, rekende vrij
simpel af met Kurt Ceulemans.
Dick van Uum (Fair Play) degra-
deerde zijn opponent Van de
Wurf tot figurant. Met de score
50-24 veegde hij de Utrechter
vakkundig van de tafel.

Wassen grossiert
in toernooizeges

DEN BOSCH - Rogier
Wassen heeft zijn vier-
deA-toernooi in Neder-
land van dit jaar ge-
wonnen. Wassen begon
in het voorjaar met het
Unicumtoernooi in Lei-
den. Na zijn eindexa-
men won hij het Ray
Prickerstoernooi in
Weert en het Paling-
toernooi in Volendam.
De winst in de finale
van het Bastion Base-
laar toernooi in Den
Bosch betekende de

vierde hoofdprijs

" In de eerste klasse A
van de wintercompeti-
tie in Hulsberg heeft
Rapid de leiding geno-
men. De Schaesbergse
formatie versloeg
Übach over Worms met
5-3. De ontmoeting de
Burght - Blerick 2, die

vorige week door het
niet opkomen van Ble-
rick in 8-0 voor de
Burght eindigde, zal
mis- schien toch ge-
speeld worden. Zater-
dag verscheen Blerick,
op de oorspronkelijk
vastgestelde datum in
de hal. Competitieleider

Jo Waltmans zal nu na
moeten gaan waar de
communicatiestoornis
heeft plaatsgevonden.

" De tennisvereniging
Simpelveld is behoor-
lijk versterkt. De oud
SLTC-speler Björn
Beekman, die de afgelo-
pen competitie op een
zijspoor werd gezet, is
overgestapt naar Sim-
pelveld.
# Pascal Hooijmaijers
is van Brunssum naar
Voerendaal overge-
stapt.

Ivanisevic
geschorst

FRANKFURT - De Asso-
ciatie van Tennis Professio-
nals (ATP) heeft de Kroaat
Goran Ivanisevic voor een
periode van acht weken ge-
schorst. De maatregel is
genomen wegens wange-
drag en gaat in op maandag
21 november.
Ivanisevic zal wel mee kun-
nen doen aan het Grand-
slam-toernooi om de open
Australische titels, dat 16
januari in Melbourne be-
gint. Ivanisevic, verliezend
finalist van Wimbledon,
heeft voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar de li-
miet van 10.000 dollar boe-
te overschreden. Daarom
wordt hij nu geschorst.

Motorcoureur
verongelukt
MACAU - De Japanse m*^coureur Katsuhiro TottioO
verongelukt. De Aziaat raafcj
levensgevaarlijk gewond na *\
crash tijdens de Grand Pr^S
Macau afgelopen zaterdag-
vloog met de motor uit de b°<\
en belandde vervolgens op *Jstel rotsen achter een muur. "weg naar het ziekenhuis °V
leed de 27-jarigewegracer. T*
andere coureurs, de Engel"l^
Dave Leach en de Austraf1,
Ken Watson, raakten geW°"
De Brit Steve Hislop won fy
de tweede opeenvolgende »
de Grand Prix.

Compagnoni mist
opening seizoen
MILAAN - Deborah Compa^J
ni mist de opening van de
pine-skicompetitie om de *\
reldbeker. Een nierontstel^heeft de tweevoudige olympi^J
kampioene geveld. De 24-j^jjj
Italiaanse heeft zich afgeol^
voor de Amerikaanse tour,
volgende weekeinde in Park "begint met de slalom en reU^,,t
slalom. De afzegging betel*
dat Compagnoni ontbreekt
zeven races om de wereldbeke

Baanrecord
Thomas
HAARLEM - Met een nieu*baanrecord op de 1500 fI}JL
(2.10,87) heeft Armemarie T» p
mas haar macht onderstreep .
de eerste dag van de klassi'^
voor vrouwen om de KraB^Lek Trofee op de Kenne*^Kunstijsbaan in Haarlem-
verbeterde de tijd van Yv*^van Gennip, die in 1991 2-IJSneerzette. De Friezin won oo*
500 meter in 42,28.

Hans Spaan
geridderd
IJSSELSTEIN - Hans SpaaPJ;
in IJsselstein tijdens zijn
scheid als motorcoureur j
noemd tot ridder in de orde v

Oranje Nassau. De 35-JBlsSpaan, die dit jaar voor
laatst actief was, kreeg de v
sierselen uitgereikt door bv%
meester Schouwenaar van
woonplaats Castricum.

Nederlaag
Piet Kleine
UTRECHT - Vorm kun je I
nen, het beetje extra dat nodW. \
om een wedstrijd te winnen n di
is een gangbare theorie ifl . ;
topsport. Marathonschaa ' ]
Henk Angenent kan erover O1j
praten. De spruitenkweker .
Alphen aan den Rijn stak n
eigen zeggen dit seizoen in a
'supervorm'. Het resulteerde
in een overwinning omdat ,
43-jarig natuurverschijnsel :,

peloton terroriseerde. Piet >> "ne won vier wedstrijden./*■
nent brak zaterdag de tira",^
van de Drent tijdens de viJ
KNSB-marathon in Utrecht-

Ritsma favoriet
in wereldbeker
EINDHOVEN - Minder dan j*,
week voor de eerste werel"1 p
kerwedstrijd heeft schaatsc0 „
Wopke de Vegt de analyse
zijn rijders afgerond. -Jf
Ritsma start komend weeke* j'
als favoriet, de aanwezig^,
van Ids Postma in Berlijn isl $
felachtig. Ritsma leverde ~,
Eindhoven het bewijs va" gd'
kunnen. Hij won tijdens de*j
strijden om de-Staff Plan"<j<
Trofee alle vier afstanden va^,
kleine vierkamp. In het e) .
klassement eindigde Zanfl*
als tweede. _>

Bezwerende blik

(ADVERTENTIE)

reserve
auto
staat
klaar!

Tijdens de herstelperiode hebben wij &

een vervangende auto voor u klaar sta

Dat is voor u een zorg minder.

—gïD—r
autoschade
deVries bv,

Grasbroekerweg 28, Heerlen
045-722463
FOCWfI GARANTIE BEDR' jF

voor perfeci schadeherïtel "e{ h
je,a il I/./ verzekerde specialisme ioi >n

" Roland Forthomme, pas laat op dreefvoor FairPlay. Foto: fransrade
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Puntverlies Dortmund Real en Barcelona winnen

Milan en Inter lief voor elkaar
ROME - De zorgenkindjes van
Milaan hebben elkaar in de tra-
ditionele stadsderby met rust
gelaten. Op de tiende speeldag
hielden de naar herstel hunke-
rende patiënten AC Milan en In-
ter elkaar voor 71.000 toeschou-
wers in evenwicht. Inter scoorde
snel in de eerste helft, AC maak-
te kort na de rust gelijk. Op de
ranglijst bezetten Inter en AC
Milan respectievelijk de tiende
en elfde positie op tien punten
van leider Parma.
Lazio hoopte de clubnaam bo-
venaan de Serie A te krijgen.
Twee treffers van Aron Winter
en een 5-1 zege op Padova waren
daarvoor niet voldoende. Koplo-
per Parma verdedigde de voor-
sprong van twee punten met een
overwinningvan 2-0 op Foggia.
De derby AC Milan-Inter stond
in het teken van het verval. Bei-
de clubs doen het in de competi-
tie dramatisch slecht. Het onder-
linge duel maakte duidelijk
waarom. Toch nam Inter tegen
Milan snel een voorsprong. Na
drie minuten verraste Fontolan
de komende tegenstander van
Ajax in de Champions League
met een afstandsschot van twin-
tig meter. Milan kwam kort na
de rust op gelijke hoogte door
Maldini. Bergomi verspeelde in
de slotfase een goede kans de
crisis bij Inter even naar de ach-
tergrond te drukken.
De omstandigheden leken ideaal
voor de fans van Sampdoria om
Ruud Gullit opnieuw welkom te
heten bij hun club. Tegenstander
Torino was een ideale partner
voor de nieuwe start. Maar na
afloop verlieten de fans met een
kater het stadion en voelde Gul-
lit zich ook niet lekker. Een off-
day van zijn nieuwe ploeg ver-
peste de terugkeer van de Am-
sterdammer. Sampdoria kwam
niet verder dan een 1-1-remise
tegen Torino en moet een hoge
positie op de ranglijst uit haar
hoofd zetten.
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is een verdediger van Real Valladolid te snel af. Foto: epa
Duitsland
De triomf duurde twaalf achter-

eenvolgende thuiswedstrijden.
In het dertiende duel in eigen
stadion stond Borussia Dort-
mund zaterdag zijn eerste punt
af. SC Freiburg hield in het uit-
verkochte Westfalenstadion de
lijstaanvoerder van de Duitse
Bundesliga op 1-1. Topscorer
Andreas Möller zette Dortmund
op voorsprong, maar Kohl ver-
zorgde in de 76e minuut de ge-
lijkmaker. VoorDortmund-doel-
man Klos het eerste tegendoel-
punt in 546 minuten Bundesliga-
voetbal.
Achtervolger Werder Bremen
won met 3-1 van Bayer Uerdin-
gen en verkleinde het gat met de
koploper tot twee punten. Op de
derde plaats staat Borussia
Mönchengladbach, dat met 2-1
verloor van Eintracht Frankfurt.
In de middenmoot speelden
Bayern München en Karlsruhe
SC 2-2.

VVVblijft sukkelenVan onze correspondent
"--^^JHENK HAFMANS

stonri ~ Voor devijfde keer op rij
V^ met le£e banden. Nu

*oet Telstar dat de Venlonaren
tiee,een 0-2 nederlaag opzadelde.
Ver j: Slmpel zelfs, en daarom is het

;Hier
es Vo°r de formatie van Rey-ltra^e des te pijnlijker. De VW-

*^eper ad de afgelopen week de
'eBd °^er z^n spelersgroep ge-
dejj' en duurlopen sten-
ig ler dagen lang op het menu.
tye donderdagmiddag mocht mentv,... kennismaken met het leren*atJe vijf.

s^gewijzigde trainingsaanpak

leek heilzaam te werken. De eerste
twintig minuten speelde VVV in elk
geval 'als vanouds. Telstar moest
alle zeilen bijzetten om niet op ach-
terstand te komen, maar had het
geluk op zijn hand bij een vrije trap
van Harold Derix op de paal. Ook
de reflexen van de 36-jarige doel-
man Jan Nederburgh toonden een
jeugdige veerkracht. Dat moesten
Juno Verberne, Nico van der Meer,
Roger Polman en Alfred Knippen-
berg in die veelbelovende beginvase
constateren. VVV zat op het goede

spoor, dat was wel duidelijk.
Rini van Roon haalde echter een
vernietigende streep door al die am-
bitieuze voornemens van VVV-zij-
de. Bij de eerste de beste Telstar-
aanval kreeg hij een terugleggertje
van Regillio Simons op zijn schoen
en tekende Ö-l aan. Reynierse:
„Toen gingen de kopjes omlaag. De
mentale weerbaarheid van de ploeg
schiet tekort. Het vertrouwen is he-
lemaal weg". |
In feite speelde VVV vanaf dat mo-
ment een verloren wedstrijd. In fei-

te vormt doelman JohnRoox nog de
enige VVV'er diezonder enige vorm
van kritiek de 90 minuten volmaak-
te. Hij was echter ook kansloos toen
Ahannach met Rini van Roon een
een-tweetje door het hart van de
Venlose defensie opzette en eerstge-
noemde met een beheerst lobje Tel-
star in veilige havens schoot: 0-2.
Reynierse: „Er is werk aan de win-
kel. Ik zal er alles aan doen om de
rust in de ploeg te bewaren. Het
zelfvertrouwen moet terug. Het zit
allemaal tegen: de hele voorhoede is

VVV-Telstar 0-2 (0-1) - 23. Van
Roon 0-1,62. Ahannach 0-2. Toe-
schouwers: 2060. Scheidsrechter:
Luinge. Gele kaart: Smak en Koor-
des.
VVV: Roox, Smits, Polman, Cor-
neille, Teeuwen, Verberne, Dries-
sen, Van der Meer, Knippenberg,
Derix (82. Spee), Braem (55. Wol-
ter).
Telstar: Nederburgh, Tevreden,
Van der Heide, Kraay, Smak, De
Zeeuw, Ahannach (88. Pronk),
Koordes, Simons, Van Roon, Oos-
trum.

wegens blessures niet beschikbaar.
Bovendien vielen Derix en Braem
uit en moest Erwin Wolter met een
gescheurd ooglid in de slotfase de
strijd staken nadat ik al tweemaal
gewisseld had."

sport

Vitesse veel te sterk in Geusselt: 2-3

MVV krijgt klappen
DOOR FRED SOCHACKI

*?AASTRICHT - De bange voorgevoelens die MVV-voorzitter
~afl Dittrich ruim voor aanvang van het dueltegen Vitesse be-, gnielden, waren om half tien zaterdagavond harde werkelijk-
eid. „Met een puntje zou ik al tevreden zijn," was zijn voor-chtige prognose. Een punt evenwel zou voor MVV meer zijn

«eweest dan het verdiende. Vitesse was over alle linies de bete-e Ploeg. Veel beter zelfs dan de 2-3 uitslag doet vermoeden.

'„ formatie van trainer Sef Ver-Ij °ssen had zijn dag niet. Er ont-
üpki veel meer aan het elftal dan de
blesseerde Thai en Hofman en de
toVv °rste ScheePers- Het ontbrak
leid Vooral aan taktisch vernuft,erschap en individuelekwalitei-

" „Het was alsof we met twee.y1 minder speelden dan Vitesse,"
w a,anvoerder Rob Delahaye hetVers*il aan.

Vif name voor de Pauze was MVV-
t)aes^e. een spel van kat en muis.
trafr J profiteerde de ploeg van
va n^r Herbert Neumann handig
Kel

de besluiteloosheid die in de
Post n van de thuisclub had
ler„gevat- Een gedeelte van de spe-
ver, wüde zover mogelijk vooruit
dic °edigen, terwijl de optie om
umu bi^ het doel van Rein van
ken h

oven de stellingen te betrek-door derest werd gekoesterd.

stem Se maakte gebruik van dat af-
triehrmngsprobleem en het Maas_

I eer, .. onvermogen die zaken op
r^ "jtje te krijgen. De enorme
Wd die tussen voor- en achter-
voo^e ontstond, was de speeltuinL oe Arnhemmers. Van daaruit
op , d°elman Rein van Duynhoven
d6t. e m°eilijkste verrassingen wor-
ciccl getracteerd. De MVV-keeper
voo e met in de malaise die zich
tygr, nem afspeelde. Zijn prima
bj; en de nonchalance van Vitesse
ged

e afwerking voorkwamen een
pak slaag. Niet dat de

klappen zaterdagavond minder wa-
ren, maar cijfermatig werd het
klasseverschil nog behoorlijk geca-
moufleerd.

„Slecht, erg slecht," vond Sef Ver-
goossen de eerste helft. „Blij dat het
maar 0-1 stond met rust." Van
Duynhoven had zijn talrijke red-
dingen ten spijt - vooral Makaay
had enkele zekere treffers op zijn
schoen - moeten buigen voor het
stiftballetje dat Hans Gillhaus na
twintig minuten uit zijn hoed tover-
de.
Sef Vergoossen greep meteen in.
Haalde Vvo Joordens naar de
rechtsbackpositie en verhuisde Sa-
cha van Wissen naar het centrum
van de verdediging. Een cosmeti-
sche aanpassing, want de dreiging
die uitging van Glen.Helder was
niet af te stoppen binnen de MVV-
gelederen.
Toch was er hoop. Omdat Vitesse
verzuimde drie, vier doelpunten te
maken, kon de thuisclub als een
zwaar aangeslagen bokser de gong
halen. Het kwartiertje bezinning en
de 'zalvende' woorden uit de mond
van Vergoossen, bliezen de aange-
slagen equipe nieuw leven in. En
zowaar; Abu Balarabe stond op de
juiste plaats. Raymond van der
Gouw tikte de schuiver van Richard
Roelofsen precies voor de voeten
van de Nigeriaanse spits: 1-1.

Met nog een half uur te gaan had

MVV toen eieren voor zijn geld
moeten kiezen. Meer dan een punt
zou niet te verwezenlijken zijn.
Maar prompt drukten opportunis-
me en overmoed alle realiteitszin de
kop in. MVV joeg vooruit, op zoek

naar het onhaalbare en kreeg ach-
terin waar het om vroeg. Een paar
snelle counters en twee treffers van
de aalgladde Helder. Zelfs Roberto
Lanckohrs doelpunt in blessuretijd
kon de pijnlijke werkelijkheid niet

MVV-Vitesse 2-3 (0-1) - 19. Gill-
haus 0-1, 61. Balarabe 1-1,73. Hel-
der 1-2, 88. Helder 1-3, 90. Lanc-
kohr 2-3. Scheidsrechter: Van den
Ende. Toeschouwers: 4600.
MVV: Van Duijnhoven; Van Wissen
(84. Knarren), Straal, Delahaye en
Van As; Joordens, Visser,Lanckohr
en Reyners (46. Benneker); Balara-
be en Roelofsen.
Vitesse: Van der Gouw; Sturing,
Van de Looi, Bos en Cocu; Van der
Weerden, Makaay (58. Korsten) en
Laamers; Latuheru (84. Mise), Gill-
haus en Helder.

camoufleren.
MVV was op een onverwachte ma-
nier met het karwei omgesprongen
en zal zich op zijn kwaliteiten moe-
ten bezinnen. Want met Ajax, Roda
en FC Twente in het verschiet staat

de ploeg van Sef Vergoossen niet
bepaald voor de makkelijkste opga-
ven. Misschien dat de spelers die
zaterdagavond node werden gemist,
wel kunnen bijdragen tot duidelijk-
heid in de eigen gelederen.

# Hans Visser kan
tussen twee
Vitesse-verdedigers geen
gevaar stichten.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

Spanje
Real Madrid, Barcelona en De-
portivo la Coruna hebben elkaar
gevonden net onder de top van
de Spaanse ranglijst. Het trio
moet Zaragoza boven zich dul-
den. Het verschil tussen de
vreemde eend en de topploegen
bedraagt één punt.
Deportivo, Real Madrid en Bar-
celona hadden zaterdag lastige
uitwedstrijden op het program-
ma staan. Real ontsnapte met
een fel bevochten overwinning
(2-1) bij Valencia, Barcelona
toonde zich één helft een klasse
beter dan Valladolid (3-1). De-
portivo, zonder de Braziliaanse
ster Bebeto, verloor met 2-0 bij
het laaggeplaatste Oviedo. Zon-
dag passeerde Zaragoza de drie
clubs op de ranglijst via een
moeizame overwinning (1-0) op
het matige Albacete.

België
Standard Luik blijft Anderlecht
op de voet volgen. De koplopers
in de Belgische competitie
maakten tijdens de twaalfde
speelrondegeen fout. Anderlecht
bracht de uitwedstrijd tegen St.
Truiden met 2-0 tot een goed
einde, Standard kopieerde voor
eigen publiek die uitslag tegen
het Lierse SK van Eric Gerets.
Het gat met de achtervolgers
Club Brugge en KV Mechelen
bedraagt drie punten.

Twente schiet
Feyenoord af

HEERLEN - Landskampioen Ajax
verspeelde de eerste plaats met een
doelpuntloze remise in en tegen
Utrecht aan Roda JC. FC Twente,
evenals Roda en Ajax nog ongesla-
gen, klom ten koste van Feyenoord
naar de derde plaats. De hoogvlie-
ger uit Enschede verpletterde de
Rotterdammers met 5-1. PSV ver-
zuimde Feyenoord op de ranglijst te
passeren. De ploeg van tussenpaus
Rijvers bleef in en tegen Volendam
steken op 0-0.

Ajax liet in stadion Nieuw-Galgen-
waard het tweede punt van dit sei-
zoen liggen. Eerder kwam de titel-
verdediger bij Roda JC niet tot
winst (1-1). FC Utrecht, met vijf in-
vallers, kreeg voor eigen publiek de
beloning voor de grote inzet en wer-
klust. Het was het eerste succesje
voor trainer Van Veen na een zwak-
ke serie van vier nederlagen, die
zijn ploeg naar de middenmoot diri-
geerde.

FC Twente nam in Enschede het
laatste restje twijfel weg over de
kracht en kwaliteit. De ploeg van
trainer Ten Donkelaar bevestigde in
een spektakulaire wedstrijd de (tij-
delijke?) status van topploeg. Een
eigen doelpunt van Van Halst, later
uitgevallen met een zware kniebles-
sure, bracht Feyenoord goedkoop
opvoorsprong. Na een half uur nam
FC Twente de wedstrijd echter in
handen.

Dank zij treffers van Mols, Boere-
bach (uit een omstreden straf-
schop), Bruggink (twee) en Zwij-
nenberg verloor de nationalebeker-
houder met cijfers die aan de
wedstrijden tegen aartsrivaal Ajac
doen denken. Voor Feyenoord was
het de eerste nederlaag na acht
overwinningen op rij.

Rijvers, redelijk succesvol als crisis-
manager bij PSV, stuurde in Volen-
dam een jongelftal het veld op. De
gemiddelde leeftijd bedroeg amper
22 jaar. De jongeren deden het ze-
ker niet slecht, maar kregen te wei-
nig steun van de gevestigde namen
(Ronaldo, Nilis, Numan).

Met een aantal uitstekende reddin-
gen groeide doelman Zoetebier uit
tot de held van Volendam. Zijn de-
buterende collega Waterreus, die de
geblesseerde Menzo verving, deed
eveneens goed werk.

Degradatiekandidaat Dordrecht'9o
ging bij Willem II pas voetballen
toen het te laat was. Nadat Wilster-
man in de 76e minuut uit het veld
was gestuurd, dwong de ploeg van
trainer Van Zoghei drie mooie kan-
sen af. Het geluk lachte Willem II
echter toe.

Dank zij een treffer van Stewart
maakten de Tilburgers een einde
aan een povere serie wedstrijden
zonder overwinning.

Schrijvers
in de ban
ALKMAAR - Op het veld voelt
AZ-trainer Piet Schrijvers zich
als een vis in het water. In de be-
stuurskamer zwemt hij als een
piranha zonder tanden. Zater-
dagavond hield AZ het hoofd
boven water dank zij een 1-0
overwinning tegen De Graaf-
schap. Maar voor Schrijvers
kwam die zege te laat. Vandaag
moet de oud-doelmanvan Oran-
jezich melden in de bestuurska-
mer en krijgt hij te horen wat 'de
rest van Nederland' al sinds
donderdag weet. Toen meldde
AZ-voorzitter Scheringa in het
sportprogramma Barend en Van
Dorp dat Schrijvers een deel van
zijn bevoegdheden moet inleve-
ren. De trainer krijgt de op-
dracht meer met technisch direc-
teur Theo Vonk, of één van de
andere A-trainers (Brand,
Fransz, Haar en Cornelisse), sa-
men te werken.

OFI blijft
in kopgroep
HERAKLION - OFI Kreta, de
ploeg van de Limburgse trainer
Gêne Gerards, blijft vriend en
vijand verbazen in de Griekse
competitie. Gisteren versloegen
de Kretenzers op eigen veld het
zwakke Doxa Drama met maar
liefst 5-0. Door dat resultaat
blijft OFI op de tweede plaats,
achter Panathinaikos, maar voor
clubs als Heraklis, PAOK, Olym-
piakos en AEK Athene.

Karlsruhe boos
op Matthäus
KARLSRUHE - Karlsruhe SC
overweegt bij de Duitse bond
een aanklacht in te dienen tegen
Lothar Matthaus. De aanvoerder
van het Duitse elftal beledigde
zaterdag na afloop van het duel
met Karlsruhe SC (2-2) vice-
voorzitter Ulrich Heynig. „Heb-
ben jullie de scheids vandaag
omgekocht?," beet de laatste
man van Bayern München hem
toe. Matthaus ergerde zich open-
lijk aan het gedrag van FlFA-
scheidsrechter Krug, die in de
slotminuten twee spelers van
Bayern, Kuffour en Schupp, uit
het veld stuurde. Juist in die fase
maakte de thuisploeg de gelijk-
maker.

Politieman
neergestoken
ROME - Tijdens ongeregeldhe-
den bij de wedstrijd Brescia-AS
Roma in de Italiaanse Serie A, is
een politieman ernstig gewond
geraakt. Giovanni Selmin kreeg
een messteek. In levensgevaar
belandde hij in het ziekenhuis.
De ongeregeldheden werden ver-
oorzaakt door 300 Romeinse
fans. Na ingrijpen door de poli-
tie verliep de wedstrijd ordelijk.
Een andere politieman had even-
eens medische zorg nodig toen
hij werd geraakt door ontplof-
fend vuurwerk. Vijf supporters
draaiden de cel in.

Azkargorta
naar Chili
SANTIAGO - Xabier Azkargor-
ta wordt met ingang van 1 ja-
nuari 1995 bondscoach van het
Chileens voetbalelftal. De 41-ja-
rige Bask, tot voor kort trainer
van Bolivia, tekent een contract
van vier jaar. Azkargorta volgt
de Kroaat Mirko Jozic op. Zijn
verbintenis loopt op 31 decem-
ber af. Azkargorta heeft als op-
dracht Chili naar het WK van
1998 in Frankrijk te loodsen.
Met Bolivia bereikte de Bask dit
jaar de eindronde om de wereld-
titel voetbal in de Verenigde
Staten.

Jacobs wil
overspelen
EINDHOVEN - Rob Jacobs,
trainer van eerste-divisieclub
Eindhoven, wil dat het laatste
half uur van het competitieduel
FC Den Haag-Eindhoven (4-1)
wordt overgespeeld.De rondbor-
stige Rotterdammer zal een her-
haling van de laatste dertig
minuten eisen bij deKNVB. Ja-
cobs beargumenteert zijn ver-
zoek met het feit dat de tucht-
commissie van de KNVB zijn
doelman Albert van der Sleen
geen straf oplegde voor de rode
kaart die hij afgelopen zondag in
Den Haag kreeg. Scheidsrechter
IJkhout stuurde de Eindhovense
keeper in de 54e minuut van het
veld. Op het moment dat Van der
Sleen naar de kleedkamer werd
gestuurd had Eindhoven een
voorsprong van 1-0.

Veel gewonden
in Bangladesh
CHITTAGONG - Ruim honderd
mensen, onder wie tien agenten,
zijn zaterdag gewond geraakt
tijdens vechtpartijen tussen poli-
tie en voetbalfans. In het stadion
van Chittagong, een havenstad,
in het zuiden van Bangladesh,'
bestormden de aanhangers van
de thuisclub, Mohammedan
Sporting Club, tien minuten
voor het einde het veld.
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Grondlegger
Voor dit eerste EK was de
grondlegger van het hapkido en
de huidige voorzitter, de Ko-
reaan Myong Jac Nam, naar
Nederland overgevlogen.

Hij liet zich niet onbetuigd en
verzorgde zelfs een seminarvoor
de 50 aanwezige Europese lera-
ren.

Bij het schijngevecht heren
kwam de titel in handen van de
Maastrichtenaar Harry Beckers.
Hij verwees Jos Krul naar de
tweede plaats. Daarmede nam
hij meteen revanche voor de ne-

derlaag die hij verleden week bij
het NK taekwondo stijl leed.

Krul: „Deze nederlaag is inder-
daad niet leuk maar ik heb er
bewust voor gekozen om Neder-
lands kampioen taekwondo te
worden. Door mijn Nederlandse
titel ben ik vrijwel zeker van een
selectie voor het EK taekwondo
in Moskou. Deze tweede plek is
logisch omdat ik mij eerst deze

week volledig op het hapkido
heb toegelegd."

Ook bij het onderdeel breektes-
ten greep de Hoensbroekenaar
net naast de hoogste prijs. Hij
had te veel zekerheden inge-
bouwd opweg naar de titel.

Rust
De Amerikanen lieten het afweten,
omdat ze toch al op devierde plaats
waren geëindigd in de voorronde'
van de World Super Four.

Routiniers als Ctvrtlik en Fortune
kregen ter voorbereiding op de hal-
ve finales tegen Italië, morgen in
Tokio, rust. De lange spelverdeler
Ball mocht ook al betrekkelijk snel
naar de bank. De onervaren rest
maakte nergens duidelijk dat het
brons bij hetWK meer was dan lou-
ter toeval, geholpen door een paar
uitschieters.

Serf Willems in
Lucaskliniek

HEERLEN - Judoka Serf Willems,
die drie weken geleden tijdens de
Limburgse kampioenschappen bij
een valpartij een dwarslaesie op-
liep, vertoeft sinds enige dagen in
deLucasstichting voor revalidatie.

De 28-jarigeWijlrenaar werkt in de
Hoensbroekse kliniek aan verbete-
ring van zijn situatie, die een bijna
totale verlamming omvat. Op dit
moment kan hij slechts één arm op-
tillen. De therapeutische en medi-
sche behandeling is erop gericht de
onfortuinlijke sportman zo veel mo-
gelijk beweging terug te geven.

Serf Willems onderging na zijn val,
waarbij een hoge nekwervel ver-
schoven raakte, twee operaties. Hij
verbleef veertien dagen op de inten-
sive care van het ziekenhuis in
Heerlen

Kansloos
Zaterdag verloor Oranje weer eens
kansloos van wereldkampioen Ita-
lië: 15-13, 14-16, 15-3, 15-6). Toen
viel het zwalkende team op geen
enkele manier bij te sturen tegen de
ijzersterk (opslag, blok, aanval)
doorgaande Italianen.

Tegen de Verenigde Staten schoof
Alberda geruisloos alle wisselspe-
lers in de loop van de wedstrijd het
veld binnen. Alleen Guido Görtzen,
ook nog de uitblinker, bleef staan.
Zijn in Japan logische „vervanger"
Rob Grabert had nog last van een
kuitblessure.

Koppels
De andere koppeltjes (voor deze ge-
legenheid Van de Goor-Zoodsma
naast de al bekende Posthuma-Van
der Horst, Blangé-Latuhihin, Held-
Van der Meulen en Zwerver-Roden-
burg) rouleerden probleemloos.
Alleen in het begin van de derde set
dreigden de Amerikanen even, zij
het slechts door de ingehouden, bo-
terzachte sprongservice van Lan-
dry. Daarna vlinderde „Nederland
II" van 1-5 naar 11-6 en 15-7.

„Ik ben blij dat ik veel mensen heb
kunnen laten spelen", zei Alberda.
„Tegen Italië was de sfeer er niet
naar. Daar hebben we na afloop
nog uitgebreid over gesproken."

Celstraf bij
dopinggebruik
LONDEN - Linford Christie
kent geen pardon voor gebrui-
kers van dope. Als de olympisch- en wereldkampioen sprint het
voor het zeggen had, verdwenen
alle dopingzondaars achter tra-
lies. „Drugsaffaires besmetten
de atletiek. Sporters die het risi-
co nemen dope te gebruiken,
moeten ook de consequenties
aanvaarden." De atleet deed zijn
niet mis te verstane uitspraken
zondag tijdens een uitzending op
Sky-televisie.

BASKETBAL sportin cijfersArkansas. Oefenwedstrijd: Universiteit
Arkansas-Nederland 113--75 (64-39).
WIELRENNEN
Gent. Eindstand zesdaagse: 1. Clark-De
Wilde 406 punten, 2. Freuler-Wolf 392 p;
3. op 1 ronde Madsen-Van Petegem; 4. op
2 ronden Risi-Magnin; 5. op 8 ronden
Martinello-Villa; 6. op 9 ronden Pieters-
Doyle. Gestart: 12 koppels.
Gavere-Asper. Tweede veldrit Super
Prestige. 1. Pontoni, 2. Janssens, 3. Ver-
vecken, 4. Groenendaal, 5. Van der Poel,
6. Van Santvliet, 7. Fort, 8. De Bic, 9. Si-
munek, 10. Van den Abeele, 11. Herijgers,
12. Moonen, 13. Elsnic, 14. Van de Som-
pel, 15. Pynaart, 28. Kools. Stand Super-
prestige: 1. Janssens 28, 2. Groenendaal
23, 3. Simunek 22, 4. Fort 19, 5. Van der
Poel 18, 6. De Bic, Pontoni 17, 8. Elsnic
16, 9. Vervecken 13, 10. De Vos 12.
Brunssum, zaterdag. Zuidnederlandse
kampioenschappen cyclocross. Profs/
amateurs: 1. Brentjens (Haelen) 1.03.41,
2. Van der Leij op 1.57, 3. Alleleyn 2.13,
4. Sestig 3.07, 5. Frijters 3.39, 6. Vereec-
ken 4.22, 7. Van Roosmalen 4.31, 8. Bas-
tiaanse 4.41, 9. Reyrink 5.20, 10.Van Ham
5.31, 13. Vrancken op 1 ronde, 23. De la
Haye 2 ronden, 24. Deen, 25. Hunderslag
3 ronden, 26. Kweens 5 ronden. Neo-ama-
teurs: Hoedemakers (Schijndel) 50.32, 2.
Heesbeen 0.07, 3. Raaymakers 0.20, 4.
Ivan Peeters 0.43, 5. Coehorst 1.18. Junio-
ren: 1. Van de Brand (Zeeland) 42.41,
2. Regeling 0.14, 3. De Bruyn 1.33, 4.
Trommelen 2.02, 5. Van der Stelt 2.15, 7.
Heemskerk 2.49, 20. Cuppens 5.46, 22.
Heijnen 5.57. Nieuwelingen: Mutsaars
(Schijndel) 30.38, 2. Van de Bergh 0.15, 3.
Egelmeers 0.24, 12. Lahaye 3.50, 19. Bres
5.31, 24. Schroeten 6.51, 25. Beurskens
6.53. Veteranen: 1. Gijsbers (Helmond)
42.55, 2. Van den Dungen 0.04, 3. Van
Kessel 0.10, 7. Heijnen 3.19, 12. Deguelle
op 1 ronde. Cyclosportieven: 1. Bogaerts
(Bavel) 42.43, 2. Willems 0.23, 3. Van Dam
0.29, 13. Timmermans. Dames: 1. Nicolle
Leyten (Udenhout) 36.54, 2. Van Bussel
0.14, 3. Nelemans op 1 ronde, 5. Diana
Heijnen op 1 ronde. Meisjesjunioren: 1.
Daphny v.d. Brand (Zeeland) 37.29, 2.
Van de Schoot op 1 ronde, 3. Kastelijn.
Brunssum, zondag. Limburgs kampioen-
schap mountainbike: Profs/amateurs: 1.
Roger Smeets (Elsloo) 1.05.12, 2. Meijs op
2.12, 3. Nelissen 2.14, 4. Brouwers 2.18, 5.
Willems 3.02, 6. Lemmens op 1 ronde, 7.
Souren, 8. Esser, 9. Jack Smeets, 10.
Vaassen, 11. Penders, 12. Fey, 13. Mont-
foort, 14. Jos Sijen, 15. Widdershoven, 16.
Ariessen, 17. Speetjens, 18. Wijshoff, 19.

Baggen, 20. De Joode. T.m. 18 jaar: 1.
Danny Sijen (Maastricht) 59.45, 2. Smeets
1.20, 3. Cuppens 3.05, 4. Lemmens 4.01, 5.
Smolenaars 4.31, 6. Herald 5.18, 7. Raes 1
ronde, 8. Van Ass, 9. Vincent, 10. Vandes-
tappen. Bij de jeugdwon 13-jarige Jeroen
Bartels (Neer). Cyclocross Gerrit Scholte-
trofee: 1. Noël van der Leij (Mechelen),
2. Vrancken, 3. Heijnen, 4. De la Haye, 5.
Meyers, 6. Deguelle, 7. Bouwens, 8.
Meyers, 9. Heyens, 10. Huntelerslag. T.m.
18 jaar: 1. Jan Trommelen (Brunssum), 2.
Heemskerk, 3. Lahaye, 4. Cuppens, 5.
Heijnen. Bij de jeugdwon 14-jarigeBjörn
Houben (Stramproy). Bij de meisjes
Chantal Mikelj (Brunssum).
Zeeland. Veldrit, profs en amateurs: 1.
Minkhorst (Hummelo) 1.04.59, 2. Van Bij-
nen, 3. Hendriks, 4. Vereeken 0.20, 5.
Scheffer 0.28, 6. Boom 0.35, 7. Hendriks
0.40, 8. Ophei 0.58, 9. Langens 1.03, 10.
Van Rosmalen 1.05.
Veldhoven. Veldrit NWB-amateurs: 1.
Mark Lenaerts (Baaien) 52.01; 2. J. van
Bokhoven op 14 sec; 3. L. van de Weijer
op 9; 4. R. van Dijk op; 1.24;5. L. Engelen
3.02; 6. R. van de Bomen 3.06; 7. I. Velter
3.28; 8. F. Maas 3.35; 9. R. Weijsen 3.45;
10. H. Camps 4.00. Veteranen: 1. Willy

Rooyakkers (Asten) 45.09; 2. G. Keijsers
op 1.39; 3. G. Janssen 1.52; 4. J. Lamber
2.44; 5. J. Korsten 2.46; 6. G. Hendriks
3.30; 7. H. Graat 3.58; 8. H. Faassen 4.27;
9. G. Glas 5.04; 10. P. Steijvers 5.23. ATB:
1. Ernie Frieke (Veldhoven) 1.02.42; 2. H.
de Roo; 3. J. van de Akker op 1.55; 4. R.
Schepens 3.10; 5. L. Franssen 3.17; 6. W.
van Gestel 3.33; 7. R. Wilting 3.54; 8. C.
van Hoesel 4.54; 9. B. Hanssen 5.28; 10.
M. Bogers 6.20.
BADMINTON
Dalian. Open Chinese kampioenschap-
pen. Mannen, halve finales: Wiranata-
Suin Jun 6-15 15-11 17-14, Kusuma-
Dong Jiong 15-9 17-18 15-*7. Finale: Ku-
suma-Wiranata 15-10 15-12. Vrouwen,
halve finales: Soo-hyun-Lianfeng 11-6
11-1, Zhaoying-Yaqiong 11-2 11-9. Fina-
le: Soo-hyun-Zhaoying 11-8 11-6.
TURNEN
Dortmund. WK landenteams. Mannen,
eindstand: 1. China 283,333 punten, 2.
Rusland 282,158, 3. Oekraïne 281,086, 4.
Wit-Rusland 280,973, 5. Duitsland
280,161, 6. Japan 278,699. Individueel
(officieus): 1. Ivankov 57,148, 2. Tsjerbo
56,875, 3. Sjabajev, Xiaoshuang 56,861, 5.
Belenki 56,850, 6. Oorobtsjinski 56,687.
Vrouwen, eindstand: 1. Roemenië 195,847

punten, 2. Verenigde Staten 194,645, 3.
Rusland 194,546, 4. China 194,132, 5. Oe-
kraïne 191,734, 6. Wit-Rusland 189,021.
Individueel (officieus): 1. Milosovici
39,500 punten, 2. Sjorkina 39,450, 3. Da-
wes 39,399, 4. Gogean 39,250, 5. Huilan
39,212, 6. Amanar 39,162.
HAPKIDO
Maastricht. EK. Sen. heren, valbreken:
1. Keuken, 2. Singel, 3. Dahl. Breektest:
1. Buil, 2. Krul, 3. Dahl. Schijngevecht: 1.
Beckers, 2. Krul, 3. Romers. Zelfverdedi-
ging: 1. Meyboseh, 2. Van Boxtel, 3. Kus-
ters. Jun. dames, schijngevecht: 1. Seo.
Zelfverdediging: 1. Plechza. Sen. dames,
zelfverdediging: 1. Verbucken, 2. Aytug,
3. Spierts.
TRIATHLON
Hobart. WK duathlon, 10 km lopen, 40
km fietsen en 5 km lopen: Vrouwen: 1.
Heeren 2.03.00, 2. Badman 2.04.37, 3.
Gallacher 2.07.15, 4. Nelson 2.08.01, 5.
Tormoen 2.08.14, 6. Gerber 2.09.27, 14.
Van Vliet 2.14.50. Mannen: 1. Stadier
1.48.29, 2. Dellsperger 1.50.07, 3. Noble
1.50.32, 4. Thomas 1.50,45, 5. King
1.50,48, 6. Bentley 1.50,56, 7. Vender-
bosch 1.51.23, 8. Van Dort 1.51.39, 54.
Barel 2.03.05.
Haarlem. Duathlon. 7 km lopen, 25 km
fietsen, 3,5 km lopen: Vrouwen: 1. Hoog-
zaad (Amsterdam) 1.19.11, 2. Wensveen
1.24,51, 3. Van de Berg 1.25,53. Mannen:
1. Van Heteren 1.07,33, 2. Borger 1.08.26,
3. Van Lent 1.11.56, 4. Van Erp 1.12.08, 5.
Schouten 1.12.13.
BILJARTEN
Driebandencompetitie. Achtste speelron-
de. Minkels Products-BC Hengelo 8-0.
Inter Amusement-Van Donge & De Roo
3-5. Fair Play Centers-Poppeliers 8-0
(Jaspers-Koen Ceulemans 50-39/34,Carl-
sen-Boulanger 50-47/35, Forthomme-Van
der Smissen 50-43/48,Van Uum-Van der
Wurf 50-24/28). Zutex-ASN/IJsselzicht
8-0. Tegelhal Zuid-Teletronika 7-1.
Stand: Fair Play C 8-13; Van Donge 8-12;
Minkels P 8-11; BC Hengelo 8-11; Zutex
8-10; Tegelhal Zuid 8-8; Inter Amusement
8-4; Poppeliers 8-4; Teletronika 8-4; IJs-
selzicht 8-3.
PAARDESPORT
Roggel.Springwedstrijden. Midden, groep
1: H. Derks met Herson, 2. L. Steeghs,
Autumn Bleu, 3. H. Derks, Happy. Groep
2: 1. P. Bulthuis, Humboldt, 2. C. Aben,
Sagres, 3. G. v. d. Mortel, Golden Gate.
Zwaar: 1. P. Kersten, Egetra Githa, 2. P.
Kersten, Bockmanns Elketanne, 3. P.

Kersten, Bockmanns Adelheid. ZZ: 1. E.
Smits, Davino, 2. P. Kersten, Bockamnns
Evita, 3. P. Bulthuis, Duval.
Wanroy. Springwedstrijden. Midden: 1.
E. v. d. Vleuten met Vinks Lucing, 2. K.
Aaldering, Harley, 3. L. Thijssen, Greno-
ble. Zwaar: 1. E. Tacken, Gordon, 2. J.
Steeghs, Gitane, 3. H. v. d. Broek, Glad-
stone. Tabel A 1.40 mtr: 1. H. v. d. Broek,
Golden Gate, 2. J. Neefs, Barok, 3. L.
Thijssen, Domino. Midden groep 1: 1. L.
v. Asten, Hereher, 2.L. Steeghs, Mambri-
no, 3. F. v. Boxtel, Pavarotti. Groep 2: 1.
W. v. Dongen, Hino, 2. J. v. Tuyl, Hunter,
3. L. Thijssen, Garavola. Barrière-sprin-
gen: 1. P. v. Herten, Graaf, 2. L. Joppen,
Fenomeen, 3. R. v. d. Maas, Liberta. Mid-
den groep 1: 1. W. Laarakkers, Huckle-
berry, 2. E. v. d. Vleuten, Vinks Gieta, 3.
M. Horyon, Larissa. Groep 2: 1. P. Jans-
sen, Faline, 2. A. v. d. Wetering, Colette,
3. B. Gevers, Hurricane. Zwaar groep 1:
1. J. Steeghs, Dingemanse Acapulco, 2. K.
Aaldering, Zalza, 3. B. Goodin, Zarzuele.
Groep 2: 1. C. Cranendonk, Couville, 2. J.
Neefs, Faviday, 3. L. Thijssen, Felice. Ta-
bel A 1.40 mtr: 1. H. v. d. Broek, Golden
Gate, 2. L. Thijssen, Domino, 3. J. Neefs,
Top Niveau. ZZ: 1. J. Neefs, Eye Catcher,
2. L. Thijssen, Elias, 3. P. v. Herten, Flar-
co. Zwaar groep 1: 1. L. Thijssen, Furioso,
2. C. Cranendonk, Corvielle, 3. J. Steeghs,
Dingemanse. Groep 2: 1. Y. v. Bergen, Es-
may, 2. G. Coumans, Gustaaf, 3. B. Goo-
din, Viking.
Berlijn. CSI/CDI. Wereldbekerwedstrijd,
na barrage: 1. Ludger Beerbaum/Ratina Z
0-40,93 seconden, 2. Macken/Sky View
4-40,72, 3. Nieberg/For Pleasure 4-41,57,
4. Michael Whitaker/Midnight Madness
4-42,27, 5. Hafemeister/Priamos 4-48,83,
6. Bartalucci/Too Hot to Handle 12-54,21,
zonder barrage: 20. Geerink/LBH Royal
Bravour 11,75, 21. o.a. Tops/Operette la
Silla 12, 29. Ehrens/Stolen Thunder 14,
32. Lansink/Easy Jumper gediskwalifi-
ceerd wegens drie weigeringen. Stand
wereldbeker Europees circuit na zes van
de veertien wedstrijden: 1. Ludger Beer-
baum 55 punten, 2. Sprunger 41, 3. Poll-
mann-Schweckhorst, Lansink 40, 5. Mi-
chaels 28, 6. Billington, Buholzer, Mi-
chael Whitaker 26, 9. Raymakers, Sloot-
haak 24, 11. o.a. Van de Pol 23, 19. Tops
19. Grote Prijs, na barrage: 1. Simon/
Apricot 0-34,61, 2. Sloothaak/Dorina
0-35,33, 3. Tops/Top Gun la Silla 0-36,07,
4. Ludger Beerbaum/Gaylord 0-36,76, 5.
Nieberg/For Pleasure 0-37,44, 6. Ehrens/
Stolen Thunder 0-38,14. K.0.-springen: 1.
Tops/Monterrey, 2. Mandli Concorde, 3.
Michael Whitaker/Lifestyle, Markus

Beerbaum/Goodwill Boy, 5. Simon/Don
Ramiro, Thomas Fuchs/ Volcelest, Eh-
rens/Wunderknabe, Melliger/Sunderland.
Tabel A, na barrage: 1. Von Rönne/Lam-
bado 0-27,40, 2. Carsten-Otto Nagel en
Schröder/Silver 0-27,70. Puissance: 1.
Nettekoven/Bal Pare 0 in de tweede bar-
rage, 2. Sloothaak/Mister, Simon/Ramiro,
Thomas Fuchs/Sorian 4. Dressuur. We-
reldbeker, kür met muziek: 1. Van Gruns-
ven/ Olympic Bonfire 83,51 punten, 2.
Rehbein/Donnerhall 76,56, 3. Kyrklund/
Edinburg 76,07, 4. Klimke/ Biotop 75,00,
5. Theodorescu/Tecrent 73,43, 6. Werth/
Amaretto 72,21, 9. Rothenberger/Ama-
deus 70,90. Stand wereldbeker: 1. Capell-
mann-Biffar/My Lord 49 punten, 2. Ro-
thenberger/Bo 44, 3. Van Grunsven/
Olympic Cocktail, Van Grunsven/Bonfire
40, 8. Haazen/ Windsor 33. Grand Prix: 1.
Van Grunsven/Bonfire 1786 punten, 2.
Rehbein/Donnerhall 1635, 3. Theodo-
rescu/Arak 1624, 11.Rothenberger/Ama-
deus 1527. Intermediaire: 1. Van Gruns-
ven/Partout 1304 punten, 2. Werth/Aure-
lius 1221, 3. Rath/ Chalston 1202.
AUTOSPORT
Hellendoorn. NK, Golden Tulip Rally
Eindstand na 18 proeven (240 kilometer):
1. De Jong/Hillen Ford 2.15.35 straftijd,
2. Lietaar/Derammelaere Ford 0.09, 3.
Van den Hoorn/Findhammer Ford 3.50, 4.
Stacey/Van den Brand Mitsubishi 5.55, 5.
Backlund/Andersson Mitsibushi 7.20, 6.
Nijhof/Cent Opel 16.16.Eindstand inter-
nationaal NK: 1. Depping 389 punten, 2.
De Jong 383, 3. Van den Hoorn 371. Eind-
stand nationaal NK: 1. Nijhof 269 punten,
2. Verspuy 262, 3. Verhoeven 251.
Macau. GP Formule 3: 1. Maassen 167,4
km in 1.06.03,75, 2. Burt 3.30, 3. Magnus-
sen 6.45, 4. Ralf Schumacher 15.58, 5.
Krumm 15,93.
KICKBOKSEN
Sittard. Kickbokswedstrijden.-56 kg:
Klee wint op punten van Lambert;-60 kg:
Kiel w.o.p. van Pools;-63 kg: Goebbels
wint door KO in eerste ronde van Mos-
saui;-64 kg: Boerakker w.o.p. van Rama-
kers;-67 kg: Cacel w.o.p. van
Elisabeth;-67 kg: Dam w.o.p. van Sai-
di;-68 kg: Haberland w.o.p. van Tahri;-70
kg: El Ghoul w.o.p. van Gommers;-75 kg:
Elouakeli w.o.p. van Van Doorn;-75 kg:
Douma w.o.p. van Salvo. Nederland won
de interland van België met een score van
206-204.
TENNIS
.Frankfurt. Mannen, Masters, 5,1 miljoen
gulden: Halve finales: Sampras-Agassi
4-6 7-6 6-2, Becker-Bruguera 6-7 6-4 6-1.
Finale: Sampras-Becker 4-6 6-3 7-5 6-4.

New Vork. Vrouwen, Masters, 5,95 mil-
joen gulden: Halve finales: Davenport-
Pierce 6-3 6-2, Sabatini-Date 4-6 6-0 6-3.
Finale: Sabatini-Davenport 6-3 6-2 6-4.
Eastbourne. Vrouwen, challenger, 45.000
gulden. Finale: De Weille-Basting 6-1
6-4.
Nantes. Mannen, challenger, 85.000 gul-
den. Finale: Grabb-Jarryd 6-2 3-6 6-1.
Hulsberg. Wintercompetitie: le klasse
A: Übach oW-Rapid 3-5; 1Rapid 2-12,5; 2
deBurght 2-8,5; 3 Übach oW 2-7,5; 4 Ble-
rick 2 2-3,5; le klasse A heren: ATIVU-
Simpelveld 1-5; 1 Simpel-veld 1-5; 2 ATI-
VU 1-1; 3 Nieuwenhagen 0-0; le klasse B
heren: Brunssum-Voerendaal 2-4; 1
Schinveld 1-4; 1 Voerendaal 1-4; 3 GTR
1-2; 3 Brunssum 1-2; 2e klasse C heren:

Kerkrade 2- Kaldeborn 3,5-2,5;BRZ-Ble-
rick 5-1; 1Kerkrade 2 2-9,5; 2 BRZ 2-7; 3
Kaldeborn 2-6,5; 4 Blerick 2-1.
Goes. Kwalificatie 3e toernooi winter
jeugd circuit: Lemmens-Kroon 6-2, 6-3;
Pelt- Determan 5-6, 2-6; Schlooz-Rutten
1-6, 2-6; Bruls-Janssen 6-4, 6-3; Snijders-
Delsasso 3-6, 1-6; 2e r: Lemmens-Van de
Heuvel 6-0, 6-1; Bruls-Van Beuse-kom
6-1,6-4.
Helden/Parmingen. Kwalificatie 3e toer-
nooi winter jeugd cir-cuit: Bloemen-G.
Fieten 6-0, 6-0; Van Nispen-Houthuijsen
6-0, 6-3; Gerards-Metsemakers 6-5, 6-3;
Schols-Hartings-veldt 3-6, 6-5, 6-2; Curfs
-Wilmink 2-6, 1-6; Hendriks-Steenhou-
wer 6-5, 6-4; Pijpers-Rijpma 3-6, 6-5, 6-4:
2e r: Bloemen-Van Giersbergen 2-6, 1-6:
Van Nispen-Mattheussen 4-6, 4-6; Ge-
rards-Van Geer 6-4, 6-2; Schols-Basel-
mans 6-1, 6-0; Hendriks-Hoogland 3-6,
4-6; Pijpers-Snijder 6-4, 6-3.
Capelle a/d IJssel. Kwalificatie 3e toer-
nooi winter jeugd circuit: Cremers-Koe-
link 1-6, 2-6; M. Fieten-Balkhoven 6-2,
6-5; Loo- Achten 6-0, 6-3; Meessen-Non-
nekes 1-6, 0-6; Moonen-Eras 6-3, 5-6, 3-6;
Vreuls- Kraag 6-4, 6-3; Von Reumont-
Van Dijk 6-1, 6-5; Van de Biggelaar-Van
Boekei 3- 6, 1-6; Coppers-Stevens 0-6,
0-6; Huijs- Van Nijnatten 5-6, 0-6; 2e r:
M. Fieten- Berkouwer 1-6, 0-6; Loo-Eras
3-6, 6-5, 3-6; Vreuls-Nagtegeller 5-6, 6-5,
4-6; VonReumont-Pusone 1-6, 6-3, 3-6.

Schitterend
Een schitterend schijngevecht
leverde de Heerlense Desiré Seo
bij de damesjunioren. De Euro-
pese titel was de terechte waar-
dering voor haar inzet en bele-
ving van dit onderdeel.

Ron Zwerver viert jubileum met overwinning op Amerika

Vierhonderd keer in Oranje
OSAKA - De vierhonderdste interlandwedstrijd van volley-
baller Ron Zwerver, gisteren in Osaka tegen de Verenigde Sta-
ten, was een plezierige, aardige en zeker ook nuttige, maar
niemand zal zich het duel lang herinneren. Op Zwerver na mis-
schien. De eerste wist hij na een herkansing ook nog: december
1986 tegen België in Haarlem. „Of ik goed was? Ja, verschrik-
kelijk. Ha, ha, ha."
Het was voor Zwerver het zoveelste
streepje in de rij, dat ditmaal een
mandje bloemen, felicitaties en een
toespraakje in het Japans oplever-
de.

gen. Het resultaat (3-0 via de set-
standen 15-7 15-8 15-7) was goed,
het spel van Nederland ook, maar
beide kunnen geen maatstaf zijn.

Voor de bankzitters was de wed-
strijd een uitgelezen kans ervaring
op te doen op niveau, al viel dat
door Amerikaans toedoen nogal te-

# VoorRon Zwerver (links) was jubileum in Osaka niets bijzonders. Archieffoto: ANP

sport

Beckers en Seo succesvolVan onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

MAASTRICHT - Tijdens het
eerste Europese hapkido-kam-
pioenschap, dat gehouden werd
in de Maastrichtse sporthal
Randwijck, werden door Maas-
trichtenaar Harry Beckers bij de
heren (senioren) en Desiré Seo
uit Heerlen bij de dames (junio-
ren) een titel behaald. Daarnaast
zorgde de Hoensbroekenaar Jos
Krul voor twee zilveren medail-
les en Josien Spierts uit Vaals
voor een bronzen plak.

Niet alleen genoemde Limburgse
deelnemers kwamen goed voor
de dag, maar ook de totale Ne-
derlandse equipe.

Irma Heeren nummer
één op duathlon

HOBART - Irma Heeren heeft in
Hobart (Tasmanië) de wereldtitel
duathlon veroverd. De 27-jarige
Middelburgse triathlete was over 10
kilometer lopen, 40 kilometer fiet-
sen en 5 kilometer lopen anderhalve
minuut sneller dan de Zwitserse
Natascha Badman.

De rest van het vrouwenveld had
vier minuten of meer achterstand.
„Voor de start was ik bloedner-
veus", belde de wereldkampioene
naar haar trainer Niek Knol in Zee-
land, „na afloop ging ik helemaal
uit mijn dak."
Bij de mannen zegevierde de 21-ja-
rige Duitser Norman Stadier voor
de Zwitser Urs Dellsperger. Beste
Nederlander was Eimert Vender-
bosch op de zevende plaats. Edwin
van Dort eindigde als achtste.

De Nederlandse favoriet Rob B^had een slechte dag, staakte in ,
vroeg stadium de strijd en verkl^j
de zich geheel te richten op het *
triathlon van volgende week
Nieuw-Zeeland.

Tranendal voor
WK-dammers
DEN HAAG - Het dubbelp1*
gramma bij het WK daffl^heeft de Nederlanders W&Z
positiefs gebracht. Wier8",
speelde twee keer renjise, JaD^ging twee keer ten onder
Clerc behaalde slechts een Ptf
Wesselink was de meest su"^volle Nederlandse deelnemer-
sprokkelde drie punten oir.
De Let Valneris blijft riant
de leiding door een overwin^op Galasjov en een remise w.
Koeperman. Wiersma kijkt
dertien ronden tegen een ach
stand van vier punten aan.

Nederlaag voor
Willem Thelen
GENT - Tijdens boksweds^j
den in Gent heeft de Heerle^BVH'67-bokser Willem The^een 2-1 nederlaag geleden teg
de tweevoudige Belgische licj
weltergewichtkampioen Je
Hack.

Condoleance
van Clinton
CLARKSVILLE - De A&^kaanse president Bill Cli"
heeft de familie van Wilnia * j
dolph een condoléance-teleg*
gestuurd. De drievoudig °^Lpisch kampioene overleed voP
week zaterdag aan de gevotë
van kanker. Ze werd 54 jaar-

Klassebehoud voorKluis hangt aan zijden draad

Bartok/Van Sloun finalist
Van onze correspondent

ROB DE BAS

BORN - TafeltennisverenigingBar-
tok/Van Sloun Interieur uit Bom
staat in de finale van het Neder-
lands herfstkampioenschap door
een 4-1 overwinning op Pecos uit
Oegstgeest. Een mat spelend Pecos
gaf zich na laatstgenoemde stand
gewonnen en vroeg de scheidsrech-
ters de wedstrijd af te breken omdat
verder spelen geen zin meer zou
hebben.

De eerste partij tussen Wang Wei en
JurgenKahn werd in de derde game
nog wel gewonnen door de gasten,
maar daarna stelden Chen Sung en
Jos Verhulst snel orde op zaken.
Een geblesseerde Chen Sung won
simpel van Van den Berg met 2-0.
Jos Verhulst had iets meer moeite
met Pastoors maar won toch in de
derde game nipt met 21-19.

Het dubbel Chen Sung/Verhulst

was voor het gastendubbel veel te
sterk en toen Chen Sung zijn tegen-
stander Kahn met 2-0 simpelweg
versloeg, was het voor de gasten uit
Oegstgeest inpakken om 'voor het
eten', thuis te zijn.
Topsport-coördinator Gre Leenders
was met de coach Piet van Sloun en
uiteraard trainer Leenders van Bar-
tok zeer tevreden met het resultaat.
„Het voorafgestelde doel is nu be-
reikt. De finale tegen Cosmos/TTW
zal op het scherp van de snede wor-
den gespeeld. Wij waren in deze
competitie, zelfs met onze debutan-
tenDave Korpershoek en dezich nu
herstellendeWang Wei, het sterkste
team. Nu moeten nog de puntjes op
de i gezet worden. Op 29 november
moet in de eerste wedstrijd thuis te-

gen Cosmos/TTVV de basis gelegd
worden voor deNederlandse herfst-
titel.

Speler van de dag was Jos Verhulst
met twee mooie overwinningen te-
gen Pastoors enKahn en de winst in
de dubbel samen met Chen Sung.
De spelers van TTC Kluis hebben
het in Rotterdam tegen FVT/De
Visser niet kunnen redden. Slechts
Leon Houben - die nog steeds last
heeft van een rugblessure - kon
twee wedstrijden winnen. FVT/De
Visser won met 8-2,
TTC Kluis staat nu voor een schier
onmogelijke opgave om volgende
week bij OKI uit Eindhoven met
minstens 6-4 te winnen om het ere-
divisieschap veilig te stellen.

Coach Hans Slangen had wel ver-
wacht dat men in Rotterdam niet
zou kunnen winnen, maar dat de
nederlaag zo hoog zou uitvallen was
een domper.
Hans Slangen: „Het ziet er nu in-
derdaadzeer somber uit. Roel Frunt
en Richard Aarts hadden samen ze-
ker twee of drie wedstrijden moeten
winnen. Er zijn zeven partijen in
drie games gespeeld en zes hiervan
werden een prooi voor onze tegen-
standers. Het is of de duvel ermee
speelt."

Kluis moet nu in Eindhoven met
6-4 winnen. „We hebben," aldus
Slangen, „onze thuiswedstrijd ook
reeds met 6-4 gewonnen en op on-
derling resultaat degradeert dan de

Eindhovense ploeg. Nog is er h *maar het koordje wordt wel ste^
dunner".

De dames van TTC Kluis/Nietig
hagen speelden bij Twenty On?'sin Rotterdam 5-5 en moeten v0jLr
deweek uit bij medekampioensK
didaat Trias/De Goede in T*^nog 2 partijen winnen omkampl
te worden.

Het team van coach Jos Meys/Ï1*
rice Kemp had het erg moeiliJ^kwamen met 2-0 achter. ®a& 0v
met 3-2 voor en na een 5-4 v i
sprong verloor Astrid Finders „
nog de laatste wedstrijd, zodat ■<
met een 5-5 gelijkspel de terU^or'
naar Limburg gemaakt moest
den.

«e**Coajch Maurice Kemp: „Het was f
lastige en zware opgave, maar
zien het wedstrijdverloop zl^ef
toch tevreden en moeten we vo^ji
de week in Twello twee wedstflj,,
winnen om kampioen te worde11

Overwinning
hockeyploeg
KUALA LUMPUR - Het M^j
lands hockeyelftal heeft za
dag in Kuala Lumpur te|tiMaleisië met 3-0 gewonnen-^
was de laatste oefenwedst
van het mannenteam vo°rAUs'
wereldkampioenschap in j,
tralie. Oranje opent het toen1 .
dat woensdag begint, donder
tegen België. .

DAMMEN
Den Haag. WK dammen. Twaalfde ron-
de: Durdyev-Baljakin 0-2, Koeperman-
Valneris 1-1, Galasjov-Merins 0-2,
Wiersma-Milsjin 1-1, Jansen-Gantwarg
0-2, Burleson-Ba 0-2, Clerc-Alias 0-2,
Wesselink-Cissé 1-1, Schwarzman-
N'Diaye 1-1,Tsjizjov-Aman 1-1. Dertien-
de ronde: Baljakin-Koeperman 1-1, Val-
neris-Galasjov 2-0, Merins-Wiersma 1-1,

Milsjin-Jansen 0-2, Gantwarg-Buri"V
1-1, Ba-Clerc 1-1, Alias-Wesselink v,
Cissé-Schwarzman 0-2, N'Diaye-Ts]"^
1-1, Aman-Durdyev 1-1. Stand: 1- "a* 4
ris 21, 2. Baljakin 18, 3. Wiersma l''f
Ba, Gantwarg 16, 6. Aman, Schwarz1",,
15, 8. Koeperman, N'Diaye, TsjizjoV
11. Clerc, Jansen, Wesselink 13.
ATLETIEK
Kerkrade. Herfstlopen Achilles-? f
Mannen 10 km: 1. J. Hoven 35.51; &■ j,
Vinken 36.02; 3. K. Poltavets 36.16; «g
Verhiel 36.44; 5. H. Kamphuis 37.08; »■ j
Schepers 37.34; 7. T. Sperrling 37.39; °jO.van Haaren 37.46; 9. J. Reynen 37.5-J- jj.
L. Tummers (40+) 38.26. Vrouwen: 1- 5
Vos 46.07; 2. K. Brouwers 46.33; *" ~
Maes 46.56. Mannen 4200 m: 1. C. "e RUil
kerk 14.21; 2. M. vd Pol 14.29; 3. 1- £ j.
15.20. Vrouwen: 1. A. Moeller 18-45;q4-.
Nicolaus 19.13; 3. K. Schelauske !»■ j.
Jongens 1800 m: 1. A. Vriens 6.55; * j.
Brink 6.56; 3. M. Dooren 7.03. Meis] eJ"l8;
A. Halberschmidt 6.53; 2. L. Mertens '■
3. M. Arnold 7.34. k„i.
Nijmegen. Zevenheuvelenloop, lj> „gfi
Mannen: 1. Haile Gebreselassie 4^j g3),
(parkoersrecord, oud Skah, 43.34, 1 4.
2. Lopuyet 43.20,2, 3. Abebe 43.48,""' 6
Rousseau 43.52,1, 5. Aitnafa 43.58,°' g
Dirks 44.03,9, 7. Vermeule 44.57/.^,
Gonzalez 45.21,0, 9. Stigter 45.37,9. (

Van der Smissen 45.39,5, Classics na
lopen: 1. Lopuyet 225 punten, 2. Van „
Smissen 140, 3. Sasse 124, 4. Velfrol--121, 5. Ten Kate 99. Vrouwen: 1. M<V 3.
gan 49.55,1, 2. Chepchumba 50.11.^,
Milo 51.01,9, 4. Toonstra 51.08,0, 5.
verberg 51.16,4, 6. Staicu 51.32,8, 7. = 9.
kivskaja 51.47,9, 8. Beurskens 52.00, ■$,
Van Hulst 52.51,8, 10. Yeshy Gebrf^ "■sic 52.54,2, Stand: 1. Beurskens ïü"'

{o-Chepchumba 165, 3. Staicu 143, 4. =>
kivskaja 137, 5. Kleyweg 104.
GOLF , „9
Tokio. Dunlop Phoenix. Eindstand^54 holes (wegens slecht weer): 1- J}i cii,
Ozaki 201 slagen, 2. Watson 202, 3. & j,>'
Serizawa, Lane 204, 6. Mize, Naon>
Ozaki 205.
Aalsmeer. Mannen, tweede ronde,
wedstrijd. Aalsmeer-VT Varazdin * 5,
(10-10). DoelpuntenAalsmeer: LlÊ^jng3Beers 5, Hölscher 3, Oussoren 2, Id ger
2, Tony Metz 2, Marcel Metz, Kooy- je
ste wedstrijd 15-21. Varazdin naar o
ronde.
Bekerwinnaars <vjee^e
Leiden. Vrouwen, tweede ronde, <■ - 31.
wedstrijd. Saturnus-Spartak Kiev 'Eerste wedstrijd 16-33.Kiev door na
derde ronde. _^
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Solist
Sph rentjens stak met kop en
tw boven de rest uit- In de
, eede van de elf te verrijden ron-

Gen nam hij met Rini Sestig en
eert Opheij (later opgegeven) af-

duiH^ van de rest" En^e^e ronden
~, °de hij dit gezelschap. DaarnaWerd hij solist.

P

waren Van der Leij en
Vol nde belangrijkste achter-

'gers geworden, maar hun pro-
ficiegenoot bedreigen konden zij

niet.Bart Brentjens vond hetn mooi parcours.

v*et had zelfs nog wat zwaarder
"°§en zijn," was zijn conclusie.
jj"*komende maanden, tot het NK

Januari, staan geheel in het teken
n. de cyclocross. Het zijn ongeveer

wedstrijden," aldus de 25-ja-e renner uit Haelen die vorige
i eK nog gekozen werd tot Lim-rgs renner van het jaar.

ATB
SJ de Limburgse ATB-kampioen-nappen (46 vertrekkers) reed Ro-r Smeets praktisch vanaf de start

8 van zijn concurrenten Ray-
jOnd Meijs, Danny Nelissen, Erik
De kWers en Erik Willems-
j. . beide Limburgse professionals
Velrf en Nelissen werden respectie-ü]k tweede en derde.

Wil dit seizoen eens proberen

hoe het in de mountainbikediscipli-
ne gaat," vertelde de 21-jarige
Smeets na afloop. „Maar mijn oog
blijft eveneens gericht op de weg-
wedstrijden."
In de categorie tot en met 18 jaar
ging de Limburgse ATB-titel naar
Maastrichtenaar Danny Sijen.

Bart Brentjens verovert in Brunssum de Zuidnederlandse titel bij de cyclocrossers.
Foto's: FRANS RADI

Cross
Voorafgaande aan de Limburgse ti-
telstrijd ATB was er nog een veldrit
tellend voor het Gerrit Scholte-
klassement. Net als vorige week in
Nuth was ook nu Noël van der Leij
uit Mechelen de sterkste. De orga-
nisatie, in handen van wegwedstrij-
dencomité Merkelbeek in samen-
werking met TWC Maaslandster
was beide dagen goed verzorgd. Bo-
vendien was de publieke belang-
stelling groot # Roger Smeets, Limburgs kampioen op de mountainbike

Dressuuramazone redt eer Nederlandse ruitersport

Anky van Grunsven: 'Zege
in Duitsland extra leuk'

m^RLIJN - Zoals vaker dit jaar
qj est Anky van Grunsven mét

ympic Bonfire eraan te pas ko-
'aiiri °m et Sezicht van de Neder-
CorriK 6 PaardesPort te redden. De
tyVvinatie was zondag tijdens de
ge ,e!dbekerwedstrijd dressuur in
Wt f onSenaakbaar. „Een zege in
sui d' bet mekka van de dres-
V,ur> is altijd extra leuk", zei de"^zone.

ov
y van Grunsven is na haar

sPe?Wlnning op de Wereldruiter-
Jja en afgelopen zomer in Den
ty

ag schier onverslaanbaar. Ze
kPvJ na dat succes vier wereldbe-M^edstrijden op rij.
6er t

ympic Cocktail nam ze de
0lv

S twee voor haar rekening, metutopie Bonfire de andere twee.

Passement
ge^erkelijk genoeg voert ze het al-
ran yn k'lassement niet aan- De
per St wordt namelijk opgemaakt
Can c°mbinatie. De Duitse Nadine

Peümann-Biffar gaat met 49

punten aan de leiding gaat, Van
Grunsven is derde.
Behalve de Brabantse amazone
komt ook de Duitse Nederlander
Sven Rothenberger in aanmerking
voor de finale van de wereldbeker
in april in Hollywood, Los Angeles.
Hij stelde met Bo in Berlijn met de
negende plaats teleur, maar hand-
haafde zich op de tweede plek in
het algemeen klassement.
Net als Rothenberger lieten ook de
Nederlandse springruiters een
zwakke indruk achter. Op zaterdag
vielen Geerink, Tops, Lansink en
Ehrens in de finale buiten de afslui-
tende barrage.

Vooral het optreden van Lansink
was teleurstellend. Zijn paard,
Bollvorm's Easy Jumper, weigerde
drie keer, waarna de combinatie uit
de strijd werd genomen. Beste Ne-
derlander was Peter Geerink die
met LBH Royal Bravour L de twin-
tigste plaats innam.
In de Grote Prijs van Duitsland,
zondag, deed het kwartet het beter.
Jan Tops leek zelfs met zijn in top-

vorm verkerende hengst Top Gun
de zege te grijpen, maar een coördi-
natiefoutje voor de laatste hinder-
nis voorkwam dat.

Ehrens
Rob Ehrens reed met Jonggor's Sto-
len Thunder een foutloze barrage,
maar was te langzaam voor een top-
plaats. Hij eindigde als zesde.
Tops eindigde als derde, achter de
Oostenrijkse winnaar Hugo Simon
en de nummer twee, wereldkam-
pioen Franke Sloothaak uit Duits-
land. Na de vierde plaats in de
wereldbekerwedstrijd in Amster-
dam, twee weken geleden, en de
derdeplek in Berlijn, lijkt Tops met
Top Gun weer terug te komen op
topniveau.
„Hij sprong nog beter dan in Am-
sterdam", aldus Tops. „In de barra-
ge startte ik als laatste, dus wist ik
precies hoe snel we moesten zijn.
Tot de laatste hindernis waren we
de snelste combinatie, maar met de
draai kwam Top Gun niet goed uit
en verspeelden we de voorsprong."

Titelstrijd in Colombia
l°i*nh - De laatste twijfels zijn verdwenen. Co-
pj 0

la organiseert volgend jaar de wereldkam-
seDtnscbaPpen wielrennen op deweg en baan van 26
land tot en met 8 oktober- Dat heeft de Neder-

S?t VOorzitter van de Internationale Wielren
l^a

e yCI Hein Verbruggen zaterdag in Bogota yer-

tje ruggen inspecteerde vier dagen met een delega-
van ri

11 de accommodaties en de vorderingen
naa e werkzaamheden. Het bezoek werd afgelegd
Wie]

aanleiding van berichten dat de bouw van de
'.tyj 6 aan noS niet was begonnen.-|j J zi Jn er vast van overtuigd dat Colombia zonder
baa Veel problemen de WK organiseert. De wieler-

ls weliswaar nog niet gereed, maar in het ver-

leden is het vaker gebeurd dat accommodaties pas
vlak voor de opening van het toernooi werden opge-
leverd", meende Verbruggen.
Hoewel de hoogste baas van de UCI zei het volste
vertrouwen in Colombianen te hebben, dienen zij
echter om de twee wekenrapport uit te brengen over
de standvan zaken van debouw van het velodrome.
De baankampioenschappen worden in Bogota ge-
houden op 2640 meter boven de zeespiegel. De weg-
wedstrijden vinden 150 kilometer van Bogota plaats
in de regio Boyaca, op dezelfde hoogte.
Het is voor het eerst sinds jaren dat de WK zo laat in
het jaarworden gehouden. De afgelopen jaren ston-
den de wereldkampioenschappen steeds in augustus
op het programma.

sport

Renners zwoegen twee dagen op Heidecamping Brunssum

Brentjens en Smeets te
sterk voor concurrentie

Van onze correspondent
BAIR VERHEESEN

jjRUNSSUM - Op en rond de
tfeidecamping in Brunssum
J^rd Bart Brentjens uit Hae-,en zaterdag Zuidnederlands
kampioen van de cyclocros-sers. Een dag later legde Roger

uit Elsloo op de Lim-
P^gse titel in het mountain-Dlkerijden beslag.

■ strijd voor crossers uit Lim-
wUrg, Noord-Brabant en Zeeland, aren de 'thuisrijders' ongenaak-
*ar. Bart Brentjens werd op het
ePodium geflankeerd door twee

£r°vinciegenoten: Noël van derLeijBn pascal Alleleyn.

jtteraard was het jammer voor
Rudy Sestig uit Ooster-

°ut, dat hij vallend kennismaakte
t

et Limburgse bodem en daardoor
rugviel. Het Limburgse succesas er niet minder om.

Ethiopiër verbaasd over
heuvels in Nederland

NIJMEGEN - Nederland is goed
voor Haile Gebreselassie. Op 4 juni
verbeterde de 21-jarigeEthiopiër in
Hengelo het wereldrecord op de
5000 meter tot 12.56,96. Gisteren
zegevierde de wereldkampioen op
de tien kilometer in Nijmegen in de
elfde Zevenheuvelenloop.
„Ik kende Nederland als een volko-
men vlak land. Ik wist niet dat jul-
lie ook nog heuvels hadden," sprak
Gebreselassie na afloop. „Het was
een fijn parkoers, goed weer, alleen
wat wind en ik had sterke tegen-
stand. Als loper kan je niet meer
wensen."

De Ethiopiër hield naast een onge-
twijfeld aantrekkelijk startgeld ook
nog twee premies van elk 777 gul-
den aan de wedstrijd in Nijmegen
over.

Bonus
De eerste bonus kreeg hij voor het
winnen van de premiesprint na ze-
ven kilometer, de tweede voor de
verbetering van het parkoersrecord.
De premiesprint besliste in feite de
wedstrijd.
Gebreselassi legde de vijftien kilo-
meter over het geaccidenteerde tra-

ject in de recordtijd van precies 43
minuten af. De atleet was daarmee
34,4 seconden sneller dan Khalid
Skah een jaar geleden. Tonnie
Dirks was als zesde de beste Neder-
lander.

Voluit
Hij ging rustig van start, reed en
liep pas halfkoers voluit. Op dat
moment was hij de eerste leiders al
gepasseerd. De Belg Mare Janssens
was de taaiste. Ook hij had op de
tempoverhoging van Pontoni geen
antwoord.
Janssens eindigde als tweede en
juichte voor zijn eerste plaats in het
klassement. Pontoni finishte fris
alsof hij nog moest starten. „Zware
koersen liggen mij nu eenmaal."
Adrie van der Poel startte goed in
de kopgroep. Een vastzittende
voorrem wierp hem terug. Na een
fietswissel begon hij aan een op-

mars die hem nog de vijfde plaats
opleverde.
„De derde ronde met de vastzitte
derem was verschrikkelijk zwaar
ervoer de Brabander. „Daarna
moest ik een nieuw ritme zoeken.
Meer dan de vijfde plaats zit er niet
in."

Nederlands kampioen Groenenda
finishte een plaats voor Van der
Poel. Eerstgenoemde verloor in de
sprint van de Belgische kampioen
Erwin Vervecken. Bij de start was
Groenendaal weggedrukt door de
vele Belgen.

„Dit was niet mijn koers, ik heb een
uur lang in de achtervolging geze-
ten", mopperde de Nederlander di«
na afloop zijn frustraties afreageer-
de op zijn wachtende vader. „Hel
was rot maar ik heb er het beste var
gemaaktEreronde van Clark-De Wilde

GENT- Het Australisch/Belgische koppel Danny Clark-Etienne de Wilde
heeft gisteravond de zesdaagse van Gent gewonnen. De ploeg had een be-
ter puntentotaal dan de Zwitser Urs Freuler, die een koppel vormde met
de Duitser Carsten Wolf.
De jongeDeen Madsen en de Belg Van Petegem werden op een ronde der-
de. Onze landgenoot Peter Pieters, aan de zijde van deBrit Anthony Doy-
le, bezette de zesde plaats. Twaalf koppels waren gestart.

Heerlenaar wint Herfstloop in Kerkrade

Jan Hoven onbedreigd
Van onze correspondent

MICHEL FRANSSEN

KERKRADE - Jan Hoven heeft
overtuigend de Herfstloop van
Achilles-Top gewonnen. De
STAP-atleet trok na twee van de
vijf ronden door de Kerkraadse
Groene Long de kopgroep van
vijf man uit elkaar. In de laatste
zes kilometer had de Heerlenaar
evenmin problemen.
De tijd van Hoven over tien kilo-
meter bedroeg 35.51. Clubmak-
ker Roman Vinken finishte als

tweede in 36.02. De nieuwe aan-
winst van Caesar, de Rus Kosta
Poltavets, kwam als derde bin-
nen na 36.16 minuten. John Ver-
hiel en Harry Kamphuis eindig-
den als vierde en vijfde op res-
pectievelijk 53 seconden en 1.17.
De Achilles-Topatleten hadden
zaterdag een zware heitraining
afgewerktmet het oog op het na-
derende Limburgse cross-crite-
rium. De laatstewedstrijd uit die
reeks is op 29 januariin Rolduc,
de rest wordt in Belgisch Lim-
burg afgewerkt.
Trainer Bert Vos vond de uitslag

op de Groene Long dan ook niet
representatief voor de verhou-
dingen in de oostelijke mijn-
streek. Zijn 50-jarige vrouw Han
Vos kwam wel uitgerust aan de
start en besliste de strijd vroeg-
tijdig. De Achilles-Topveterane
liep de afstand in 46.07.

Karin Brouwers uit Eijsden ruk-
te in de laatse ronde naar de
tweede plaats op ten koste van
de Belgische Susanne Maes, die
net iets te lang met Vos was mee-
gegaan. Brouwers had 26 tellen
achterstand op Vos, Maes 49.

" Jan Hoven bereikt zegevierend de eindstreep. Foto: FRANSRADE

Ruiter uit Egchel domineert Leistert

Kassa voor Kersten
Van onze correspondent

TOINE RAMAEKERS

ROGGEL - Springruiter Pieter
Kersten uit Eghel heeft tijdens de
springwedstrijd van de LRV Ona in
manege De Leistert in Roggel op
niet mis te verstane wijze een greep
gedaan in de prijzenpot. In de klas-
se Zwaar bezette de varkenshouder
de eerste drie plaatsen en in de
klasse ZZ werd hij tweede achter
winnaarEdwin Smits.

Ondanks de concurrentie van de
vierdaagse springwedstrijd Indoor
De Bergen was het evenement in
Roggel goed bezet. Met name in de
klasse zwaar gaf een groot deel van
de Limburgse springtop acte de
presence.
Omdat we de datum niet exclusief

konden reserveren heb we maar wat
extra's in de enveloppen gedaan en
dat heeft sukses gehad. Het is na-
tuurlijk geen goede zaak zoveel
wedstrijden op een dag want je
merkt het duidelijk aan de publieke
belangstelling. Het wordt hoog tijd
dat een en ander eens goed wordt
gecoördineerd," aldus voorzitter
Vossen

Op de bijzonder sterk bezette meer-
daagse springwedstrijd Indoor De
Bergen in het NKB-walhalla Wan-
roy, hebben de Limburgse spring-

toppers in de zwaardere rubrieken
eveneens springles gegeven.
Ruiters als Leon Thijssen, Henk v.d.
Broek, Wiljan Laarakkers en John
Steeghs lieten de voornamelijk Bra-
bantse concurrentie zien op welk
hoog peil de springsport in Limburg
staat. De experimentele 1.40 meter
rubriek (normaal wordt deze alleen
op nationale wedstrijden gespron-
gen) werd twee keer een prooi voor
Henk v. d. Broek voor gerenom-
meerde nationale toppers als bij-
voorbeeld Eric van der Vleuten en
Albert Voorn.

Vrouw
Liz McColgan was de snelste
vrouw. De organisatoren konden de
Schotse pas vrijdag dank zij de
steun van een sponsor verleiden tot
een start in Nijmegen. De oud-
wereldkampioene halve marathon,
die een jaar met blessures heeft ge-
tobd en een maand geleden in Co-
ventry haar rentree maakte, zege-
vierde in 49.55,1. Zij nam na der-
tien kilometer afstand van haar
laatste concurrente, de Kenyaanse
Joyce Chepchumba.

'Zware koersen liggen mij nu eenmaal'

Pontoni klasse apart
GAVERE-ASPER - De Italiaan Da-
niele Pontoni heeft gisteren in Ga-
vere-Asper (België) de tweede veld-
rit voor de Super Prestige Trofee
gewonnen. De Belg Mare Janssens
eindigde als tweede. Beste Neder-
lander was Richard Groenendaal op
de vierde plaats. Adrie van der Poel
werd vijfde. Janssens nam in het al-
gemeen klassement de leiding over
van Radomir Simunek, die onlangs
in Pilzen de eerste wedstrijd won en
gisteren niet verder kwam dan de
negende stek.

Het parkoers in Gavere was zó
zwaar dat de winnaar van de wed-
strijd over één uur van tevoren min
of meer vaststond. Dat kon nie-
mand anders zijn dan Pontoni. De
Italiaanse lichtgewicht is onklop-

baar op heuvelachtige circuits met
lange looptrajecten.

sportkort

" WIELRENNEN - Ton van
Engelen (44) gaat als soigneur
aan de slag bij de wielerploeg
van Jan Raas. De oud-doelman
van PSV was zes jaar werkzaam
bij de wielerformatie van Peter
Post en driebij Roger Swerts.

" SCHAKEN - Eelke Wiersma
en Liafbern Riemersma hebben
zich in Enschede geplaatst voor
het eindtoernooi om het Neder-
lands kampioenschap begin vol-
gend jaar in Amsterdam.

" WIELRENNEN - Martin
Hendriks keert terug in de rijen
van de amateurs. De 29-jarige
veldrijder, die sinds 1987 als
prof achtereenvolgens reed voor
Panasonic, PDM en Unigarant,
heeft zich aangemeld bij de
Peddelaars.

" VOETBAL - De Saudische
prins Al-Walid bin Talal heeft
de voetbalselectie van zijn land
37 luxe auto's cadeau gedaan.
De ploeg van Saudi-Arabië won
het toernooi om de beker voor
Golfstaten.

"BOKSEN - In Cardiff behield
de Brit Naseem Hamed de we-
reldtitel boksen in het zwaar-
weltergewicht, volgens de
WBC-versie. Hij versloeg uitda-
ger Laureano Ramirez uit de
Dominicaanse Republiek door
interventie van de scheidsrech-
ter in de derde ronde.

" TAFELTENNIS - Bonds-
coach Peter Engel heeft zeven
tafeltennissers geselecteerd
voor de Open Zweedse kam-
pioenschappen 23-27 november:
de dames Vriesekoop, Gerdie
Keen, Hooman en Noor, alsme-
de de mannen Trinko Keen,
Bakker en Heister.

" BOKSEN - De nog ongesla-
gen Amerikaan James Toney is
onttroond. Zijn landgenoot Roy
Jones maakte zaterdag een ein-
de aan een serie van 46 gevech-
ten - 44 zeges en twee onbeslist
- zonder nederlaag. Jones eiste
in Las Vegas de wereldtitel in
het super middengewicht (IBF-
versie) op. Hij won op punten.

" WIELRENNEN - Een groot
aantal Nederlandse wielersoig-
neurs, heeft zich verenigd.
Voorzitter is De Marie, secreta-
ris Van Ee en de leden zijn: Ton
en Sjef van Engelen, Bergmans,
Van Heel, Sentse, Voesenek en
Omlo. Het doel van de club is
onder meer het imago van de
verzorgers te verbeteren.
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f I res. klasse _|
Res. le Klasse
RKMSV 2-Venray 2 0- 2
Eijsden 2 -Wittenh. 2 5-2
Vinkensl. 2-Volharding 3- 0
2
RKWL 2-Almania 2 2- 0
Meerssen 2 -Parmingen 0- 4
2
Stand:
Eijsden 2 10-17
Venray2 10-17
Parmingen 2 10-14
Wittenh. 2 10-13
W'mina2 9-10
Volharding 2 10-10
Meerssen 2 10-10
Almania 2 10-8
RKWL 2 10- 6
SVN 2 9- 6
Vinkensl. 2 10-5
RKMSV 2 10- 2
Res. 2e Klasse A
Kluis 2-Caesar 2 2- 1
Scharn 2 -Quick 2 0-0
Haslou 2 -Leonidas 2 2-1
Rapid 2 -Standaard 2 2-3
RKVCL 2-Heerlen 3 4- 1
RVU 2-Willem I 2 2- 1
Stand:
RVU 2 10-18
Haslou 2 10-14
RKVCL 2 10-13
Leonidas2 10-13
Quick 2 10-13
Scharn2 10-9
Caesar 2 10- 9
Kluis 2 10- 9
Standaard 2 10- 8
Willem 12 10- 7
Heerlen 3 10-4
Rapid 2 10- 3

Res. 2e Klasse B
Waubach 2 -Schuttersv. 2- 1
2
Minor 2 -Heerlen 2 0-5
RKONS 2-Bekkerv. 2 3- 0
Gr. Ster 2-RKBSV 2 0- 0
H'broek 2-Kolonia 2 0- 2
Chevremont 2 -EHC/ 3-2
Norad 2
Stand:
RKONS 2 9-15
Kolonia 2 10-13
Waubach 2 10-12
Gr. Ster 2 10-12
Chevremont 2 9-12
H'broek 2 10-11
Bekkerv. 2 10-10
Minor 2 10- 8
EHC/Norad2 10- 8
Heerlen 2 10- 7
Schuttersv. 2 10- 6
RKBSV 2 10- 4
Res. 2e Klasse C
Sparta 2 -SC Irene 2 2-4
Susteren 2 -W'mina 3 4-3
SVM2-DeSter2 2- 0
Moesel 2 -Megacles 2 0-1
FC Oda 2-L'heuvel 2 0- 3
Stand:
L'heuvel 2 10-19*
Dc Ster 2 10-13
Susteren 2 10-12
Veritas2 9-11
SC Irene 2 10-11
PSV'3S 2 9-10
SVM2 10- 9
Sparta 2 10- 9
FC Oda 2 10- 9
Megacles 2 10- 7
W'mina 3 10- 6
Moesel 2 10- 2

/ afd. limburg _|
Hoofdkl. A
lason-VNB 3-1
RKBFC-Itteren 4- 1
RKMVC-Oranje B. 1- 6
Maastr. 8.-Strucht. B. 1- 1
Klimmania-Daalhof 1- 1
RKUVC-RKWM 4- 3
Stand:
RKBFC 9-16
Klimmania 9-14
Daalhof 9-13
RKUVC 9-12
Oranje B. 9-12
RKWM 9-11
Strucht. B. 8- 7
lason 8- 5
RKMVC 9- 5
Maastr.B. 9- 5
VNB 9-4
Itteren 9- 2

Hoofdkl. B
KVC Oranje-Helios'23 3- 3
SVK-Rimburg 2-0
BVC'2B-W. Groen 2- 4
Amstenr. -Sylvia 1-1
WDZ-Treebeek 3- 2
Weltania-Stadbroek 3- 1
Stand:
Stadbroek 9-13
Treebeek 9-13
WDZ 8-13
BVC'2B 9-11
Amstenr. 9-11
W. Groen 10-10
KVC Oranje 9- 9
Helios'23 8- 6
SVK 9- 6
Weltania 10- 6
Rimburg 9- 5
Sylvia 9- 5
Hoofdkl. C
Bieslo-Vesta 3- 3
Linne-O'berg 1- 1
Dc Leeuw -Vlodrop 2-2
Stand:
PSV'3S 8-12
Boekoel 8-12
Leeuwen 8-11
Linne 8-10
OVCS 8- 9
Maasbracht 8-7
Dc Leeuw 9- 7
Beegden 6-6
Bieslo 9-6
Vlodrop 9-6
O'berg 7- 5
Vesta 8- 5
Hoofdkl. D
Laar-VCH 3- 7
Swolg. B. -Stormy. '28 1- 5
VOS-BW'27 4- 2
Heyth. -Hegelsom 2- 0
Oostrum -SV Lottum 2-0
Stand:
VOS 9-18
VCH 9-14
Stormv.'2B 9-12
BW'27 9-12
Heyth. 9-10
SWH 8-10
Oostrum 9-7
SV Lottum 9- 6
Laar 10- 6
Hegelsom 9- 6
Nunhem 8- 5
Swolg. B. 10- 2
Eerste Klasse A
Amelie-DBSV 1-1
Biesland-Celios 0- 0
Wylre-RKIW 0- 0
MW'O2-Sibbe 4- 1
RHC-Bemelen 1- 0
Geulsche B. -Valk. B. 0- 0
Stand:
MVV'O2 9-16
RHC 8-12
DBSV 9-12
Wylre 9-10
Amelie 8-10
Valk. B. 8- 9
Biesland 8- 9
Bemelen 9- 8
Sibbe 9- 7
Geulscheß. 9- 6
RKIW 9- 4
Celios 9- 1
Eerste Klasse B
Troja-Noorb. B. 3-2
Reymerst. 8.-Eik'veld 1- 2
SVA-Haanrade 0- 5
Wahlwiller-Huls 0- 3
Wijnandia-Waub. B. 3- 3
SVEpen-Egge 3- 1
Stand:
Haanrade 9-16
Wijnandia 9-14
Waub. B. 9-13
Eik'veld 9-13
Troja 9-11
Egge 9- 9

SVEpen 9- 9
Noorb. B. 9- 8
Reymerst. B. 9- 6
SVA 9- 6
Huls 9- 2
Wahlwiller 9- 1-
Eerste Klasse C
Doenrade-CSVT 4- 1
COV-Sittardia 5- 0
Jabeek -Havantia 0- 0
GVCG-Puth 0- 2
Limbricht-Neerbeek 1-3
FC Ria-Schinnen 3- 1
Stand:
COV 10-15
Doenrade 9-15
Neerbeek 9-13
GVCG 9-12
CSVT 10-12
FC Ria 9-11
Puth 9-9
Schinnen 9-7
Jabeek 9- 7
Limbricht 9- 4
Sittardia 9-4
Havantia 9- 1
Eerste Klasse D
SHH-Walburgia 8- 0
St. Joost -Grathem 0- 0
A'heide-Slekker B. 1-4
MHD-RKSNA 53
Stand:
SHH 8-12
St. Joost 8-12
RKHVC 8-11
Grathem 8-10
Slekker B. 8- 9
A'heide 8-7
Brachterb. 7- 7
MHD 8- 6
RKSNA 8- 6
Hom 7-6
Walburgia 8- 0
Eerste Klasse E
Geijsteren -America 0- 3
Holthees -Kronenb. 1-2
Castenray-TOP'27 1- 3
RKBVC -Steyl '67 1-2
Griendtsv. -DIS 2-0
Eiker'B.-Merselo 1-8
Stand:
Steyl'67 9-15
Griendtsv. 9-12
Kronenb. 9-12
DIS 9-11
Merselo 9- 9
America 9- 9
TOP'27 9- 9
Castenray 9- 8
Holthees 9- 8
Geijsteren 9- 6
Eiker'B. 9- 5
RKBVC 9- 4
Res. IA
MKC2-IVS2 1- 0
SVE2-Heer2 1- 2
SCG 2-RKHSV 2 4- 2
Keer 2-Daalhof 2 2- 0
Stand:
MXC 2 10-15
Keer 2 10-14
IVS2 10-14
Heer 2 10-13
SCG 2 10-12
Daalhof 2 10-11
Buchten2 9-10
SVE2 10- 8
GSV'2B 2 9- 7
Bunde2 9- 5
RKHSV 2 10- 4
Holturn 2 9- 3
res. 1B
Schimmert 2-Heerlen 43- 1
EW2-WDZ2 3- 0
Laura 2-Mariarade 2 5-0
NEC'92 2-Hulsberg 2 0- 0
Passart 2-VKC 2 1- 2
Voerend. 2-A'bosch 2 4- 1
Stand:
EVV 2 10-17
NEC'92 2 10-16
Hulsberg 2 10-14
Schimmert 2 10-13
Voerend. 2 10-12
Laura 2 9-11
Heerlen 4 9-9
Passart 2 10-9
WDZ2 10- 7
VKC 2 10- 6
A'bosch 2 10- 2
Mariarade 2 10- 2
res. IC
Haelen 2-Baarlo 2 4- 1
Egchel 2-Panningen 3 2-4
Linne 2-Montagn. 2 2-2
RKSVN 2-Roermond 2 6- 1
Eindseß. 2-Rios 2 2-0
Stand:
Blerick 4 9-16
Haelen 2 10-14
Baarlo 2 " 10-14
Parmingen 3 10-14
Montagn. 2 10-10
Roermond 2 10- 9
Egchel 2 10-8
RKSVN 2 10- 8
Eindseß. 2 10- 8
Linne2 10- 7
Victoria 2 9- 5
Rios 2 10- 5
res. 2A
DBSV 2-Scharn 3 1- 2
RKBFC 2-Polaris 2 2- 0
Heer 3-WW 2 1- 2
Leonidas 3 -Rapid 3 1-1
Caberg 2-SVME 2 2- 3
RVU 3-Eijsden 3 0- 2
Stand:
RVU 3 10-17
Eijsden 3 10-16
SVME 2 10-15
RKBFC 2 11-13
WW 2 10-12
Polaris 2 10-11
Leonidas 3 10-11
Rapid 3 10- 8
DBSV 2 11- 8
Scharn3 10- 5
Heer 3 10- 4
Caberg 2 10- 2
res. 2B
Hrln. Sp. 3-Polaris 3 1- 2
SVN 3-Lemirsia 2 1- 0
Sportclub 2-Voerend. 3 2-2
Simpelv. 2 -Zwart W. 2 2-0
Gulpen 2 -Vaesrade 2 1-4
Stand:
Lemirsia 2 10-13
RKASV2 9-13
SVN 3 10-13
Polaris 3 10-12
Vaesrade 2 10-11
Simpelv. 2 10-10
Gulpen 2 10-10
Zwart W. 2 10- 9
Hrln. Sp. 3 10-9
Voerend. 3 10-7
Sportclub 2 10- 6
NEC 4 9- 5
Res. 2C
FC Gracht 2-Sylvia 2 1- 5
KVC Oranje 2 -Simpelv. 4- 0
3
KEV2-NEC3 2- 4
RKTSV 2-Coriovall. 2 1- 3
Stand:
NEC 3 10-16
Coriovall. 2 10-15
RKTSV 2 10-13
Miranda 2 9-12
Hrln. Sp. 2 9-9
Simpelv. 3 10-9
KVC Oranje 2 11-9
Adveo 2 '9- 8
FC Gracht 2 11-8
Sylvia 2 10- 7
KEV2 10- 7
Dc Leeuw 2 9-5
Res. 2D
Limburgia 2-Langeb. 2 2-2
L'heuvel 3-Schinveld 2 2- 1
Sweikh. 8.2-Heksenb. 2 1-2
Mariarade 3 -Almania 3 0-2
Amstenr. 2 -Centrum 4- 1
8.2
Stand:
Heksenb. 2 10-15
L'heuvel 3 10-14
Langeb. 2 10-13
Sweikh. 8.2 10-12
Limburgia 2 10-12
Sittard 2 9-11
Almania 3 10-11
Schinveld 2 10- 9
Heidebl. 2 .9- 8
Amstenr. 2 10-8

Centrum 8.2 10- 4
Mariarade 3 10- 1
Res. 2E
EMS2-SVH2 3- 1
EVV 3-Laar 2 12- 0
Megacles 3-O'berg 2 1- 3
Merefeld. 3 -Leeuwen 2 1-1
Roosteren 2 -Roermond 4- 0
3
Brevend. 2 -Susteren 3 2-3
Stand:
Roermond 3 10-18
Brevend. 2 10-15
Susteren 3 10-13
SVH2 10-12
EMS 2 10-11
Leeuwen 2 10-9
Roosteren 2 10- 9
EVV 3 10- 9
Merefeld. 3 10- 9
Megacles 3 10-9
O'berg2 11-8
Laar 2 11- 0
Res. 3A
Scharn 4-RKBFC 34- 2
Eijsden 5 -Berg '28 2 0-5
Daalhof 3 -SCG 3 2-2
Rapid 4 -RKWL 3 2- 2
Celios 2 -Standaard 3 2-4
Stand:
Standaard 3 10-18
Rapid 4 10-15
RKASV3 9-12
Berg'2B 2 10-11
SCG 3 9-10
RKWL 3 10-10
Scharn4 10- 9
Daalhof 3 10- 9
Eijsden 5 10- 7
Keer 3 9- 5
RKBFC 3 10- 5
Celios 2 9- 5
Res. 3B
SVN4-Wijlre2 4- 2
Kolonia 5 -Amicitas 2 4-2
VKC3-NECS 53
Dc Ster 4 -Banholtia 2 9-0
SCKR 2 -Nijswiller 2 1- 1
Daalhof 4-Nijswiller 2 3-3
Stand:
Kolonia 5 10-17
VKC3 10-16
Nijswiller 2 11-14
SVN4 10-11
Eijsden 4 9-11
Dc Ster 4 10- 9
Amicitas 2 10- 9
SCKR 2 10- 9
Wijlre2 10- 8
Banholtia 2 10- 6
Daalhof 4 10- 5
NEC 5 10- 5
Res. 3C
Langeberg 3 -Miranda 3 3-3

Kakertse B. 2-H'broek 6- 2
3
Hrln. Sp. 4 -Dc Ster 5 0-0
Heilust 2-RKHBS 2 1- 1
Kolonia 3 -Gracht 3 5-0
Stand:
Heilust 2 10-17
RKHBS 2 9-14
Dc Ster 5 9-12
Hrln. Sp. 4 9-11
Kakertse 8.2 9-9
Kolonia 3 9-9
H'broek 3 9- 8
Langeberg 3 9-8
RKTSV3 9- 6
Miranda 3 9-5
Gracht 3 9- 1
Res. 3D
Spaubeek 2-Kluis 3 2-2
L heuvel 4 -Kolonia 4 0-5
Adveo 3 -Sanderb. 2 0-3
Dc Ster 3-Hrln. Sp. 5 1- 1
Limbricht 2-DVO 2 5-0
Rios 3-Obbicht 2 1- 5
Stand:
Sanderb. 2 10-16
Obbicht 2 10-16
Spaubeek2 9-15
Kolonia 4 10-13
Limbricht 2 10-11
Dc Ster 3 10-10
DVO 2 10-10
Kluis 3 10- 8
Adveo 3 10- 6
Rios3 9- 6
L'heuvel 4 10- 4
Hrln. Sp. 5 10- 3
Res. 4A
RKWM 2-Willem I 3 2- 5
Daalhof 5-RKVCL 4 1- 9
SCG 4 -St.Pieter2 0-4
Standaard 4-MVV'O2 3 1-10
Caberg 3-RKHSV 35- 6
Stand:
Willem 13 9-16
MVV'O2 3 9-16
RKUVC 2 9-14
RKHSV 3 10-10
Caberg 3 9- 9
St.Pieter 2 9- 8
RKWM 2 9- 8
RKVCL 4 9- 8
SCG 4 9- 7
Standaard 4 9- 2
Daalhof 5 9- 2
Res. 4B
Dc Heeg 2-RKBFC 4 7- 0
RKWM 3-MVV'O2 2 3- 0
RKHSV 4-Caberg 4 2- 2
Berg'2B 3-RKWL 4 6- 1
Stand:
Dc Heeg 2 10-17
RKHSV 4 10-15
Oranje B. 2 9-13
RKASV4 9-12
RKVCL 3 9-11
Heer 4 9-10
RKWM 3 10- 9
Caberg 4 10- 9
Berg '28 3 10- 8
MVV '02 2 10- 7
RKBFC 4 10- 3
RKWL 4 10- 2
Res. 40
Vijlen 2-Hulsberg 3 2-2
Walram 2-RVU 4 10- 0
Sibbe 2-Meerssen 3 3-2
Geertr. B. 2 -lason 2 0- 1
Strucht. B. 2-RKMVC 2 2- 1

MheerderB. 2-W. 1- 3
Groen 2
Stand:
Walram 2 9-16
W. Groen 2 10-16
MheerderB. 2 10-13
Geertr. B. 2 10-11
Meerssen 3 10-10
lason 2 10-10
Sibbe 2 10-10
Strucht. B. 2 10-10
Hulsberg 3 10- 9
Vijlen 2 8- 8
RKMVC 2 10- 3
RVU 4 9- 0
Res. 4D
Waubach 4 -KVC Oran- 8- 2
je3
Waub. B. 2 -Haanrade 3 0- 1
Vijlen 3-Gr. Ster 4 2-3
RKTSV 5-Hopel 2 1-12
Stand:
Hopel 2 9-16
Haanrade 3 10-16
Vijlen 3 10-13
Weltania 2 9-12
Gr. Ster 4 10-12
Waubach 4 8-10
Waub. B. 2 10- 8
KVC Oranje 3 10-7
Gracht 4 9- 6
RKTSV 5 10- 6
Rimburg2 9- 3
SVNS 8- 3
Res. 4E
EHC4-RKTSV4 4- 0
RKSVB 2-Gr. Ster 3 6- 2
Weltania 3-Wijnandia 2 4-2
Stand:
EHC 4 10-17
Miranda 4 8-14
Waubach 3 9-14
Helios 2 9-13
RKSVB 2 10-12
Wijnandia 2 10-10
RKTSV 4 10- 8
Gr. Ster 3 10- 7
Weltania 3 10- 6
KEV3 9- 6
VKC4 8- 3
Haanrade 2 9- 2

Res. 4F
Schuttersv. 3 -Bekkerv. 1-3
3
Egge 2-H'broek 4 2- 0
Hulsberg 4-De Leeuw 3 0-0

Weltania 4-Treebeek 2 1- 8
Kliraraan. 2-RKBSV 3 1- 1
Schinveld 3-EHC 3 2- 0
Stand:
Dc Leeuw 3 10-17
Treebeek 2 10-16
RKBSV 3 10-15
Schinveld 3 10-13
Bekkerv. 3 10-12
EHC 3 10-12
Klimman. 2 10-11
Egge 2 10-11
Hulsberg 4 10- 6
Schuttersv. 3 10- 4
H'broek4 10- 2
Weltania 4 10- 1
Res. 4G
Doenrade 2 -Urmondia 1-4
2
L'heuvel 5-Schinveld 4 1-2
Adveo 4-Havantia 2 2-2
RKDFC 2-Schimmert 3 3- 0
Bekkerv. 4 -Haslou 3 2-2
Quick 3-Schinnen 2 2-1
Stand:
RKDFC 2 10-15
Quick 3 10-15
Urmondia 2 10-13
Havantia 2 10-11
Haslou 3 10-10
Schinveld 4 10-10
Schimmert 3 10-10
Bekkerv. 4 10- 9
Adveo 4 10- 9
Doenrade 2 10- 7
L'heuvel 5 10- 6
Schinnen 2 10- 5

Res. 5A
Maastr.B. 4-De Heeg 3 2-4
WVV4-Amelie2 3- 0
Heers-RKWLS 1- 1
Leonidas 4-RHC 3 0-5
RKVCLS-MKC 6 55
Stand:
Heer 5 9-17
RHC 3 9-14
RKVVLS 9-14
MXC 6 9-14
RKVCL 5. 8-10
Leonidas 4 9- 8
WW 4 9- 5
Rapids 8- 5
Maastr. B. 4 10- 4
Amelie2 9- 4
Dc Heeg 3 9- 3
Res. 5B
Bunde 4 -Amelie 3 16-1
Scharn 8 -RKVCL 6 2- 0
Dc Heeg 4-Rapid 6 13-2
Leonidas 5 -MVV 6 14- 0
Amicitas 3-MKC 5 1- 7
Stand:
Dc Heeg 4 9-15
Leonidas 5 9-14
Scharnß 9-14
RKVCL 6 8-12
MXC 5 9-12
Bunde4 9-10
Heer 6 9- 8
Rapid 6 10- 5
Amicitas 3 9-4
MW6 9- 4
Amelie 3 8- 0
Res. 5C
Scharn 6-Keer 4 1- 1
MXC 4-RKVCL 7 8- 3
Willem I 4-RKUVC 53- 1
Leonidas 6-Heer 7 4-6
St. Pieter 3 -Dc Heeg 5 2- 1
Stand:
St. Pieter 3 9-17
Scharn6 9-13
MXC 4 9-13
Heer 7 9-13
RKBFCS 9-11
Keer 4 9- 8
Dc Heeg 5 9- 7
RKUVC 5 9- 6
Willem 14 10- 6
Leonidas 6 8-4
RKVCL 7 8- 0
Res. 5D
SVME 5-Scharn 7 4- 2
DBSV 4-Caberg 5 2- 2
Leonidas 7 -Bemelen 3 3-2
RKUVC 4-Biesland 2 2- 5
Polaris 4 -Amicitas 4 2-4
Stand:
Meerssen4 9-15
DBSV 4 9-14
Biesland 2 9-12
Caberg 5 9-12
Amicitas 4 9-12
RKUVC 4 9-11
Polaris 4 9-9
Leonidas 7 9-7
SVME 5 10- 5
Scharn7 9- 3
Bemelen 3 9- 0
Res. SE
MXC 3-Keer53- 2
Biesland 3-RHC 2 3- 3
WW 3-RKHSV54- 2
White Star 2 -Scharn 5 0-13
Stand:
Heer 8 9-16
Maastr. B. 3 8-14
MXC 3 9-14
RKHSVS 9-11
Scharns 9-10
RHC 2 8- 7
WW 3 8- 6
Keer 5 9- 5
Biesland 3 9- 5
Willem 16 7- 4
White Star 2 9- 2

Res. 5F
Eijsden 6 -Noorb. B. 2 1-4
DBSV 3-Mheerd. B. 3 3- 2
Oranje B. 3-SCG 5 2- 1
MVV 5-Geertr.B. 3 10- 1
Stand:
Geulscheß. 2 8-15
MWS 9-14
Noorb. B. 2 9-14
DBSV 3 9-11
SVME 4 9-11
Banholtia3 7-10
Eijsden 6 9- 9
Mheerd. B. 3 9-6
Geertr. B. 3 9-4
Oranje B. 3 9-2
SCG 5 9- 0
Res. 5G
Wijnandia 3 -Gerendal 0- 4
Bemelen 2-Berg4 6-2
lason 3-Valk. B. 2 4- 1
Itteren 3-Minor 3 1-12
Stand:
Minor3 9-17
Gerendal 9-13
GSV3 9-13
Vinkensl. 4 8-12
Wijnandia 3 8-10
lason3 9- 8
Valk. B. 2 9- 7
Berg 4 8-6
Bemelen 2 10- 6
RKASVS 8- 3
Itteren 3 9- 1
Res. 5H
Geertr. B. 4 -Noorb. B. 3 1- 1
RKHSV 6-RKUVC 3 3- 3
Geulsche B. 3-Willem I 44
7
Meerssen 5 -Vinkensl. 3 7-0
Berg 5-DBSV 5 7- 1
Stand:
RKHSV 6 9-17
RKUVC 3 9-13
Willem 17 9-12
Geertr. B. 4 10-12
Berg 5 9-12
Oranje B. 4 11-9
Meerssen 5 9-8
Geulsche B. 3 10- 8
Noorb. B. 3 9-6
Vinkensl. 3 8-5
DBSV 5 9- 0
Res. 51
Hulsberg 5 -Schimmert 3-4
4
Geulsche B. 4 -Itteren 2 2-4
RKIW 3-Gulpen4 0- 4
Walram 3 -Strucht. B. 2 0-1
lason 4-Sibbe 3 0-4
Stand:
Sibbe 3 10-15
Walram 3 9-14
Reym. B. 2 9-12

Gulpen 4 9-12
Itteren 2 9-11
Hulsberg 5 9-11
Schimmert 4 9-10
Geulsche B. 4 9-6
Strucht. B. 2 9-4
lason4 9-4
RKIW 3 9- 1
Res. 5J
Polaris 5-Gulpen 3 3-2
Slenaken 2 -Walram 4 1-0
Vilt 2-RKIW 2 3- 2
Epen 2-VNB 2 2- 9
Stand:
Vilt 2 9-16
Walram 4 9-13
Schimmert 5 9-12
VNB 2 9- 9
RKIW 2 9- 8
RKWM 4 8-8
Slenaken 2 9-8
Epen 2 9- 8
Polaris 5 9-7
ZwartW. 4 9-6
Gulpen 3 9- 3
Res. 5K
Wylre 4-Partij 2 3- 1
W. Groen 4 -Epen 3 0-2
Simpelv. 4-Vilt 3 2-2
RKMVC 3-Huls 2 3- 1
Zwart. W. 3-Slenaken 3 7- 1

Lemirsia 3-RKSVB 3 1- 0
Stand:
Wylre 4 10-20
Partij 2 10-17
Epen 3 10-16
RKMVC 3 10-15
W. Groen 4 10-12
Zwart. W. 3 10- 8
Lemirsia 3 10-8
Simpelv. 4 10- 7
RKSVB 3 10- 6
Vilt 3 11- 5
Huls 2 10- 5
Slenaken 3 11- 3
Res. 5L
RKONS 3-Simpelv. 5 3-6
W. Groen 3 -wylre 3 3-0
Eik'veld 2-SVK 2 3- 1
Stand:
W. Groen 3 9-16
Simpelv. 5 9-13
Chevrem. 4 9-10
Sportcl. 3 9-10
Partij 3 8-10
SVK 2 9- 8
Eik'veld 2 9- 8
wylre 3 9- 8
RKONS 3 9- 7
SCKR 4 8- 3
Nijswiller 3 8- 3
Res. 5M
Troja 2 -Vaesrade 3 0-8
Minor4-Rimburg 3 1-0
RKONS 4-Klimmania 3 1- 1

SCKR 3-Nijswiller 44- 1
Voerend. 4 -Laura 5 1-1
Chevrem. 3-SVN 7 9-0
Stand:
Vaesrade 3 10-17
Klimmania 3 10-17
SCKR 3 10-15
Chevrem. 3 9-15
RKONS 4 9-10
Troja 2 11-10
Rimburg 3 10- 9
Minor 4 10- 9
Nijswiller 4 9- 8
Laura 5 10- 4
Voerend. 4 10- 3
SVN 7 10- 1
Res. 5N
Sportcl. 4 -SVN 6 3-4
Kolonia 6 -Chevrem. 5 3-1
SVK 3-Haanrade 4 0-6
Waubach 5-RKONS 54- 0
Stand:
Chevrem. 5 9-15
SVN 6 9-14
Kolonia 6 7-11
Heilust 3 8-10
SVK 3 10- 9
Waubach 5 8-8
RKONS 5 9- 7
Sportcl. 4 8- 7
Sylvia 4 9- 7
Haanrade 4 9- 6
Waub. B. 3 8- 0
Res. 50
KEV 4 -Miranda 5 3-0
Kolonia 7 -Heilust 5 6-3
RKHBS 3-Waubach 6 2- 2
Sylvia 3-Laura 4 2- 0
WDZ 5-RKONS 6 1- 5
Chevrem. 6-KakertseB. 1- 1
3
Stand:
Sylvia 3 10-17
RKHBS 3 10-17
Laura 4 10-16
Kakertse B. 3 10-14
Kolonia 7 10-13
RKONS 6 10-10
Chevrem. 6 9-9
Waubach 6 10- 7
KEV 4 10- 5
Heilust 5 9- 4
Miranda 5 10-4
WDZ 5 10- 2
Res. 5P
Coriovall. 4-RKHBS 4 1-3
Hopel 3-Heilust 4 1- 3
Eik'veld 4 -Gr. Ster 8 0-10
NEC 6-SVK 4 6- 0
WDZ 3-FC Gracht 5 6- 0
Stand:
Gr. Ster 8 10-18
NEC 6 9-17
Heilust 4 9-11
Coriovall. 4 9-10
Kakertse B. 4 9-10
Hopel 3 10- 9
WDZ3 9- 9
SVK 4 9- 8
RKHBS 4 10- 6
Eik'veld 4 9- 3
FC Gracht 5 9- 1
Res. 5Q
Helios 3-Limburgia 4 1-0
RKSVB4-NEC7 1- 3
Gr. Ster 5-Passart 3 2-2
RKHBS 5 -Kolonia 8 4-1
Stand:
Eik'veld 3 9-17
Laura 3 9-14
NEC 7 10-14
WDZ 4 9-12
Passart 3 10-12
RKBSV 5 9-11
Gr. Ster 5 9-9
Kolonia 8 9- 8
Helios 3 10- 6
Limburgia 4 10- 4
RKHBS 5 10- 4
RKSVB 4 10- 3
Res. 5R
Langeberg 5 -Coriovall. 1-0
3
Schinnen 3 -Amstenr. 3 0-3
BVC 3-Mariarade 4 2-2
Heksenb. 4-RKDFC 3 1- 0
Stand:
RKBSV 6 9-18
Langeberg 5 11-16
Schinveld 5 9-14
Heksenb. 4 10-14
Treebeek 3 9-12
Bekkerv. 7 9-10
Amstenr. 3 10-9
Schinnen3 10- 7
Coriovall. 3 10- 7
RKDFC 3 10- 4
BVC 3 11- 4
Mariarade 4 10- 3

Res. 5S
Bekkerv. 6-Langeb. 4 2- 2
Egge 3 -Dc Leeuw 4 1-1
RKBSV 4-Amstenrade 3-0
4
Heksenb. 3-Jabeek 2 2-1
Doenrade 3-BVC 2 1-4
Stand:
BVC 2 11-21
RKBSV 4 10-17
Heksenb. 3 10-13
Dc Leeuw 4 10-12
Limburgia 3 9-10
Jabeek2 10- 9
Bekkerv. 6 9-9
Doenrade 3 10- 8
Amstenrade 4 11-8
Langeb. 4 11- 7
Schuttersv. 4 10- 5
Egge 3 9__l

Res. 5T
Caesar 3-Doenrade4 5-0
Neerbeek 2 -Havantia 3 3-1
Mariarade 5 -Dc Leeuw 6- 3
5
Puth 2-De Ster 7 2-2
Quick 4-Haslou 4 1-11
DVO 7-Bekkerv. 5 2- 7
Stand:
Mariarade 5 10-18
Bekkerv. 5 10-18
Caesar 3 9-15
Dc Leeuw 5 10-14
Neerbeek 2 9-13
Haslou 4 10-11
Dc Ster 7 11- 9
Puth2 10- 6
Quick 4 10- 5
Havantia 3 11- 5
DVO 7 10- 5
Doenrade 4 10-1
Res. 5U
L'heuvel 7 -DVO 5 2-2
Puth 3-Quick 5 1-6
Heksenb. 5 -Sweikh. B. 2- 1
3
Heidebl. 3-Haslou 5 1- 2
Kluis 4-Neerbeek 3 2-2
Stand:
Spaubeek3 9-15
Quick 5 10-15
Sweikh. B. 3 10-14
DVO 5 10-13
Heidebl. 3 10-12
Haslou 5 10-12
Heksenb. 5 10-12
L'heuvel 7 10- 7
Kluis 4 10- 6
Neerbeek 3 10- 6
Caesar 4 9-5
Puth 3 10- 1

Res. 5V
IVS 3-Urmondia 5 1- 0
DeSter6-SVM4 2- 1
Sanderb. 3 -Puth 4 8-2
DVO 4-Spaubeek 4 2-2
Stand:
Sanderb. 3 9-16
SVE3 9-14
Dc Ster 6 8-13
Sittardia 2 8-12
IVS 3 9-11
DVO 4 9- 7
SVM4 9- 6
Puth 4 9- 6
Centrum B. 3 6-3
Spaubeek4 9- 3
Urmondia 5 9-3
Res. 5 AAA
Willem I 5-SVME 3 2- 4
VNB 3-St. Pieter 4 6-0
MVV4-White Star 3 2- 2
Stand:
St.Pieter 4 9-12
White Star 3 8-11
SVME 3 8-11
MVV 4 8-10
RKASV 6 7-10
VNB 3- 8- 9
Leonidas 8 9-8
Willem 15 8- 7
Polaris 6 8- 1
RHC 4 7- 1

Klasse Zl
GSV4-Minor6 15-1
COV 2-H'broek55- 4
Maastricht'Bß -Sanderb. 0-3
5
DVO 6-Schinnen 4 2-6
RKDFC 4-NEC 8 35
Bekkerv. 8-CSVT 2 4- 2
Stand:
H'broek 5 11-18
Dc Ster 8 11-18
NECB 11-17
Schinnen 4 12-16
Gr. Ster 7 11-14
Bekkerv. 8 12-14
RKDFC 4 12-14
GSV4 11-13
DVO 6 12-13
COV 2 12-10
Minor 6 11- 6
Sanderb.512- 5
Maastricht'Bß 12- 2
CSVT 2 12- 2
Klasse Z2
Weltania 5-RKDFC 5 1- 0
Gr. Ster 6-Miranda 6 2-6
Stand:
VKC 5 10-20
Passart 4 10-16
Gr. Ster 6 11-15
RKTSV 6 10-15
Miranda 6 11-14
Laura 6 10-13
SVN 8 10- 8
A'bosch 4 10- 8
Minor 5 10- 7
RKDFC 5 11-4.
Weltania 5 11-3
COV 3 10- 1

/ jeugdvoetbal J
Jeugd eredivisie
Feyenoord-PSV 3- 3
Volendam-Ajax 3-3
Willem 11-SCFeye- 3- 4
noord
Sparta-AZ 2-2
Stand:
Ajax 13-23
Feyenoord 13-17
Vitesse 12-16
FCTwenthe 12-15
AZ 13-15
SC Feyenoord 13-15
Sparta 13-14
Groningen 12-13
Volendam 12-13
FC Den Haag 12-11
PSV 12- 9
Heerenveen 11- 6
Willem II 13- 3
Fortuna S 11- 2
Jeugd 2e divisie D
VW-DCS 5-1
Venray-TOP 1- 3
Rhode-RKWL 2- 2
Quick (N)-Roda JC 1- 4
MVV-Spero 5-0
DcTreffers-Helm. Sp. 4-0
Stand:
MVV 10-18
Dc Treffers 10-17
RodaJC 10-16
VVV 10-13
Helm. Sp. 10-10
TOP 10-10
Quick (N) 10-10
Spero 10- 9
Rhode 10- 6
Venray 10- 6
RKWL 10- 3
DCS 10- 2
Jeugd 3e divisie E
Volharding-SBC 5- 2
EVV E'hoven-Someren 1- 1
Panningen-VVV'O3 0-2
Best Vooruit-SVN 3-2
Stand:
Someren 10-17
Blerick 9-16
Volharding 10-14
Taxandria 9-13
EVVE'hoven 10-11
RKBSV 9-10
SBC 10- 9
VVV'O3 10- 8
SVN 10- 7
Venl. B. 9- 5
BestVooruit 10- 4
Parmingen 10- 2
A-Interregionaal
SSS'IB-Sparta'lß 1- 3
Haslou-EHC 3- 0
L'heuvel -Scharn 3- 0
Gr. Ster-Sittard 4-0
Wittenh. -Meerssen 2- 1
Bekkerv. -Heer 2-2
Stand:
Meerssen 10-16
L'heuvel 10-15
Gr. Ster 10-15
Sittard 10-12
Haslou 10-12
Wittenh. 10-11
Scharn 10-10
Heer 10- 8
EHC 10- 7
Sparta '18 10- 6
SSS'IB 9- 5
Bekkerv. 9- 1
Jeugd IC
Daalhof-NEC'92 1- 7
RKASV-Eijsden 3- 6

Kolonia-Heerlen 3- 7
Caesar -Simpelv. 2-0
Stand:
Heerlen 9-14
Rapid 7-12
Eijsden 8-11
RKASV 9-11
NEC'92 7- 9
Caesar 8-8
KVC Oranje 8- 7
Simpelv. 9-7
Dc Heeg 8- 4
Kolonia 7-3
Daalhof 8- 2

f I damesvoetb. £
DAMES INTERREGIONAAL
Pr. Irene -Woensel 5- 0
WDS'I9-Noad 3- 4
Leveroy -Brabantia 6- 1
Herpinia-WoenselseB. 2- 2
Hulsel-BSC 0- 0
W'mina-Rapid 1-2
Stand:
Pr. Irene 9-15
Woenselse B. 9-13
W'mina 9-12
Leveroy 9-11
Herpinia 9-11
Rapid 9-11
BSC 9-10
Noad 9- 8
Brabantia 9-7
Hulsel 9- 5
WDS'I9 9- 3
Woensel 9- 2
Dames le Klasse Zuid
SVH-SCWW'2B 1- 5
Dc Ster-Keer 0-0
RKVCL-Kolonia 0- 3
Stand:
Kolonia 7-12
Sportclub'2s 6-12
RKVCL 7-10
Heksenberg 8- 8
Keer 8- 7
Susteren 7-7
SC WW'2B 8- 7
Dc Leeuw 6- 5
Dc Ster 7- 4
SVH 8- 0
Dames 2e Klasse Zuid
Waubach -Langeb. 2 0-10
Haslou -Klimmania 1- 2
RKIW-Mariarade 4- 0
Stand:
Langeb. 2 8-15
Haslou 7-11
Klimmania 7-10
NEC'92 7- 8
Weltania 6- 8
Waubach' 7-7
RKIW 8- 7
Eijsden 6- 4
Treebeek 6-0
Mariarade 8- 0

Dames 2e Klasse Midden
Vaesrade-Langeberg 3-0
Sittard-SlekkerB.i 0- 3
RKSNA-RKHVC2 6- 0
Stand:
RKSNA 9-13
L'heuvel 6-11
Slekker B. 7-11
KOC 7-10
RKVB 7- 7
Vaesrade 8- 6
Langeberg 6- 5
Boekoel 6- 5
RKHVC2 5- 0
Sittard 7- 0

Dames 3e Klasse A
RHC-Slenaken 1- 4
Rapid 2-RKMVC 1- 4
Lemirsia-MKC 2-3
Stand:
Lemirsia 7-11
MXC 6-10
Willem I 6-10
RKMVC 6- 8
Daalhof 7- 7
Slenaken 7-5
Schimmert 7-4
Rapid 2 6- 3
RHC 8- 2

Dames 3e Klasse B
Heerlen -Rimburg 0- 3
VKC-Jabeek 1- 2
Heksenb. 2 -Helios 0- 2
Haanrade -Sportcl.'2s 2 1- 6
Stand:
Jabeek 8-15
Sportcl.'2s 2 9-14
FC Gracht 7-12
Rimburg 8-11
Helios 8-10
Heerlen 8-8
VKC 8- 8
Bekkerv. 8- 4
Heksenb. 2 8-3
Haanrade 9- 3
Eik'veld 7- 0

Dames 3e Klasse C
Almania -Brevendia 2 10-1
Dc Ster 2-Born 10- 0
Armada -Rios 4- 1
Stand:
Almania 8-16
Dc Ster 2 7- 9
Armada 8-9
Merefeldia 6-9
DESM 6- 7
Brevendia 2 6-6
Maasbracht 7-2
Bom 6- 2
Rios 6- 0

f I basketbal\
Mannen Eredivisie
Akrides-R.Giants 94-81

Promotiedivisie
Gr.Uilen-Verkerk 84-76
Tonegido-Donar2 73-84
Dunckers-Voorburg 65-62
Leiden-Virtus 63-74
WSC-Piranhas 66-72
Weert 2-Wyba 54-57
le divisie B
Azimma-Binnenl. 73-77
R'dam-DAS 61-96
D.Bosch 2-Braggarts 75-65
Prisma-Lisse 72-75
Rayon Hoofdklasse
Attacus-Pendragon 84-87
Flyers-Eindhoven 115-76

Rayon le klasse C
Attacus 2-Venlo Sp. 85-71
Yellow Sox-BBC 53-67

Rayon le klasse D
J.Giants-Springf. 67-58
Braggarts 2-Kimbria 71-69

Kern Limburg
Mannen le klasse A
Aeternitas 2-Weert 5 98-49
Landgr.-BSM 2 2-0
Dunatos 2-J.Giants 2 76-71
Braggarts 3-J.Giants3 63-44

2e klasse A
Bumpers 2-Timson 42-88
Alley Oop 2-Venlo Sp.2 46-86
Alley Oop-Aeternitas 63-61
Kepu St.3-01ympic 2 74-58
Dunatos 3-Archers 2 55-78

Vrouwen Rayon Hoofdklasse
Weert-Schijndel 57-41
Dunatos-Aalst 54-40
Braggarts-H.Five 70-41

Overgangsklasse B
JRC-Bumpers 48-34

le klasse A
Venlo St.-Archers 28-71
Landgr.-Weert 2 39-76
Kepu St.2-Dunatos 2 51-38
J.Giants-Kimbria 2 58-79
Braggarts 2-Kimbria 12-43

f / hockey J
Heren
Overgangsklasse B
Laren-Victoria 1-0
Schaerw.-Ring Pass 2-3

Hurley-Tempo 0-0
Union-Concordia 1-1
MEP-Breda 1-1
SCHC-Venlo 6-1

le klasse C
Tegenbosch-ZOW 1-1
HMHC-Tegelen 3-1
HOCO-Blerick 5-2
HOD-MOP 0-1
Rapidity-Maastricht 3-0
Hopbel-HUAC 0-0

2e klasse C
Best-Sittard 0-7
Racing-Uden 0-0
Berlicum-Nuenen 1-2
SON-Kromhouters 4-0
Boxmeer-Geldrop 1-1
Deurne-Dommel 0-0

3e klasse F
Eersel-Oirschot 3-1
Basko-Hockeer 1-1
HCAS-Kerkrade 3-0
Geleen-Hilvarenb. 3-0
Gemert-Venray 2-0
Heeze-Horst 0-2

Dames
Hoofdklasse
HDM-Victoria 2-2
Den Bosch-Amsterdam 2-0
Groningen-Rotterdam 0-2
Bloemend.-MOP 2-0
HGC-Laren 4-0
Oranje Zw.-Kampong 0-1

Overgangsklasse B
Zwolle-Tilburg 1-1
Schaerw.-EHV 2-0
Hurley-Kl.Zwitserl. 1-1
SON-Ede 0-0
MEP-Leiden 2-1
SCHC-Venlo 2-1

le klasse C
Tegenbosch-Best 4-0
Keep Fit-Uden 1-0
Maastricht-Rapidity 1-2
Concordia-HOD 2-0
Nuenen-ZOW 4-2
HUAC-Quick 0-0

2e klasse C
Hopbel-Weert 0-3
Geel Zwart-Drunen '4-0
Heerlen-Waalwijk 2-3
Kromhouters-Berk.Enschot

1-1
Meerssen-HMHC 1-2
Tegelen-Basko 2-0

3e klasse F
Eersel-Mierlo 2-0
Racing-Deurne 0-0
HCAS-Hockeer 6-0
Geleen-Geldrop 0-1
Blerick-Venray 3-0
Heeze-Horst 0-10

/ zaalhandbal J
DAMES
eredivisie
Swift-V&L 30/11
Hellas-PSV 24-13
SVM-Volewijckers 12-21
Saturnus-SEW uitgest.
OSC-Westland 19-37

Stand:
Swift 5- 9
Volewijckers 6- 9
Hellas 6- 9
V&L 5- 8
Westland 5- 6
SEW 5- 5
Saturnus 4- 4
PSV 6- 2
SVM 6- 2
OSC 6- 0

eerste divisie
Westland 2-Aalsmeer 18-16
Sittardia/DVO-Internos 19-15
Stompwijk-DWS 10-21
UVG-Loreal 16-11
Arnhem-Fortissimo 19-12
lason-UDSV 20- 9

Stand:
Arnhem 8-12
UDSV 8-12
Internos 8-12
DWS 8-11
Fortissimo 8-11
lason 8- 9
Westland 2 8-9
Sittardia/DVO 8- 8
UVG 8- 8
Loreal 8- 2
Aalsmeer 8- 2
Stompwijk 8- 0

tweede divisie
Nieuw Heeten-LHC 10-15
Bevo-PSV2 13-12
Leudal-Blauw Wit 13-15
AAC-Heeten 11-20
SwiftA-V&L2 16-10

Stand:
BlauwWit 4- 8
LHC 4- 8
Leudal 4- 6
Heeten 4- 4
AAC 4- 3
SwiftA 4- 3
V&L 2 4-2
Nieuw Heeten 4- 2
PSV 2 ■4-2
Bevo 4- 2

derde divisie
Margraten-Swift H 14- 7
Caesar-GHC 10- 9
Marsna-Posterholt 17-9
Oranje Wit-Rapiditas 16-12
Niobe-Zephyr 17- 4

Stand:
Caesar 4- 8
GHC 4- 6
Oranje Wit 4- 6
Swift H 4-4
Rapiditas 4- 4
Marsna 4- 4
Niobe 4- 4
Posterholt 4- 2
Margraten 4- 2
Zephyr 4- 0

HEREN
eredivisie
Aalsmeer-Arnhem 29/11
Sittardia-Tachos 13/12
E&O-V&L 20/12
Esca-Blauw Wit 22-21
Gazellen-Hellas 20-15

Stand:
Aalsmeer 5-10
Arnhem 5- 9
E en O 5-7
Esca 6- 7
Sittardia 4- 6
Blauw Wit 6- 4
Gazellen 6- 4
VenL 4-3
Tachos 5- 2
Hellas 6- 0
eerste divisie
Caesar-Quintus 17-19
EMZ-WIK 21-23
Hermes-DES '72 20-26
Noav-Loreal 25-18
EDH-Groene Ster 21-19
Sittardia 2-Bevo 17-25

Stand:
Bevo 8-15
Quintus 8-13
Caesar 8-11
EMZ 8-10
WIK 8- 9
Noav 8- 8
DES '72 8- 7
EDH 8- 7
Groene Ster 8- 6
Sittardia 2 8- 6
Loreal 8- 2
Hermes 8- 2

tweede divisie
Zwart Wit-PSV 15-16
Rapiditas-Esca 24-23
HBS-Achilles 21-16
UDI-Swiftß 15-16
Swift A-Jupiter 19-22

Stand:
PSV 4- 8
SwiftR 4- 8
Jupiter 4- 7
HBS 45
ZwartWit 44
UDI 4- 2
Achilles 4- 2
Esca 2 4-2
Rapditas 4- 2
Swift A 4- O

derde divisie
Bevo 2-Vios 13-22
Blerick-BDC 18-16
VHC-Loreal2 17-13
EMZ 2-BlauwWit 2 23-20
Tremeg-de Sprint 15-19

Stand:
Vios 4-7
Blerick 4- 6
VHC 45
BDC 44
EMZ 2 4-4
Dc Sprint 44
Loreal2 43
Blauw Wit 2 43
Bevo 2 4-2
Tremeg 4- 2

/ volleybal J
Dames le divisie B
TDK 2-Martinus 2 0-3
Switch-WC 2 3-1
Rijswijk-Alcom 3-1
Sliedr.Sp.-Mikro El. 3-0
Facopa-Vocasa 1-3
Rentokil-Heerlen 0-3

2e divisie D
Rapid-Orion 3-0
EAW-WereDi 3-1
Rooyse-VCG 1-3
Saturnus-Peelpush 0-3
Hovoc-Somas 1-3

3e divisie H
Sonderm.-Karanoi 0-3
Rapid 2-Civitas 0-3
Velden-ADC 0-3
Ledub-S'62 3-1
Jokers-Nuvoc 0-3
Janssen-Heerlen 2 1-3

Heren le divisie B
Woerden-EAW 0-3
Geevers-Facopa 1-3
Rentokil 2-Vrevok 3-2
VCG-Rijnmond 1-3
Schalmers-Vocasa 3-2
Ekspalvo-Sliedr.Sp. 3-0

2e divisie D
VCE-Orion2 3-1
Peelpush-Janssen 3-1
Somas-Jola 1-3
Hajraa-Vocasa 2 3-2
Polaris-HBC 0-3

3e divisie H
Livoc-Karanoi 1-3
Rapid-Facopa 2 0-3
Donki Sjot-Oikos 0-3
Maasbr.-Revoc 0-3
Jokers-Velden 2-3
Stravoc-Heerlen 0-3

Standenlijst Dames
le divisie B
Martinus2 7-21
Sliedr.Sport 7-17
Heerlen 7-17
Switch 7-12
Rentokil 7-10
Alcom 7-8
TDK 2 7-8
Rijswijk 7-8
Vocasa 7-8
Facopa 7-7
WC 2 7-7
Mikro El. 7-3

2e divisie D
Somas 7-21
Peelpush 7-18
Rapid 7-15
VCG 7-14
Flamingo's 6-13
EAW 7-13
Were Di 7-7
Rooyse 7-6
Saturnus 7-6
Hovoc 7-4
Trivos 6-3
Orion 7-3

3e divisie H
Heerlen 2 7-20
ADC 7-15
Nuvoc 6-14
Ledub 7-14
Civitas 6-13
Rapid 2 6-11
Karanoi 7-10
Janssen 6-9
Sondermeyer 7-6
Velden 7-4
Jokers 7-2
S'62 7-2

le divisie B
Ekspalvo 6-15
EAW 7-15
Rijnmond 7-15
Schalmers 6-14
Vrevok 7-13
Rentokil 2 7-12
Facopa 7-10
Vocasa 7-10
Geevers 7-7
Sliedr.Sport 7-5
VCG 7-5
Woerden 7-2
2e divisie D
HBC 6-15
Orion 2 7-14
VCE 7-13
Jola 7-12
Peelpush 7-11
Polaris 7-11
Somas 7-11
Vocasa 2 7-10
Sittardia 7-9
Janssen 7-6
HajraaX 6-4
EAW 2 7-4

3e divisie H
Facopa 2 7-15
Oikos 7-15
Jokers 7-13
Revoc 6-12
Donki Sjot 7-11
Karanoi 7-11
Heerlen 7-11
Livoc 6-10
Maasbracht 7-9
Velden 7-9
Stravoc 7-4
Rapid 7-3
X=3 pnt.in mindering
Dames Promotieklasse
VCE-Furos 1-3
Vocam-ADC2 3-0
Fiscus-Geevers 2 2-3
Heipoort-Heerlen 3 0-3

le klasse A
Rapid 4-De Heeg 0-3
Vocam 2-ADC 50-3.
VCV-Geevers 3 3-0
Jokers 4-BSV 1-3
ADC 3-Heerlen 4 3-0
Jokers 4-Geevers 4 3-2

le klasse B
Grovoc-SEC 1-3
Rapid 3-Jokers 3 3-0
Elan-Vluco 3-1
Volhard.-Mut.Mal.NOS 0-0
Jokers 2-Fiscus 2 3-1
ADC 4-Avoc 0-3

2e klasse A
WS-BSV 2 0-3

2e klasse B
Grovoc 3-Geevers 5 0-3
Blok-Sp.&Sp. 0-3

2e klasse C
Elan 2-Jokers 5 3-1
Sittardia 4-Grovoc 2 3-0

Meisjes A
Vocam-Sp.&Sp. 2-3
Grovoc-Geevers 0-3

Meisjes B 1
Sp.&Sp.2-SEC
VCv-Geevers 2

Meisjes B 2
VVS 2-BSV
ADC 2-Sittardia 3
Furos-Jokers

Meisjes C
VVs 3-Elan 2
VCV 2-Vluco
De Heeg-Geevers 3

Heren Promotieklasse
Geevers 3-SEC
Geevers 2-Furos
Vocam-Vluco
VCV-Sjoahn
Jokers 2-Helpoort
ADC-SEC 2

le klasse A
BSV-Sp.&Sp.
Sp.&Sp.-Furos 2
Vocam 2-Vluco 2 gest. 1
VCV 2-VCE 2
Jokers 3-BSV
ADC 2-Heerlen 2

le klasse B
Rapid 2-Avoc
Elan-Phoenix
Volhard.-VCE
Jokers 5-Heerlen 3

2e klasse A
Spartak-SEC 3
Geevers 4-Furos 3
VVS-BSV 2

2e klasse B
Dovoc 2-ADC 3
Rapid 4-Dovoc 2
Volhard.2-Heerlen 5
Nivoc-Fiscus 2
Geevers 5-ADC 3

2e klasse C
Tornado-SEC 4
Rapid 3-De Heeg NOT/U^
Heipoort 3-Vluco 4
Bastion-Avoc 2

3e klasse A
Volhard.3-Grovoc
VCE 3-De Heeg 2
VCE 4-ADC 4
Volhard. 3-Elan 2

Jongens B
Geevers-Sittardia 2
Sp.&Sp.-ADC
Furos-BSV
Volhard.-Jokers
Jongens C
ADc 2-Furos 2
Geevers 2-Sittardia 3 «J
VCV-De heeg

Standenlijst Dames
Promotieklasse
Geevers 2 -Heerlen 3
Sittardia
Dovoc
Furos j.B
Geevers
Sittardia 2
VCE
Fiscus
Vocam
ADC 2
Heipoort

le klasse A
ADC 5
VCV
De Heeg
ADC 3
Jokers 4
BSV
Geevers 4
Geevers 3
Heerlen 4
Rapid 4
Vocam 2
Spartak X

le klasse B
SEC
Grovoc
Jokers 2 ».|
Rapid 3
Mutiara Maluku
Avoc
Elan
Fiscus 2
Vluco (J
Volharding rr'Jokers 3
ADC 4

2e klasse A rrl:VCV 2
Sittardia 3
SEC 2
BSV 2
Rapid 5 4-
VVS

2e klasse B
Grovoc 3 gjl
Sport en Spel g.l'
Dovoc 2 5-'
Geevers 5
Blok i~
SEC 3

2e klasse C 6,\\
Avoc 2 a.\'
Sittardia 4 (J
Grovoc 2 5-!
De Heeg 2 7-'
Elan 2 <|J
Jokers 5

Meisjes A 5,^
Geevers fl-'
Grovoc 4'
Sittardia fr'
Sport en Spel 5-1
Vocam

Meisjes B 1 e.J
VCV 5,1
ADC g,l
SEC 5-»
Geevers 2 5-*
Sittardia 2 5-5
Sport en Spel 2 5-'
VCE

Meisjes B 2 5.I 3
Jokers i,l'
VVS 2 6.l|Furos (j-J
Vocam 2 5-'
BSV 5--"
ADC 2 5-1'
Sittardia 3

Meisjes C 7.H
Elan 2 6,1'
Geevers 3 7-JDe Heeg
VCV 2 ir1,'
Vluco
VVS 3 .

Bridge Drive Brunssum
Groep A n
l.Mevr.de la Croix-Rutte» 5»
2.Echtpaar Meister j^'i?"»
3.Dames Benda-Roes ">*"
Groep B , j7'
I.Echtpaar Meijerink j?*^»/»
2.Visser-Paulssen &]v
3.Dames Vorage-v.d.Laa^^i
Recreanten Bridge
Caumerbron Heerlerbaa»
Groep A . nSl.Mevr.Hollemans-WinK« 3 j-ti

2.Houhehaus-HuubH*"jjj? g}"'-

-I.Dames Beijveld-v.Nee^jj*
2.Prickaerts-Verbruggeg250*
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Rudy Roijakkers
gewond bij inbraak

MEERSSEN - Wilhelmina-aan-
voerder Rudy Roijakkers ont-
brak in de wedstrijd tegen
Meerssen. In de nacht van vrij-
dag op zaterdag werd bij Roijak-

kers ingebroken. Bij een poging
de indringers te overmeesteren,
raakte hij aan zijn gezicht ge-
wond. De verwonding was van
dien aard, dat hij gisteren ver-
stek moest laten gaan.

Cees van Hoof
naar Gangelt

NIEUWENHAGEN - Cees van
Hoof is inmiddels 38 jaar. Jaren-
lang acteerde hij in het eerste
elftal van SVN. Dit seizoenkomt
hij uit in het derde team van
SVN. Na de winterstop verruilt
hij dat team voor het eerste elftal
van Gangelt, dat in de Duitse
Bezirksklasse uitkomt. De routi-
nier moet de jeugdige Gangelt-
ploeg van trainer Jo van g^er
Mierden weer op het goede spoor
zetten. Van Hoof: „Ik moet bin-
nen het veld fungeren als zijn
verlengstuk. Zorgen voor een
stukje coaching en lekker ach-
terin voetballen. Het is een nieu-
we uitdaging voor mij."

Arbiter bedreigd
KERKRADE - Het duel RKTSV
6-Passart 4 werd in de 23e mi-
nuut van de tweede helft bij een
1-0 stand gestaakt. Nadat

scheidsrechter Bouwland voor
een vrije trap floot, trapte Pas-
sart-speler Cornelissen de bal
buiten de lijnen. Deze ontving
hiervoor een gele kaart. Hij liet
de scheidsrechter weten het hier
niet mee eens te zijn, waarna hij
rood kreeg. Uit de toegekende
vrije trap scoorde RKTSV 1-0.
Bouwland werd vervolgens door
Passart-spelers uitgescholden.
Hij voelde zich bedreigd en
staakte.

op destip
# Wim Slangen, die vier seizoe-
nen als trainer verbonden was
aan afdelingshoofdklasser Heyt-
huysen, vertrekt aan het einde
van dit seizoen bij die club.

" Op 15 januari worden de
kwartfinales in de bekerstrijd
gespeeld. De duels waarbij Vol-
harding en RKONS betrokken
zijn, gaan echter niet door. Op
die dag worden namelijk twee
inhaalwedstrijden voor de com-
petitie afgewerkt: Eijsden-Vol-
harding en RKONS-SVN.

" Kluis-speler Rob Meulenberg
liep in de wedstrijd tegen Schim-

mert een dubbele beenbreuk op.
Het duel werd na het ongeluk
gestaakt.

0 De wedstrijd Slenaken-Buch-
ten vormde voor scheidsrechter
Meerten een jubileum. Hij floot
zijn 250eduel.

" Leo Koch, tot nu toe secreta-
ris van Miranda, is door de alge-
mene ledenvergadering gekozen
tot nieuwe voorzitter. Hij volgt
de onlangs opgestapte Jo Paas
op. Tessa Dohmen is gekozen tot
penningmeester.

" RKDEV-speelster Jacqueline
Vergeld scheurde in de wedstrijd
tegen Vesta haar enkelbanden.

" Het duel Helios 2-KEV 2
duurde maar een helft. Bij KEV
raakten tijdens de wedstrijd vier
spelers geblesseerd.

" Afgelopen weekeinde over-
leed plotseling Lemirsia-grens-
rechter Wiel Baggen. De wed-
strijd van Lemirsia tegen Partij
werd afgelast.

" In verband met het overlijden
van het RKASV-bestuurslid
Funs Dols (55) werden alle wed-
strijden van die club afgelast.

RFC zo lek als 'n zeefVan onze correspondent
JOHAN HEURTER

OOSTERHOUT - „Ze zijn veel te
lief," sprak Roermond-doelman
Riek Swart na de 7-1 nederlaag te-
gen WVO. „Pas toen we met 5-1
achterstonden, gingen ze werken."
En daarmee legde de RFC-doelman
de vinger op de zere plek. De ach-
terste lijn gaf veel ruimte weg en
greep zelden attent in.

WVO begon uiterst geconcentreerd

aan de wedstrijd. Afgelopen week
was trainer Henk van de Langen-
berg ontslagen wegens de teleur-
stellende resultaten en de spelers
wilden de nieuwe man Kees Herm-
sen laten zien wat zij konden. Bin-
nen tien minuten stond de thuisclub
al op 2-0, door een kopbal van René
Loonen en een naar buitenspel rui-
kende treffer van Erik Clemens.

RFC was hard wakker geschud,
leek de wedstrijd wat beter onder
controle te krijgen en begon voor-
zichtig aan te vallen. Een kolfje
naar de hand van WVO, want met
snelle tegenstoten konden de Bra-
banders uitlopen naar 4-0 via twee
treffers van Erik Clemens.

Na rust hetzelfde spelbeeld. WVO

liep via opnieuw Erik Clemens uit
naar 5-0, voordat William Lafleur
iets terug kon doen. Eindelijk be-
greep RFC wat er moest gebeuren.

Er werd gewerkt en gestreden en
via Vulikic, Dörenberg, De Krijger
en Jacobs kwamen er kansen. Na-
dat Vulikic zijn tweede gele kaart
had gekregen en (rood dus), zakte
Roermond weer weg, waardoor
WVO via Erik Clemens (zijn vijfde
treffer) en Snoeren kon uitlopen
naar 7-1.

Verjonging na nederlaag tegen White Star

St. Pieter gooit het
over een andere boeg

Van onze correspondent
JOHN BOSTEN

(0 n ETER * WHITE STAR: 0-2
0 ? ~45, Dams °"1; 64- Duyssens
i-«.„l Toeschouwers: 200. Seheids-j*chter:Lemmens.
k' "'ETER: Laenen, Rouwet, Dizy,

*3"e"*, Van Schijndel (58. Lem-
VHe Van der Vevr' CuiPers '63-
Wahen i" Rovers, Thomassen, Adam,

WHITE STAR: Huisman, Colom-
geni 'De Rijk' Dams (59- Lut"
hal Duyssens, Remmers, Zwack-en, Stevens, Bijnen, Damen.

J^ASTRICHT - Enigszins be-Ur! bracht St. Pieter-trainer
o opold Coenen de felicitaties
n-us 7n White Star-collega Ri-
Wpri fWakhoven. Ook na negen
niet nJden is het St Pieter nog
te K gf*ukt om een overwinning

°°eken. De derby tegen White

Star ging met 0-2 verloren. Dat
brengt uiteraard onvrede met
zich mee.

derby van de week
Coenen: „In samenspraak met
het bestuur zal ik proberen om
meer jeugdspelers in ons team in
te passen. Wat me tegenvalt, is
dat de trainingsopkomst niet
optimaal is. Dat zie je uiteraard
op de wedstrijddag terug in het
veld. Toch vond ik dat wij van
daag niet slecht speelden. Wij
domineerden lang, maar
incasseerden op een ongelukkig
moment een tegentreffer. Als je
dan ook de kansen niet in
doelpunten weet om te zetten,
loop je achter de feiten aan."

St. Pieter was over de gehele
wedstrijd gezien de betere ploeg.

Maar White Star compenseerde
dat met een voorbeeldige
instelling en een gezonde dosis
vechtlust. Terwijl de thuisclub
gedurende de gehele eerste helft
een veldoverwicht opbouwde en
diverse kansen creëerde, moest
het toch met een achterstand de
kleedkamers opzoeken. Op slag
van rust haalde Dams op
aangeven van Damen
vernietigend uit: 0-1.

St. Pieter ging hierna meer
risico's nemen en verwaarloosde
daarbij de verdediging. Nadat
White Star al enkele kansen had
verprutst, scoorde het na twintig
minuten wel. Jos Duyssens
krulde de bal fraai in de
kruising. De katachtige reactie
van doelman Laenen kon de
tegentreffer niet meer
verhinderen: 0-2. " Waar is de bal schijnt het viertal zich af te vragen tijdens het duel St. Pieter-Whi-

te Star. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Wilhelmina'08 magpuntje mee naar huis nemen

Meerssen niet koelbloedig
Van onze correspondent

HENK SPORKEN

! JJEERSSEN - Het gelijkspel
Wilhelmina'oB (1-1)

"j g ern de Meerssen-trainer Paul
j j^..eilen een terechte uitslag,

"j J:»Natuurlijk hebben wij deJ este kansen gehad op de ze-il da'maar die zi Jn niet benut en
j. j n verdien je niet te winnen.
t UüITIiïler' want we hebben eenr !ang prima gevoetbald."

"Uut was nauwehjks een mi-
von ' °^ de Sasten stonden al op
dei^fsProng. Een voorzet, na een
Wm gsfout van René Scheffers'door doelman Wim Dussel-
Akp i?nvoldoende gekeerd, waarna
Een ou simpel kon scoren: 0-1.
hje °Pdoffer van jewelste voor
a 9,rssen, dat even achter de feiten
ijjj, leP- Wilhelmina liet meteen het

3 aan de geel/zwarten en
*nan de de counter- Nadat Cou-
ten 6erst *n het zi Jnet had gescho-was hij even later wel succesvol.
Ê -Schitt besloot een van zijn vele
voq erende akties met een gave
w?el> die door Coumans keihard
gin a lrigekopt: 1-1. En Meerssen
2et

ë Wilhelmina werd vastge-
Wlr ree 8 het zwaar te verduren,
ergs ' c°umans en Erik Smeets
dm erden voortdurend kansen, be-
GeeJVerden ze echter niet omdat
Vl Custers in het Wilhelmina-
stepj Samen met zijn verdedigers,

,In rf
s °nheil wisten te voorkomen.

lV[ at
,e tweede helft moest libero

ble„ Van Dijk wegens een spier-
mtv Vre snel het veld ruimen. „Heti^1 van hem was cruciaal
fiii w ï zocht mij steeds en datviel
'eKd 6t>' *~)e organisatie was zoek,"

5Ue Roel Coumans later uit.

*tetger
sPelpeil werd steeds rommeli-ge» 11 dus slechter. Wilhelmina

o°k M°^ en^ele mogelijkheden en
ttiale erssen verscheen nog enige
doel "gevaarlijk voor het Weerter
t*ay m e beste kans ontstond toen
SeU \°n^ Melissen namens Meers-
C °Umegen de Paal k°Pte en Roel
L„ans uit de rebound het doel te°§ zocht.

" Gevecht om de bal tijdens Meerssen-Wilhelmina'oB. Foto: FRITS widdershoven

sport

ballade
onder redactie van arno römgens

Mario Eleveld toont
scheidsrechter rood

NIEUWENHAGEN - Bij Che-
vremont raken ze er langzamer-hand aan gewend. Trainer Mario
Geveld staat bekend om zijn
Practical jokes.Tijdens de derby
ÖVN-Chevremont gaf Eleveld<; en- staaltje weg. Nadat scheids-
rechter Veltrop Chevremont-
Q°elman Chris van Knippenbergwegens 'handspel' rood had ge-
Seven, rende Eleveld het veld op.~r ontstond enig tumult en de
rainer toverde een rode kaart

die hij de scheids-rechter toonde.

eltrop vertrok resoluut naar de
Kleedkamer.* „Niet voor dat
&raPje met die rode kaart, want~at heb ik niet gezien. Maar Ele-eld leverde op een minder fat-
°erüijke wijze commentaar," zei

hij. Nadat Veltrop na een afkoe-
lingsperiode weer verder liet
spelen, moest Eleveld achter de
afrastering plaatsnemen. Vel-
trop: „Ik zag duidelijk dat de
doelman de bal opzettelijk weg-
stompte met beide vuisten. In-
dien dit buiten het strafschopge-
bied gebeurt, betekent dat
rood." Volgens Chevremont ving
de doelman de bal slechts met de
borst op.

Eijsden legt verzwakt
Limburgia op pijnbank

Van onze correspondent
BERT JAN BOER

BRUNSSUM - Limburgia-manager
Goof Janssen gaf voor de wedstrijd
tegen Eijsden te kennen dat hij zijn
trainer Math Schaepkens niet be-
nijdde. De reden hiervoor was dat
bij de thuisclub zes basisspelers
ontbraken. De mineurstemming in
de, bestuurskamer bleek te corres-
ponderen met de mentale weerbaar-
heid van de jongensin het veld. Het
team, met een gemiddelde leeftijd
van 20 jaar, ging tegen het vlijm-
scherp counterendeEijsden met 1-3
ten onder.
Math Schaepkens wilde zijn spelers
geen enkel verwijt maken: „De jon-
gens hebben hun best gedaan. Eijs-
den heeft het in de tweede helft
schitterend afgemaakt en daarom
verdiend gewonnen. Daar moet je

verder niet over zeuren."
Nadat Limburgia in de matige eer-
ste helft via Reno Walraven en Ralf
Berends verzuimde twee prima
kansen in een doelpunt om te zet-
ten, was het aan de andere kant bij
de eerste de beste mogelijkheid
raak. De buitenspelval klapte ver-
keerd dicht, waarna Erik Veugen
Eijsden óp voorsprong bracht: 0-1.
Hoewel Limburgia na rust op een
enigszins gelukkige manier, via. een
benutte strafschop van Marcus Fij-
neman, langszij kwam, bleef het
Eijsden te veel ruimte bieden. Dit
resulteerde onder andere in het
schitterend uitgespeelde doelpunt
van weerErik Veugen. Het lukte de
ploeg uit Brunssum niet om deze
nieuwe achterstand te verwerken.
Regelmatig sneden de gasten als bo-
ter door de thuisclubdefensie met
als uiteindelijk resultaat een ge-
makkelijke overwinning.

Vinkenslag gunt
SCG een puntje

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

GRONSVELD - De 2-2 eindstand
was een eerlijke afspiegeling van de
wedstrijd SCG-Vinkenslag. Voor de
bezoekers vormde dit echter een
blamage, omdat zij een 2-0 voor-
sprong in het laatste kwartier uit
handen gaven. Vinkenslag was
plots zichzelf niet meer. Het ver-
band tussen de linies bleek verdwe-
nen, terwijl er veel persoonlijke
fouten gemaakt werden.
Onder deze omstandigheden groei-
de SCG en het scheelde slechts een
haartje, of de punten waren in
Gronsveld gebleven. „Wij hebben te
weinig zelfvertrouwen maar in de
laatste fase van de wedstrijd kon je
zien dat we ons zelf onderschatten.
Vinkenslag viel tegen, maar deson-
danks hebben wij getoond dat wij
ook onze partij kunnen meevoetbal-
len," zei SCG-aanvoerder Frank
Verbeet, die met een kopbal vijf mi-
nuten voor tijd 2-2 liet aantekenen.
Na een uur pakte Harry Vroegop de
bal in een draaiende beweging op
zijn schoen en maakte SCG-keeper
Jean Pierre Nicolaas kansloos: 0-1.
SCG stuurde de verdedigers naar

voren en daarvan profiteerde twee
minuten later Lars Moonen. Na een
solo vanaf de middenlijn scoordehij
0-2. SCG zette meer druk en
prompt raakte de Vinkenslag-ver-
dediging ontregeld. Marcel Yerna
bracht de thuisploeg op het goede
spoor (1-2) waarna Verbeet de ge-
lijkmaker inkopte.
„Ik heb totaal geen verklaring voor
deze terugval," zei Vinkenslag-trai-
ner Piet van Dijk. „Wij hebben na
0-2 verzuimd om de zaak af te ma-
ken en als SCG wat meer lef had,
hadden we ook nog verloren."

RKONS schrikt
pas laat wakker

Van onze correspondent
JAN LEÜSTEN

VIERLINGSBEEK - „Wij waren in
het begin niet bij de les!" RKONS-
trainer Mick Vliegen sloeg de spij-
ker op zijn kop. Pas nadat Volhar-
ding een voorsprong had genomen,
kwam de Landgraafse club terug:
1-1.
De start was voor de thuisclub. Een
hoge voorzet van Van Osch werd
door VanRhee gemist. RKONS, met
veel mensen achter de bal, kwam na
een half uur op achterstand. Mark
Rongen zette vanaf links hoog voor.
Backus kopte ongehinderd door
naar goaltjesdief Peter van Osch,
die met een halve omhaal fraai in de
hoek raak schoot: 1-0.
En plots was het sluimerende
RKONS terug. Een prachtige knal
van Irio Lagarde trof de paal, ter-
wijl Lagarde koppend Volharding-
doelman Verhoeven testte.
Na de thee gingen de gasten door,
en gesteund door defelle windwerd
Volharding teruggedrongen. Hal-
verwege het tweede bedrijf kwam
debeloning, Jos Speth opende op de
scherp staande Hugo Jagers, die
scoorde: 1-1.

Lindenheuvel
verbaast weer

HALSTEREN - Lindenheuvel heeft
ook tegen het sterke Halsteren haar
reputatie kunnen waarmaken. Het
sterke collectief van trainer John
Pfeiffer pakte in en tegen Halsteren
een zwaar bevochten punt: 2-2.
Lindenheuvel opende sterk en had
veruit het meeste balbezit. Toch
was het Halsteren dat debeste kan-
sen creëerde. In de 41e minuut mis-
te Halsteren-spits Ad Gladdines,
vrij voor doelman Pascal Reijans.
Na rust werd de wedstrijd wat
scherper. Hierdoor liep naast Henk
Theunissen ook Meulenbeek tegen
een gele kaart op. In de 60e minuut
kwam de thuisploeg door een goal
van Ronald van Sliedregt op voor-
sprong. Vier minuten later tekende
Ewald Borgt voor de gelijkmaker.
In de 84e minuut leek Lindenheuvel
zelfs op de overwinning af te steve-
nen. Een vrije trap van Medy van
Tempel werd door een Halsteren-
speler van richting veranderd: 1-2.
Toch maakte Halsteren twee minu-
ten later via Walter Bevelander ge-
lijk. Een terechte uitslag van een
spannende wedstrijd.

vijf vragen aanKarel Bauling

In de hoofdklasse C verloor
EHC/Norad zaterdag met 5-0 bij
Parmingen. De Hoensbroekse
formatie staat nu op de voorlaat-
ste plaats met vijf punten uit
negen wedstrijden. Manager van
EHC/Norad isKarel Bauling.

Was het echt een afstraffing ?
„In feite wel. Het was een gevolg
van het niet-aanwezig zijn van
het heilige vuur, waardoor bijna
iedere persoonlijke fout tot een
doelpunt leidde."

Vijf punten uit negen wedstrij-
den, hoe kan dat?
„Sinds twee wedstrijden zitten
we in de lift. Alleen gaat deze
naar beneden. Van de eerste ze-
ven duels hebben we er vijf ge-
lijk gespeeld, waarvan we er vier
hadden moeten winnen. Ook
toen ontbrak echter op beslis-
sende momenten de afmaker. Je
komt daardoor in een negatieve
spiraal terecht."

Worden spelersgroep en trainer
Dacier niet moedeloos?
„Voor de buitenwereld werden
vooraf, gezien het spelerspoten-
tieel, hoge verwachtingen ge-
wekt, die niet onterecht waren.
Deze zijn nog op geen enkele
wijze ingelost. Dat is inderdaad
erg teleurstellend voor suppor-
ters, spelers en leiding."

Zie je het zelf nog zitten?
„Ik heb aan het begin van dit
seizoen aangekondigd te stoppen
als er geen nieuwe impulsen ko-
men om het bestaansrecht van
EHC als hoofdklasser te recht-
vaardigen. Dat neemt niet weg
dat ik vanaf heden met alle mij
ten dienste staande middelen zal
proberen EHC voor de hoofd-
klasse te behouden. Ik zie het
dus nog wel degelijk zitten."

H.S.
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Koel
Alles wat Chevremont heette,
stormde het veld op. Trainer Mario
Eleveld voorop, waardoor de
scheidsrechter genoodzaakt was te
staken. Na de afkoelingsperiode
hield SVN het hoofd koel en bouw-
de via Maurice Nelissen en Leo
Coolen de voorsprong uit naar 5-2.

en voorts

BARONIE - DEURNE 1-1 (1-1).
25. Baardemans 1-0; 45. W. van de
Beek 1-1. Scheidsrechter Paeshuy-
se. Toeschouwers 300.

Parmingen profiteert van wanprestatie

EHC-spelers houden
hun broekjes schoon

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

PANNINGEN - Koploper Parmin-
gen heeft EHC/Norad voetballes
gegeven. Niet alleen op het gebied
van het voetbal zelf, maar ook op
het terrein van inzet. De thuisclub,
die veel meer gretigheid aan de dag
legde dan defutloos spelende EHC-

ploeg, rolde de bezoekers vakkun-
dig op: 5-0. Keeper Veldman redde
zijn ploeg voor een grotere blamage.
EHC speelde als los zand en de 've-
detten' toonden veel te weinig
vechtlust. Een groot aantal spelers
haalde op het natte veld met schone
kleren het eindsignaal.

Een zwaar aangeslagen EHC-trai-
ner Joop Dacier: „Ik werk zeven

dagen in de week voor de club. Er
zijn echter spelers, wier beleving op
een zeer pover pitje staat. Op deze
wijze kan het echt niet verder."
Twee snelle aanvallen na ruim
twintig minuten, werden binnen
twee minuten door Parmingen sim-
pel afgewerkt: 2-0. In beide aanval-
len had de sterk spelende Schijven
zijn aandeel.
Na de pauze was het duel binnen
.een kwartier, waarin Parmingen
opnieuw twee keer scoorde, volle-
dig gelopen. Dat was de definitieve
knock-out voor de toen al zwalken-
de Hoensbroekse formatie. Plicht-
matig werd het duel uitgespeeld.
Parmingen legde met een fraaie
treffer van invaller Van der Sterren
nog slechts eenmaal zout in de bij-
tende wonden van de tegenstander.

Tweede klasse A
SV Heerlen -Schuttersveld 1- 0
Heer-MKC 3- 1
Groene Ster-Mheerder B. 1-1
RKWL-Polaris 4- 1
Miranda -Kolonia 0-0

SV Heerlen 8 6 1 113 20- 5
RKWL 9 5 2 21217-10
Heer 9 5 2 212 16-10
Mheerderß. 8 4 2 21016- 7
Miranda 8 4 2 21015-10
Standaard 8 3 4 110 9-6
Kolonia 822468-9
Schuttersveld 8 14 3 6 6-8
Groene Ster 8 14 3 6 3-9
MXC 8 116 3 8-21
Polaris 8 1 0 7 2 9-32

Topscorers:l. S. Reisig (SV Heerlen)
8; 2. R. Adams (SV Heerlen) 7.

Programma voor zondag:
MXC -SVHeerlen
Kolonia -RKWL
Polaris -Groene Ster
Mheerder B. -Standaard
Schuttersveld -Miranda

Tweede klasse B
Belfeldia-GSV'2B 1- 3
EVV-Veritas 1- 1
Blerick-De Ster 0- 2
FCV-Sittard 1- 1
Quick'oB-Rios'3l 0- 0

Reuver -Wittenhorst afg.
FCV 9 4 5 013 21-12
Sittard 9 5 3 113 19-10
Veritas 9 5 3 1 1315-11
Wittenhorst 8 5 1 2 1117-5
Rios'3l 9 4 2 3 1014-5
De Ster 9 4 2 3 1015-14
EVV 9 3 2 4 815-21
Blerick 9 3 1 5 717-15
Quick'oB 9 2 3 4 7 16-24
GSV'2B 9 2 2 5 611-20
Belfeldia 9 2 2 5 616-29
Reuver 8 1 0 7 2 7-17

Topscorers: 1. G. Giesen (FCV) 7;
2/3. M. Webers (EVV), en T. v. Asten
(Wittenhorst) 6.
Programma voor zondag:
Veritas -Belfeldia
Rios'3l-FCV
Sittard -Blerick
De Ster -Reuver
Wittenhorst -EVV
GSV '28 -Quick '08

Derde klasse A
Amicitas-Willem I 1-0
Born-RVU 0- 5
Holtum-SC Caberg 3- 1
Haslou-Bunde 1- 1
SV Slenaken -Buchten 0- 0
SV Berg'2B-Scharn 1- 0

RVU* 9 8 1 01726-5
Willem I 9 5 2 212 16-10
Haslou 9 3 5 1 1118-14
Amicitas 9 5 1 311 11- 7
Buchten 9 3 4 210 16-8
SV Slenaken 9 4 2 310 19-17
Holturn 9 3 2 4 8 20-24
Bunde 9 3 15 7 9-13
SV Berg'2B 9 3 1 5 717-23
Bom 9 2 3 4 7 7-18
Scharn 9 2 1 6 510-17
SC Caberg 9 1 1 7 3 9-22

*periodekampioen
Topscorers: 1. E. Damen (Willem I)
8; 2/3. J. Colen (Slenaken), en A. v.
Hoorn (RVU) 7.
Programma voor zondag:
RVU -Amicitas
Scharn -SV Slenaken
Buchten -Haslou
Bunde -Holturn
SC Caberg -Bom
Willem I -SVBerg '28

Vierde klasse B
Keer -Vijlen 2-0
Sportclub '25 -SCKR 5- 0
Banholtia -Geertr. B. 0- 0
FC Gulpen-RKSVB 0- 0
SVNijswiller-Zwart Wit'l9 0- 0

Partij -Lemirsia afg.

Keer 9 7 2 01621-6
FC Gulpen 9 4 4 112 19-10
Lemirsia 8 6 0 21220-13
Sportclub'2s 9 3 4 2 1014-8
Banholtia 9 3 4 210 9-8
SV Nijswiller 9 3 3 3 913-15
Geertr. B. 9 2 3 4 7 14-13
RKSVB 9 15 3 7 14-18
Vijlen 9 15 3 7 10-14
Partij 8 2 2 4 611-17
Zwart Wit'l9 9 0 5 4 5 7-15
SCKR 9 1 3 5 5 11-26
Topscorers:l. G. Hendricks (FC
Gulpen) 9; 2/3. B. Borghans
(RKSVB), en H. de Backer (SCKR)
8.

Programma voor zondag:
Lemirsia -Keer
Zwart Wit '19 -FC Gulpen
RKSVB -Banholtia
Geertr. B. -Sportclub '25
SCKR -Partij
Vijlen -SV Nijswiller

Vierde klasse C
Kakertse 8.-KEV 3- 5
Abdissenbosch -FC Gracht 1-1
Laura -RKTSV 1- 2
Heilust-Heksenberg 4- 1
Mariarade -Hopel 1-5
RKHBS-Centrum B. 0- 0

Hopel 9 8 0 11631-10
CentrumB. 9 5 3 1 1312- 7
RKHBS 9 5 1 31124-20
Laura 9 4 3 2 1115-12
Heksenberg 9 5 1 31113-12
RKTSV 9 4 14 920-18
Heilust 9 4 1 4 916-15
KEV 9 2 4 3 813-14
FC Gracht 9 1 4 4 616-22
Abdissenbosch 9 2 1 6 512-16
Mariarade 9 13 5 5 14-29
Kakertse B. 9 2 0 7 4 16-27 ■
Topscorers:l. R. Frijns (Hopel) 15;
2. M. Ringma (RKHBS) 10; 3. M. Er-
kens (Kakertse B.) 9.
Programma voor zondag:
FC Gracht -Kakertse B.
CentrumB. -Mariarade
Hopel -Heilust
Heksenberg -Laura
RKTSV -Abdissenbosch
KEV -RKHBS

Vierde klasse D
Caesar -Langeberg 1-0
Passart-DVO 2- 1
RKDFC-Sweikh. B. 0- 3
Sanderbout-Adveo 5- 2
Schinveld-Spaubeek 1-1
Schimmert -Kluis gest.

Spaubeek 9 4 5 013 14-6
Passart 9 5 1 3 1117-15
RKDFC 9 4 3 2 1111-10
Sweikh. B. 9 4 2 3 1018-15
Caesar 9 3 3 3 915-11
DVO 9 3 3 3 917-18
Langeberg 9 3 3 3 9 9-10
Sanderbout 9 3 2 4 817-23
Kluis 8 2 3 3 710-10
Schimmert 8 2 3 3 7 10-12
Adveo 9 2 3 4 7 15-21
Schinveld 9 13 5 516-18

Topscorers: 1. H. Dreuning (DVO)
12; 2. M. Geurts (Passart) 7; 3. M.
Carrus (Caesar) 6.

Programma voor zondag:
Kluis -Caesar
Spaubeek -Sanderbout
Adveo -RKDFC
Sweikh. B. -Passart
DVO -Schimmert
Laneeherc -Schinveld

RKVCL moeizaam voorbij Almania
Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

BROEKSITTARD - Kwaliteitsver-
schil viel er tijdens het duel van
Almania (degradatiekandidaat) te-
genRKVCL (tweede op de ranglijst)
nauwelijks of niet te bespeuren:
0-1. Bovendien hebben beide ploe-
gen op andere dagen ongetwijfeld
betere prestaties geleverd.

Begonnen werd met het niet benut-
ten van kansen (Jean Zaad en Torn
Houtman van Almania, Pascal
Wijns voor de bezoekers). Ook
daarna was het met de produktivi-
teit dunnetjes gesteld.

Dat de formatie uit Limmel uitein-
delijk twee punten rijker uit Broek-
sittard vertrok, had ze voor een
belangrijk deel te danken aan een
moment van besluiteloosheid, even
voor depauze, van de overigens niet
eens zo slecht spelende Marcel Jan-
sen. De zeer actieve Harold Reijn-
ders profiteerde en verzorgde even
voor de pauze één van de schaarse
hoogtepunten (0-1).
Ook in de tweede helft deden de
spelers hun best, maar konden het
publiek zelden boeien. Het vermel-
den waard waren een verdienstelij-
ke solo en een kopbal van Alma-
niaan Houtman en een knal van
VCL'er Richard Bastings.
Succes was er echter voor geen van

beiden weggelegd. Ook een kleine
belegering van het Limmelse doel
na een vrije trap van Sandro Crabu
leverde de thuisclub niets op.

Derde klasse B
CoriovaHum-Heerlen Sport 0- 3
Vaesrade-Bekkerveld 1-2
RKBSV-Voerendaal 0-0
NEC92-SVM 0- 1
VKC'B9-Simpelveld 1- 1
FC Hoensbroek-Minor 3-2

Heerlen Sport * 9 8 0 116 29- 5
Voerendaal 9 5 2 212 21-15
FC Hoensbroek 9 4 4 11219-13
Vaesrade 9 4 4 1 1219-14
Simpelveld 9 3 5 11113-10
Minor 9 4 2 310 21-17'
SVM 9 3 3 3 912-17
Coriovallum 9 2 3 4 7 20-20
NEC'92 9 2 2 5 6 9-17
RKBSV 9 2 16 5 5-10
VKC'B9 9 0 4 5 4 6-15
Bekkerveld 9 1 2 6 4 6-27

"periodekampioen
Topscorers:l. R. Janssen (Voeren-
daal) 12; 2. L. Muermans (Heerlen
Sport) 10; 3. P. Brankaert (FC
Hoensbroek) 7.
Programma voor zondag:
Bekkerveld -Coriovallum
Minor -VKC '89
Simpelveld -NEC '92
SVM -RKBSV
Voerendaal -Vaesrade
Heerlen Sport -FC Hoens-
broek

Vierde klasse E
Susteren -Armada 0- 0
Stevensweert-RKSVW 2- 2
SVE -Obbicht 0- 1
RKSW -Urmondia 0- 2
Thorn-Susterse B. 2- 3

JulianaK. -SVH '39 afg.

Susteren 9 7 2 016 25-5
Obbicht 9 6 1 213 22-9
Susterse B. 9 6 1 213 17-10
Thorn 9 5 2 212 19-13
SVH'39 8 5 1 21120-8
RKSVW 9 3 2 4 814-13
RKSW 9 3 1 5 715-18
Stevensweert 9 1 4 4 6 12-16
JulianaK. 8 3 0 5 613-18
SVE 9 13 5 5 9-18
Armada 9 13 5 5 6-21
Urmondia 9 2 0 7 4 7-30

Topscorers:l. R. Lamerigts (Thorn)
8; 2/3. J. Beenen (SVH '39), en N.
Scheyen (Obbicht) 7.

Programma voor zondag:
Armada -Juliana K.
SusterseB. -RKSW
Urmondia -SVE
Obbicht -Stevensweert
RKSVW -Susteren
SVH '39 -Thorn

sport

Moedig Chevremont strijdend ten onder

SVN blijft op koers
Van onze correspondent

ED REMMEL

LANDGRAAF - De derby
SVN-Chevremont bracht
wat er vooraf van ver-
wacht werd. Een thuis-
ploeg, met een surplus aan
voetballende kwaliteiten,
een hard werkende gas-
tenploeg, veel doelpunten,
een warrig leidende
scheidsrechter Veltrop en
verhitte gemoederen langs
de lijn. Kortom: een wed-
strijd waar de toeschou-
wer graag naar gaat kij-
ken. SVN won. Met 5-2.

SVN zette de gasten vanaf het eer-
ste moment onder druk en het
wachten was op de openingstreffer.
Die kwam rond de twintigste mi-
nuut. Chevremont-verdediger Pa-
trick Ypelaar kopte de bal voor de
voeten van Ronald Offergeld en
diens drogeknal verdween in de be-
nedenhoek: 1-0. De doelpuntenma-
chine leek op gang te komen, maar
tussen de bedrijven door scoorde
Maikel van der Linden, na een
blunder van Maurice Nelissen, fraai
de gelijkmaker: 1-1.

Nogvoor de pauze werd de krachts-
verhouding in cijfers uitgedrukt.
Een prachtige uithaal van Rob
Derks en een intikker van Leo Coo-
len zorgden voor de 3-1 ruststand.

De gasten toonde na de rust hun
veerkracht en verkleinden reeds na
vier minuten de marge. Antoine
Mulder scoorde na slecht uitverde-
digen van Ben Koetsier: 3-2.

Tot een kwartiertje voor tijd lag het
accent op het voetballen. Vervol-
gens wenste scheidsrechter Veltrop
uit de anonimiteit te treden. Ronald
Offergeld snelde door het centrum
richting Chevremont-doelman
Chris Knippenberg, die buiten het
strafschopgebied al dan niet hands
maakte en na appelleren van die-
zelfde Offergeld rood kreeg.

# Chevremont-aanvoerder Patrick Otten tracht scheidsrechter Veltrop op andere gedachten
te brengen. Tevergeefs. Deze handhaaft de rode kaart voor doelman Knippenberg en staakt
zelfs enkele minuten. Foto: FRANS RADE

Waubach komt
sterk terug

Van onze correspondent
TON VAN NUNEN

SOMEREN - Twee minuten voor
tijd knalde Patrick Dooper de ver-
diende gelijkmaker voor Waubach
bij Someren tegen de touwen. Daar-
mee had de ploeg van coach Rob
Hutting in een aantrekkelijke wed-
strijd een 2-0 achterstand wegge-
werkt. Het was louter aan doelman
Kuijpers van de thuisploeg en zijn
collega Blankenhagen te danken
dat het aantal gescoorde doelpun-
ten op vier bleef steken.
In de eerste helft kreeg Waubach na
twee minuten al de eerste kans,
maar het schot van Starmans
strandde op de vuisten van Kuij-
pers. Someren kwam in de dertien-
de minuut op voorsprong. Nadat
doelman Blankenhagen twee inzet-
ten van Fondon op magistralewijze
had gekeerd, kon Verdonschot als-
nog van dichtbij intikken. Waubach
ging steeds beter combineren, maar
daar stond tegenover dat de achter-
hoede te vaak de fout in ging.
Nadat Kuijpers inzetten van Klein-
jans, Spronk en Starmans had ge-
parreerd, tekende Van Lieshout, na
een combinatie met Van de Boo-
men, 2-0 aan.
In het tweede bedrijf bleef Wau-
bach vechten voor een beter resul-
taat, terwijl Someren aanvallend
nauwelijks aan de bak kwam. On-
geveer een kwartier voor tijd glipte
Kleinjans op rechts door de Some-
ren-verdediging en zijn voorzet
werd door Starmans ingetikt: 1-2.
Nadat dezelfde speler nog eens ra-
kelings had overgeschoten, was het
vlak voor tijd Patrick Dooper, die
uit een scrimmage de terechte 2-2
eindstand op het scorebord bracht.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In de eerste divisie
C van het zaalvoetbal werken
de Limburgse teams thuiswed-
strijden af. Het Brunssumse
Grausbouw ontvangt vanavond
koploper Depa uit Wychen. In
de tweede divisie F verdedigt
leider ZVV Spee in Susteren
zijn koppositie tegen Roosteren.

Eerste divisie C:
20.00: Arcan Filmclub-El Toro
20.15: Grausbouw-Depa
21.00: Fermonia-Dousberg Pare
21.15: Haantjes-Tongelreep

Tweede divisie F:
20.00: Roosteren-ZVV Spee
20.00: VTV Vaals-Brach/Trendy
20.15: Limburg Druk- Roermond
20.30: Cosmos-ZVVM Quadvlieg
21.00: DC H.Anders-Postert
21.00: Hakkie Weert-Altw'heide

Guido Berkyens held van Venray
GELDROP - Venray heeft bij Gel-
drop uitstekende zaken gedaan. De
ploeg van Jan Poels boekte zijn
tweede winst in deze competitie:
1-3. De produktie (in devoorgaande
negen duels werd slechts zes maal
doel getroffen) kwam volledig op
het conto van Guido Berkyens.
De thuisclub begon sterk, bouwde
aan een overwicht, maar toonde te
weing felheid om de Venrayse de-

fensie in de problemen te brengen.
De bezoekers loerden op snelle uit-
vallen en na een half uur sloegVen-
ray twee keer keihard toe via Guido
Berkyens.
Vlak na rust leek Geldrop terug te
komen na een snelle treffer van
Koeman. Venray bleef de ploeg met
meer inzet en bezweek niet. Een
kwartier voor tijd maakte Berkyens
aan alleonzekerheid een einde.

Derde klasse C
Heidebloem -RKMSV 0- 0
Haelen -DESM 4- 2
EMS-Merefeldia 2- 0
FC Oda-Megacles 2- 1
IVS-Helden 4- 1

Victoria R. -Roosteren afg.

Haelen 9 4 4 112 26-13
Heidebloem 9 4 3 21122-15
RKMSV 9 4 3 21115-10
IVS 9 5 1 3 1116-12
FC Oda 9 4 2 3 1015-9
DESM 9 4 2 310 16-17
Roosteren 8 3 3 2 915-12
Merefeldia 9 4 1 4 914-12
Helden 9 3 3 3 915-18
EMS 9 3 15 711-22
Megacles 9 12 6 4 9-15
Victoria R. 8 1 1 6 3 7-26

Topscorers: 1. R. Schreurs (Haelen)
9; 2/3. R. Goldsteyn (Roosteren), en
R. Frijters (Heidebloem) 7.

Programma voor zondag:
DESM -Heidebloem
Helden -FC Oda
Megacles -Victoria R.
Roosteren -EMS
Merefeldia -Haelen
RKMSV -IVS

hoofdklasse in cijfers

PANNINGEN - EHC 5-0 (2-0). 24. Doen-
sen 1-0, 26. Schijven 2-0, 51. Sijbers 3-0,
60. Doensen 4-0, 85. Van der Sterren 5-0.
Scheidsrechter: Houben. Toeschouwers:
350. Geel: Duijf (EHC).
PANNINGEN: Hermkens 7, Beumers 7,
Moonen 7, Weerts 8, Van der Linden 7, Van
Aerts 8, Teuben 8 (70. Jansen -), Schijven 8,
Sijbers 6 (60. V.d. Sterren -), Houben 7,
Doensen 8. Totaal 81 (11).
EHC/NORAD: Veldman 7, Gerringa 5,
Duijf 5, A. Nöllgen 6, Camp 6, Derrez 4,
Zenden 5 (62. Lourensen -), Custers 6, Hof-
man 5, F. Nöllgen 4 (77. Wingenfeld -),
Hartgerink 5. Totaal 58 (11).

GELDROP/AEK - VENRAY 1-3 (0-2). 35.
Berkyens 0-1; 43. Berkyens 0-2; 50. Koe-
man 1-2; 75. Berkyens 1-3. Scheidsrechter:
Haaks. Toeschouwers: 300. Rode kaart: Van
Gils (Geldrop).
VENRAY: Scheper 7, F.Beerkens 6, Len-
kens 7, Logtens 7, J.Beerkens 8, Peters 6,
Vievermans 7, Scholten 6, Nabben 7, De
Klerk 8, Berkyens 8. Totaal 77 (11).

WVO - ROERMOND 7-1 (4-0). 7. Loonen
1-0; 9. E. Clemens 2-0; 26. E. Clemens 3-0;
30. E. Clemens 4-0 (strafschop); 49. E. Cle-
mens 5-0; 54. Lafleur 5-1; 87. E. Clemens
6-1 (strafschop); 90. Snoeren 7-1. Scheids-
rechter: Adriaensen. Toeschouwers: 150.
Geel: Jacobs (Roermond) en Rasenberg
(WVO). Rood: Vulikic (Roermond, twee-
maal geel).
ROERMOND: Swart 7, Jansen 6, Keysers
5, De Krijger 5,Elfrink 5, Jacobs 6, Lafleur
7, Vulikic 6, Van Reen 5, Dörenberg 6, Ka-
dic 5 (46. Houri 5). Totaal 68 (12).

MEERSSEN - WILHELMINA'OB 1-1 (1-1).
2. Akechtabou 0-1; 19. Coumans 1-1. Toe-
schouwers: 350. Scheidsrechter Hunscheid.
Geel: Van Leenders enKessels (beiden Wil-
helmina) en Dahlmans, Coumans en Sels
(allen Meerssen).
MEERSSEN: Dusseldorp 6, R. Smeets 7
(83. Paulussen-), Van Dijk 6 (47. Sels 7),
Scheffers 6, E. Smeets 7, Gelissen 7, Klei-
nen 6, Quesada 7, Coumans 7, Dahlmans 6,
Merk 7. Totaal 79 (12).

WILHELMINA'OB: Custers 7, Kess*-
(3B. Clauwers 6), Faessen 7, Postij
Kooiman 7, Pouwels 6, Bovee 7, Be*l^
Van Leenders 6, Van Tilburg 6, Akecbt*
6. Totaal 76 (12).

HALSTEREN - LINDENHEUVEI' 3
(0-0). 60. Van Sliedregt 1-0. 64. Borg",;
84. Van de Tempel 1-2. 86. Bevelander'
Toeschouwers 500.
LINDENHEUVEL: Reijans 7, MeulcnS
7, Koot 8, Sastra 9, Hindrix 7, Van d" "■
7, Virdes 8, Van de Tempel 8, Theunis**^
Eerens 7, Borgt 7. Totaal 82 (11).

Derde klasse D
SVMeerlo-KVC 5- 4
Venlosche 8.-Wanssum 2-0
Montagnards-SVEB 1- 3
Meterik-VVV'O3 2- 0
RKDEV -Egchel 3- 2

Meterik 9 5 4 01417-8
SVEB 9 6 1 21320-15
KVC 9 4 3 21126-20
Venlosche B. 9 4 3 21114-10
RKDEV 9 3 4 2 1017-16
Wanssum 9 3 3 3 917-17
SC Irene 9 4 0 5 8 19-13
VW'O3 9 3 2 4 8 21-22
Egchel 9 3 2 4 815-16
SVMeerlo 9 1 4 4 611-21
IVO 9 13 5 5 8-17
Montagnards 9 1 3 5 512-22

Topscorers:l/3. J. Vullings (Mete-
rik), H. v/d. Beuken (KVC), en M.
Koppers (SC Irene) 6.
Programma voor zondag:
KVC -SC Irene
Egchel -Meterik
VW '03 -Montagnards
SVEB -Venlosche B.
Wanssum -SV Meerlo
IVO -RKDEV

Vierde klasse F
Heel-RKVB 3- 0
KOC -Crescentia 2- 3
Swift'36-RKSVO 1- 1
Moesel -RKESV 2- 4
Eindse B. -RKAVC 6- 2
Brevendia -Leveroy 2- 1

Swift'36 9 5 3 11319-9
RKVB 9 6 1 213 15-8
Heel 9 6 1 213 18-16
Eindseß. 9 5 2 2 1225-11
Brevendia 9 5 2 21216-14
RKESV 9 4 1 4 914-15
Crescentia 9 4 0 5 814-14
Leveroy 9 2 3 4 7 14-15
RKAVC 9 2 2 5 618-23
Moesel 9 3 0 6 617-22
RKSVO 9 2 2 5 6 9-17
KOC 9 117 313-28

Topscorers:l. Steuten (Eindse B.)
10; 2/3. H. Hendriks (Crescentia), en
F. Janssen (RKVB) 9.

Programma voor zondag:
Crescentia -Heel
Leveroy -Eindse B.
RKAVC -Moesel
RKESV -Swift '36
RKSVO-KOC
RKVB -Brevendia

Vierde klasse G
Baarlo-Tiglieja O- O
MVC'I9-RKSVN 1- 1
Roggel -Quick B. '31 2- 5
Swalmen-Grashoek 1-0
Venlo-Bevo 2- 1

HBSV -Koningslust afg.

Tiglieja 9 7 1 115 21-3
Baarlo 9 5 4 01416-8
Quick B. '31 9 5 3 113 18- 9
MVC'I9 9 5 3 113 20-15
Venlo 9 5 2 21228-14
Swalmen 9 4 2 3 1016-14
Koningslust 8 3 3 2 914-13
RKSVN 9 15 3 7 9-14
Bevo 9 1 4 4 616-20
Grashoek 9 2 0 7 4 9-24
HBSV 8 10 7 2 8-21
Roggel 9 0 1 8 110-30

Topscorers: 1. T. Janssen (Venlo) 8;
2. R. Konings (Tiglieja) 7.

Programma voor zondag:
Koningslust -Baarlo
Bevo -Swalmen
Grashoek -Roggel
Quick B. '31 -MVC '19
RKSVN -HBSV
Tiglieja -Venlo

hoofdklasse c
Parmingen -EHC/Norad 5-0
Baronie -Deurne 1- 1
WVO-Roermond 7-1
Geldrop/Aek-Venray 1-3
Halsteren-Lindenheuvel 2-2
SV Meerssen-Wilhelmina'oB 1- 1
Longa -DBS afg.

Parmingen 10 6 3 1 15 19- 5
SV Meerssen 9 5 3 113 18-9
Lindenheuvel 10 4 5 11311-6
Baronie 8 4 4 0 12 12- 4
DBS . 8 4 3 1 11 18-11
Halsteren 10 3 4 3 10 16-14
Deurne 10 3 4 3 10 16-15
Wilhelmina'oB 10 2 5 3 9 9-12
Geldrop/Aek 10 3 2 5 8 13-20
WVO 8 3 14 7 22-18
Longa 806266-9
Venray 10 2 2 6 6 9-20
EHC/Norad 9 0 5 4 5 6-17
Roermond 10 0 5 5 5 8-23
Programma voor zondag:
EHC/Norad -Longa
DBS -Wilhelmina '08
Halsteren -SV Meerssen
Lindenheuvel -Geldrop/Aek
Venray -WVO
Roermond -Baronie
Deurne -Parmingen

Vierde klasse A
SVME-Walram 2- O
De Heeg-SC WW'2B O- 3
SV Hulsberg-Leonidas W. 0-2
Rapid-RKHSV 3- 2
St. Pieter-White Star 0- 2

RKASV -Vilt uitg.

Leonidas W. 9 7 1 11516- 6
SCWVV'2B 9 6 2 11414-5
Walram 9 4 3 21111-8
SV Hulsberg 9 4 2 31014-12
Vilt 8 3 3 2 912-9

,De Heeg 9 3 3 3 910-12
Rapid 9 3 2 4 816-16
SVME 9 3 2 4 8 9-13
White Star 9 2 3 4 7 10-10
RKASV 8 0 5 3 511-15
St.Pieter 9 0 5 4 5 5-13
RKHSV 9 13 5 5 7-16

Topscorers: 1. F. Heidendal (Rapid)
8; 2. R.v. Breda (SV Hulsberg) 6.

Programma voor zondag:
Vilt -SVME
White Star -Rapid
RKHSV -SV Hulsberg
Leonidas W. -De Heeg
SC WW '28 -RKASV
Walram -St. Pieter

Vierde klasse H
RKDSO -Sparta '18 2- 4
Leunen-GFC'33 3- 1
Vitesse'oB-Ysselsteyn 1-0
EWC'46-SSS'IB 2- 1
Melderslo-Achates 0-3
Resia '42 -HRC '27 1- 2

Achates 9 7 1 115 20-8
EWC'46 10 6 1 31321-16
RKDSO 9 5 2 212 25-12
HRC'27 9 4 4 11222-17.
Sparta'lB 9 5 1 31120-11
Vitesse'oB 9 4 2 310 21-17
SSS'IB 9 4 2 31015-15
Leunen 9 3 3 3 915-14
Ysselsteyn 9 2 1 6 512-20
Melderslo 9 2 1 6 512-24
Resia'42 9 1 2 6 4 12-23
GFC'33 10 1 2 7 4 14-32

Programma voor zondag:
GFC '33 -RKDSO
HRC '27 -Melderslo
Achates -EWC '46
SSS'IB-Vitesse'oB
Ysselsteyn -Leunen
Sparta '18-Resia'42

Id-sterrenelftal
BLANKENHAGEN (1)

(Waubach)
DE BOER (1)

(RKONS)
SASTRA (1) WEERTS (2) SPETH (1)

(Lindenheuvel) (Parmingen) (RKONS)
v.d. TEMPEL (2) TEUBEN (2) VIRDIS (2)
(Lindenheuvel) (Parmingen) (Lindenheuvel)

BERKYENS (1) DE KLERK (2) DOENSEN (2)
(Venray) (Venray) (Parmingen)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetref-
fende speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

topscorershoofdklassa
1. Clemens (WVO) 11; 2. Van de &,
(Deurne) 8; 3. Gladdines (Halsteren) ''
Maas (Geldrop) 6.

eerste klasset
Limburgia -Eijsden ! j
SVN -Chevremont
Almania -RKVCL
SCG -FC Vinkenslag
Volharding-RKONS \'lSomeren -Waubach
SVN 8 6 1113 33-]
RKVCL 9 5 3 1 13 }°'l
RKONS 8 3 4 1 10 \\ 'Eijsden 8 4 1 3 9 2',(
FC Vinkenslag 9 3 3 3 9J' j
Someren 9 2 5 2 9 J 'Volharding 8 2 4 2 8 JLimburgia 9 3 2 4 82' fWaubach 9 2 4 3 81" (
Chevremont 9 2 4 3 8 IJ,
Almania 9 13 5 5";
SCG 9 0 4 5 41'
Programma voor zondag:
Chevremont -Limburgia
Waubach -Volharding
RKONS -SCG
FC Vinkenslag -Almania
RKVCL-SVN
Eijsden -Someren

If in cijfer
ALMANIA - RKVCL 0-1 (0-1). 43. B%
ders 0-1. Scheidsrechter: Borst. Geel: J*zeis (Almania); Alink (RKVCL). Toesc"
wers: 150. m
ALMANIA: Philippen 7; Jansen 6, Kon'jjj
6, Wetzels 6, Peperkamp 6; Plum ° 1
Gansky -), Crabu 7, J. Zaad 6; Houtm' .|
Vanßezel 6, Van Kouwen 6. Totaal: 69('f
RKVCL: Smit 7; Theunissen 6, Crutz«%
Alink 6, Miesen 6; Brüll 6, Van Ginne^L
Wijns 6 (67. Huininga -); Bastings 6, Be;.i
ders 7, Van Helvert 6 (83. Van derLeeU»
Totaal: 68 (11).

, 1"
SOMEREN - WAUBACH 2-2 (2-0)- g,
Verdonschot 1-0; 28. Van Lieshout 2-°*
Starmans 2-1; 88. Dooper 2-2. ScheidsT*"^
ter Bos. Toeschouwers: 250. Geel: Sen1 |
en VanKan (beiden Waubach). . I
WAUBACH: Blankenhagen 8, JürgefV
Middeldorp 7, Van Kan 7, Schiffer »J^Snijders-), Kleinjans 6, Spronck 7, -V ',i
mans 7, Horbach 7, Thijssen 6, Doope
Totaal 74 (11).

a
VOLHARDING - RKONS 1-1 <X-0>- j..
Van Osch 1-0; 66. Jagers 1-1. Scheids"*^
ter Steyns. Toeschouwers: 350. Geel: o |
en Jansen (beiden RKONS). ~/RKONS: Konen 7, Pluymen 6 (77. SenI',t
-), De Boer 8, Gotje 6 (72. Lurken -), =P t
8, Bosch 6, Lagarde 7, Jagers 7,Dijkstr
Bemelmans 6, Jansen 6. Totaal 73 (U)-

SVN - CHEVREMONT 5-2 (3-l).19 °fp
geld 1-0; 24. Van derLinden 1-1; 30. £>%.
2-1; 45. Coolen 3-1; 49. Mulder 3-2; 80- (j
lissen 4-2; 87. Coolen 5-2. Toeschou^,.
250. Scheidsrechter Veltrop. Geel: O 1:
geld en Kicken (beiden SVN), Rood: J"1

penberg (Chevremont).
SVN:Mordang 6, Derks 7, Heussen 7, * j
sier 6, Kruishaar 7, Mermens 6, Coole-e].
Nelissen 7, Offergeld 7 (85. Hensels-), 'f
raets 6, Raets 6 (65. Kicken-). Totaa 1-
(11). " .■*#
CHEVREMONT: Knippenberg 6, Sn«''t,
6, Ypelaer 6, Maats 6, Trags 6, Mulder
Otten 6, Peelen 6, Hakkenberg 6, Val"^Linden 6, Sanders 6 (75. Paulissen-)-
taal: 66 (11).

SCG - VINKENSLAG 2-2 (0-0). 63. Wjj.
gop 0-1; 65. Moonen 0-2; 75. Yerna 1-*J3
Verbeet 2-2. Scheidsrechter Engelen- u
Kostongs (SCG). Toeschouwers: 150. „j
SCG: Nicolaas 6, Pleumeekers 6, HunlJ jj
6, Verbeet 7, Yerna 6, Dassen 6, Kosto*>» j,
Hofman 6, Olieslagers 7, Theunisse"
Vrijhoeven 6. Totaal 69 (11). H
VINKENSLAG: Maessen 6, Halma"* y
Bergrath 7, Quadvlieg 6, Übachs 6, Du ),
teau 6, Ruiter 6, Moonen 6 (75. Hendri'■ A
Remmers 6, Vroegop 7, Dahlmans 7. T
69(11).

d
LIMBURGIA - EIJSDEN 1-3 C-I'-,^'
Veugen 0-1; 58. Fijneman 1-1; 69. veu|0().
1-2; 73. Janssen 1-3. Toeschouwers:
Scheidsrechter Van Zeeventer. s 6'
LIMBURGIA: Haenraets 6, J. WinW» 6.
Craemers 6, Schaepkens 6, R. Winken ft
Bons 6, Schutten 6, Fijneman 6, Beren"
Walraven 6, Bos 7. Totaal 67 (11). an*
EIJSDEN: J. Wolfs 7, Kevers 6, Mager%i)
7, Crousen 6, Pachen 6, Hacquir 7, Q'Jf ls),
7, Ronda 6, Mares 7, Janssen 7 (85. Ban
Veugen 7 (75. C. Wolfs). Totaal 73 (Hl-

topscorersIF
cd""'1. Offergeld (SVN) 11; 2. Verdong

(Someren) 7; 3. Bastings (RKVCL), ve"6-
(Eijsden) en Walraven (Limburgia) SjjJ
Coolen (SVN), P. Mares en Janssen l*J
den),Kostongs (SCG), Moonen (Vinken»
enRongen (Volharding) 5.

Id-clubklassement
1. Parmingen 6.687; 2. Meerssen 6-6 LiiH-

Lindenheuvel 6.667; 4. SVN 6.644; 5. »fl
burgia 6.534; 6. Eijsden 6.483; 7- WaU
6.475; 8. RKVCL 6.461; 9. RKONS <"; jj.
10. Chevremont 6.382; 11. RFC 6.29*' j4.
Vinkenslag 6.284; 13. Almania 6.2»*L'. j*.
Venray 6.265; 15. Wilhelmina '08 6.2öJ'
EHC 6.185; 17.SCG 6.170.
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Nijswiller en Zwart Wit voorafal tevreden met gelijkspel

Derby om snel te vergeten
Van onze correspondent

LEO JASPERS
\Is*Uler-Zwart Wit'l9 0-0. Toeschouwers 150. Scheidsrechter Ramakers. Gele

i Nij :.Bergmann (Zwart Wit) en Nix (Nijswiller).
|Wq er: Van de Waarsenberg, Quodbach, Bergmans, Keulen, Nix, R. Schoon-
i Hnu 'Gulpen, M. Schoonbrood (60. Botterweck),Klinkenberg (75. Jongkamp),Reek,
I i a-Jk:?.rt Wit'l9: Loomans, Bergmann, Gulpen, Coolen, Schouteten, Brassé, Ploumen,

'"PPens, Meijs (76. Van Ham), Hommers, Jacobs.

jtoswiLLEß - De bloedeloze 0-0 tussen SV Nijs-Uler en buurman Zwart Wit'l9 uit Eys vormde een
rechte weerspiegeling van het vrij matte schouw-

Pel> dat beide teams op de zware Nijswillerse gras-
at neerlegden. Weinig bloedstollende taferelen,aUWelijks oorlogsvoering in het strafschopgebied,

j.B faire tweegevechten, veel balverlies en weinig
kenmerkten de derby, welke voorheenrg stond voor strijd op het scherp van de snede.

den van Nijswiller-doelman Wi-
nand van de Waarsenburg en de
deklat zag verijdeld.

VejJ^.er trad aan met een geha-
v°orh onSe Pl°eg en tekende op

a' voor een Punt Je.terwijlnLccl geplaagde Zwart Witten een
Oojj Wntje in het uitduel vooraf
Scjj ai als morele opkikker be-
haj Uwden. Uitgangspunten der-
cle e Welke de overtuiging om voor
leerd°^e winst te gaan niet stimu-

?en ard kwamen er toch pogin-
Ha olïl de score open te breken,
éé), i die waren op de vingers van

e dte tellen- In de eerste helft
tty S.Ralf Klinkenberg na 'n een-
Itg m

e Wet Roger Horbag een unie-
Ki :°Seliikheid voor Nijswiller iets
% ? *e doen' terwijl Marco Meijs

poging via de han-

Na de pauze werd het iets levendi-
ger en vielen er aan Nijswiller-kant
serieuze kansen voor Paul Reek,
Ralf Klinkenberg en Hub Gulpen te
noteren. Voor Zwart Wit zorgden
Rob Hommers, Thomas Philippens
en vooral Pedro Brassé (zijn kopbal
werd Noly Jongkamp in de slotfase
van de doellijn gehaald) ervoor dat
de supportersharten iets sneller
klopten. De beoogde netprikkeling
bleef uit en Nijswiller-trainer Joep
Kaesler vond dat terecht: „Voor-
zichtigheid troef. Vechtlust, bezie-
ling en creativiteit ontbraken."

# Pedro Brassé (links) wordt de voet dwars gezet door een Nijswiller-verdediger.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

damesvoetbal

Kolonia doelgericht
*.AASTRICHT - In een bijzonder attractieve wedstrijd heeft Kolo-
,la het tot nu sterk opererende RKVCL met 0-3 op de pijnbank ge-
la?^' *n de eerste helft hield de thuisclub nog stand, alhoewelpaal en
j*tKolonia-treffers in de weg stonden. Claudia Hoogmoed brak tien
gluten na rust de ban, waarna RKVCL nog even sterk terugkwam.

Oor een doelpunt van Stephanie Hekkens werd het verweer echter
genitief gebroken, waarna Veronique Leijenhorst de eindstand op

"-"* bepaalde. Trainer Sietse Hoogmoed was tevreden: „Wij waren
0r rust heer en meester, maar scoorden niet. Als die 0-0 nog langas blijven staan, hadden wij het nogwel eens moeilijkkunnen krij-

en voorts

y^'39-SC WVV'2B 1-5 (0-3). Wijns 0-1 en 0-2; Knarren 0-3;
j^rhaegen 1-3; Weijenberg 1-4;Wijns 1-5. Scheidsrechter Skiba.
C Ster:Keer °-°- Scheidsrechter Atol.
u>.frregionale competitie:
d^helmina-Kapid 1-2 (1-1). Van der Heijden 1-0; Noben 1-1; eigenoelPunt 1-2. Scheidsrechter Peeters.

afdeling limburg
KVC Oranje maakte tegen Helios'23
het spel, maar ook te veel fouten en
zodoende kon Bottenberg de bezoe-
kers op voorsprong brengen. Na de
gelijkmaker van Degens stelden
nieuwe fouten De Jong en Botten-
berg in staat Helios'23 riant te laten
rusten: 1-3. Na de hervatting gooi-
den de mannen van trainer Herman
Goedkoop er een schepje bovenop,
hetgeen resulteerde in treffers van
Caumon en Janssen (3-3).

St. Odiliënberg was voor één punt
naar Linne gereisd en slaagdein die
missie: 1-1. Trainer Hein van Me-
lick van Linne: „Dat punt hebben
ze ook verdiend. Wij begonnen te
slap en dat leverde een 0-1 achter-
stand op (doelpunt Said Assis). Pas
in de tweede helft was de inzet van
mijn spelers in orde en twee minu-
ten voor tijd scoorde Peter Hannen
gelukkig nog de gelijkmaker."

Heythuysen won vrij gelukkig met
2-0 van Hegelsom. Paul Vestjens en
Louis Beek tekenden voor de doel-
punten. Heythuysen-trainer Wim
Slangen: „We waren aan elkaar ge-
waagd. Wij wisten te scoren, zij
niet. Vandaar dat je van een geluk-
kige overwinningkunt spreken."

Kolonia houdt ook
met negen man stand

Van onze correspondent
Miranda-Kolonia 0-0

toeschouwers 125. Scheidsrechter
ye°ing. Gele kaart: P. de Mey en
l(.

6r (beiden Miranda). Vermeu-
j." en Smeets (beiden Kolonia).
°de kaart: Janssen (Kolonia), na

(j,mmentaar op de leiding enKamps
°lonia) na het neerleggen van een°orgebroken tegenstander.

y anda: Emerencia, P. de Mey,
«rhiel, Vroomen, Kemmerling (80.

t^nnegrez), Verkooyen, Vola (55.
atisseri), R. de Mey, Lux, Knol,jokers.

Pruisscher, Kamps, Ver-
eUlen, Bauer, Smeets, Janssen,
Weron, Reintjes, Didderen, Daut-
enberg (57. Lee), Boijmans (85.

lv'anders).

j^RKRADE- „Wat moet jehier
trJ? °P zeggen?" vroeg Kolonia-jainer Piet Hermans na afloop.

geplaagde trainer had volko-
IJpK' e^Jk, want scheidsrechter
kiik g ver§alde het spel en
hi §enot van de van oudsher
gel

n derby. Mede door vier
v

® en twee rode kaarten en tal
ar, .dubieuze beslissingen van de
e ltei" mondde de derby uit inn nrveauarme pot voetbal: 0-0.
lia Gprste kans was voor Kolo-
rrjaa aul Sweron raakte de bal
Sen h f' waarna het leer tus-
l 6e

de benen van de voor een
car? °el staande Rob Boymans

amboleerde. Ook de tweede

grote kans van de wedstrijd was
voor Boymans, maar hij werd
met een 'flying-tackle' gestuit
door de Miranda-doelman.
Frank Janssens protest leidde
ertoe dat Kolonia met één man
minder verder moest. Het laatste
wapenfeit voor depauze was een
keihard afstandsschot van Paul
Sweron. Doelman Emerencia
moest lossen, maar Rob Boy-
mans reageerde in de rebound
niet alert genoeg.

Kolonia startte na rust verras-
send offensief en tussen de 65ste
en 75ste minuut bracht Mi-
randa-doelman Gregorie Eme-

rencia Kolonia welhaast tot ver-
twijfeling. Didderen, Sweron, en
wederom Didderen mochten de
hoek uitzoeken, maar faalden
hierin. Tussen de bedrijven door
raakte Raymond Breikers met
een van richting veranderd schot
de paal, waardoor er eindelijk
wat te beleven viel. Na de twee-
de rode kaart voor Kolonia
(Kamps haalde Robert de Mey
grof onderuit) leek een spannend
slotkwartiertje gegarandeerd.
Dat viel echter bar tegen. Toch
ging Miranda ver in blessuretijd
nog bijna met de winst strijken.
Patrick Bauer redde Kolonia's

verdiende punt, door de inzet
van Robert de Mey van de doel-
lijn te halen.
Heerlen-Schuttersveld 1-0
44. Reisig 1-0. Scheidsrechter Hem-
en. Gele kaart: Van Dijk, Frijns en
Gouw (allen Schuttersveld). Rode
kaart: Nienhuis (Schuttersveld), na
twee gele kaarten.

HEERLEN - Door een verdien-
de, maar moeizame zege op
Schuttersveld legde koploper
Heerlen een claim op deperiode-
titel. In deeerste helft domineer-
de de thuisploeg, maar goed
keeperswerk van Dennis van
Bree en pech in de afronding

tweede klassers
wisser en Reinders raakten paal
en lat) hield Schuttersveld bijna
een helft stand. Na fraai voorbe-
reidend werk van Humprey van
de Broek bewees Sandy Reisig
op slag van rust eens te meer een
neusje voor doelpunten te heb-
ben.

Groene St.-Mheerder B. 1-1
20. Delahaye 0-1; 56. Misere 1-1.
Scheidsrechter Thomassen. Gele
kaart: Misere en De Veen (beide
Groene Ster); Nelissen, Van Hoorn
en VanKranenburg (allen Mheerder
Boys).

HEERLEN - Het uit nog onge-

slagen Groene Ster behaalde op
eigen terrein het eerste winst-
punt van het seizoen. Groene
Sters manco (veel te weinig sco-
ren) leek de ploeg ook gisteren
weer op te breken. Mheerder
Boys nam door Rob Delahyae
niet alleen de leiding, maar ook
nadrukkelijk het initiatief. Een
dubieuze strafschop leverde
Groene Ster uiteindelijk een
puntendeling op. Machiels stopte
de inzet van Patrice Verdonk,
maar was kansloos op de re-
bound van Paul Misere.

" Robert de Mey flitst langs René Smeets. Patrick Bauer
kijkt op de achtergrond toe. Foto: FRANSRADE

Heer-MKC 3-1
45. Thomis'sen 1-0; 50. Essers 2-0;
85. Van Veenendaal (strafschop)
2-1; 88. Essers 3-1. Scheidsrechter
Smeets. Gele kaart: Demacker en
Smeets (beiden MXC).

MAASTRICHT - Heer behaalde
een verdiende en regelmatige
overwinning op MXC. Na tal van
goede mogelijkheden brak John

Thomissen op slag van rust de
ban voor de thuisploeg. Frank
Essers verdubbelde na een fraaie
pass van Wilfried Aarts de score.
Haske van Veenendaal liet MXC
na een benutte strafschop nog
even hopen, maar Frank Essers
besliste niet het duel niet lang
daarna definitief.

sport

Slotoffensiefvan zwak DVO komt te laat

Passart erg laconiek
Van onze correspondent
HENNYINGENBLEEK

passart-DVO 2-1 (0-0). 47. Ploeger]-0; 59. Decker 2-0; 76. Dreuning
(strafschop) 2-1. Toeschouwers 100.

Bos. Gele kaart:Zoetbrood, Senden, Janssen (allen
Passart), J. Cruisen en Mattheij(Beiden DVO).

Passart: Van Haren, M. Manca,
Zoetbrood, J. van Zundert, Wolt-Jïyis, Senden, C. Manca, Janssen,
Geurts, Ploeger, H. van Zundert.UVO: Vroomen, Beumers, Dreuning,
*eijen, J. Gruisen, R. Gruisen, Hen-
[f'ks, Hustingx, Mattheij (46. Le-bens), Übachs, Willen (61. Mathij-
sen).

- Passart behaaldeen dikverdiende overwinning
°P een zwak DVO: 2-1. Een zege,

die veel hoger had kunnen en
misschien wel had moeten uit-
vallen als de ploeg een handvol
kansen had benut en paal en lat
verder succes niet in de weg had
gestaan. Nu bleef DVO tot het
laatste fluitsignaal in de wed-
strijden speelden zich in de slot-
fase enkele hachelijke momenten
voor het Passart-doel af, waarbij
DVO met kunst- en vliegwerk

van een gelijkspel werd afgehou-
den.
Dat zou overigens onverdiend
zijn geweest, want Passart had
bijna de gehele wedstrijd een
overwicht, maar verzuimde dit
lange tijd in doelpunten om te
zetten. De beide Passart-spitsen
Mathias Ploeger en vooral de
ijverige Michel Deckers waren
een constante plaag voor de

lankmoedige ' DVO-verdediging.
Passart-trainer Henk Theunis-
sen stelde dan ook terecht vast,
dat zijn ploeg zichzelf in moei-
lijkheden had gebracht. Hij: „We
verzuimden te lang om de score
open te breken. Toen DVO in de
slotfase nog op 2-1 kwam, weet
je dat ze proberen de gelijkma-
ker te forceren."
Passart kwam direct na rust op

voorsprong, toen Ploeger in de
rebound keihard binnenknalde,
nadat Fred Vromen een puike
vrije trap van Carlo Manca niet
kon vasthouden: 1-0. Kort daar-
op verscheen Michel Deckers na
een lepe pass van Hennie van
Zundert alleen voor Fred Vro-
men, die voor de tweede maal
het nakijken had: 2-0.
Nadat de overigens uitstekend
leidendeBos DVO in de slotfase
een discutabele strafschop gaf
(benut door Harrie Dreuning),
verloor Passart de greep op de
wedstrijd. Een verwoed slotof-
fensief van DVO ten spijt, de ze-
ge kwam terecht bij de ploeg, die
er gezien het spelbeeld het mees-
terecht op had.

RKBFC blijft op kop
Van onze correspondent

WERNER NIJSSEN

HEERLEN - RKBFC blijft het goed
doen. SV Itteren bood de ploeg van
trainer Jean Blauw niet al te veel
tegenstand (4-1), waardoor de lei-
dende positie niet in gevaar kwam.
KVC Oranje moest in het thuisduel
tegen Helios'23 genoegen nemen
met een 3-3 gelijkspel. Linne en St.
Odiliënberg remiseerden eveneens
(1-1), terwijl Heythuysen erg geluk-
kig met.2-0 van Hegelsom won.

Na een dik half uur stond RKBFC
tegen Itteren al met 3-0 voor door
twee doelpunten van Nico van der
Straten en één van Jeroen Moer-
mans. Nog voor de rust deed Mart

Grouwels namens de bezoekers iets
terug: 3-1. Halverwege het tweede
bedrijf bepaalde JeroenMoermans -
Nico van der Straten had tussen de
bedrijven door nog een strafschop
gemist - de eindstand op 4-1.

RKWL-Polaris 3-1
11. Monfrance 1-0; 30. Thewissen
(strafschop) 2-0; 31. E. Purnot 2-1;
44. Crijns 3-1; 60. Monfrance 4-1.
Scheidsrechter Haagmans. Gele
kaart: Kuipers en Heunen, (beiden
RKWL); E. Purnot (Polaris).

MAASTRICHT - Door schorsin-
gen en blessures moest RKVVL-
trainer Hay Willems een beroep
doen op zes spelers die vorig sei-
zoen nog in de A-jeugd speelden.
Dit pakte wonderwel uit, want
hekkesluiter Polaris wist na de
vroege achterstand weinig raad
met het jeugdigeRKVVL-elan.

Coriovallum geenpartij in lokale derby

Heerlen Sport heeft
aan één helft genoeg

Van onze correspondent
WERNER NIJSSEN

Coriovallum-Heerlen Sport 0-3 (0-3).
4. Amkreutz 0-1; 32. Arentz 0-2; 42.
Franssen 0-3. Toeschouwers 200.
Scheidsrechter Heidens. Gele kaart:
Peeters, Arends en Franssen (Corioval-
lum) en Franssen (Heerlen Sport).
Coriovallum: Houwen, Hanssen, Pee-
ters, Paas, Arends, Franssen, Vaes, Lu
(86. Kölker), Odekerken (76. Carlitz),
Ritzen, Grannetia.
Heerlen Sport: Peeters, Klinkers,
Schröder, Willems, Amkreutz, Kameri,
Arentz, Starmans, Küpper, Muermans,
Franssen (81. Kök).

HEERLEN - De stadsderby tussen
middenmoter Coriovallum en kop-
loper Heerlen Sport had in in feite
na één helft beëindigd kunnen wor-
den. De ploeg van trainer John
Meuser had inmiddels een 0-3 voor-
sprong gecreëerd en kwam in het
tweede bedrijf, toen de ploeg een
tandje terugschakelde, niet meer in
de problemen.
Heerlen Sport kwam al snel op
voorsprong (0-1), waarna Corioval-
lum een tijdje het heft in handen
had. Eric Ritzen en Hub Odekerken
waren dan ook dicht bij de gelijk-
maker, maar hadden geen geluk in
de afwerking. Integendeel, want
vanuit een hechte defensie wist
Heerlen Sport enkele keren gevaar-

lijk uit te breken. Zo speeldeLuan
Kameri na een half uur collega
Leon Franssen met een steekpass
vrij. Die leverde een voorzet op
maat af en Willy Arentz knikte deze
vervolgens dankbaar tegen de tou-
wen: 0-2.

Vlak voor het verstrijken van de
eerste helft kwam het grote moment
van Leon Franssen. Op zon twintig
meter van zijn eigen doel nam hij
het leer in ontvangst, waarna hij
aan een rush over de as van het veld
begon, daarbij zo ongeveer heel Co-
riovallum verbaasd achterlatend. In
het vijandelijk strafschopgebied
kwam hij oog in oog te staan met
Coriovallum-doelman John Hou-
wen, maar ook die boog het hoofd:
0-3.

Na de hervatting stelde de thuis-
club alles in het werk om iets aan
de achterstand te doen. Maar de
moeite was vergeefs. Heerlen Sport
drong op zijn beurt ook niet meer
aan, maar kwam ook niet meer in
de problemen. Aanvoerder Frans
Starmans: „We hebben weer een
sterke collectieve prestatie gele-
verd. Na het verlies tegen Minor is
dit weer een bewijs dat het goed zit.
Als we zo blijven spelen, zijn we een
moeilijk te kloppen tegenstander."

derdeklassers

AMICITAS - WILLEM I 1-0. In een
gelijkopgaand duel was Amicitas
meer aan de bal. In de eerste helft
scoorde Eric Sour uit een vrije trap de
winnende treffer 1-0. Scheidsrechter
Wolter.

BORN - RVU 0-5. Een uiterst sterk
spelend RVU overklaste Bom op alle
fronten en won verdiend. Besems 0-1,
Roumans 0-2. Rust. Meijers 0-3, Zee-
gers 0-4, Bockting 0-5. Scheidsrechter
J. Cortenbach.

HOLTUM - SC CABERG 3-1. In de
eerste helft was het spelniveau zeer
slecht. Na de hervatting verrasten
beide ploegen met aanvallend spel,
waarbij Holturn over de betere afwer-
kers beschikte. Sangen 0-1. Rust.
Bothmer 1-1, Taks 2-1, Maassen 3-1.
Scheidsrechter Renierkens.

HASLOU - BUNDE 1-1. Haslou was
in een rommelige vertoning de meest
aanvallend ingestelde ploeg, maar liet
vele kansen onbenut. Bunde behaalde
door succesvolle snelle counters een
gelukkige puntendeling. Henssen 1-0.
Rust. Aussems 1-1. Scheidsrechter
Houben.

SLENAKEN - BUCHTEN 0-0. Span-
nende wedstrijd met kansen over en
weer. Die te benutten was echter voor
beide ploegen te moeilijk. Scheids-
rechter Meerten.

BERG 28 - SCHARN 1-0. In een
matig duel speelde het spel zich
hoofdzakelijk op het middenveld af.

Michel Bosch benutte in de eerste
helft één van de schaarse mogelijkhe-
den van zijn ploeg. Scheidsrechter
Hanen.

VAESRADE - BEKKERVELD 1-2.
Vaesrade speelde bedroevend slecht
en daar profiteerde Bekkerveld opti-
maal van, door de eerste winst van dit
seizoen te boeken. Frijns 0-1, Van
Hoof 0-2. Rust. Raukema 1-2.
Scheidsrechter Hegger.

RKBSV - VOERENDAAL 0-0. Vrij
tamme vertoning met zeer weinig
kansen. Scheidsrechter Lankreyer.

NEC '92 - SVM 0-1. In een matige
wedstrijd lieten beide ploegen nogal
wat kansen onbenut. Sijstermans
knalde in de eerste helft een vrije trap
achter doelman Alex Vrolings en be-
zorgde de gasten zodoende de volle
winst. Scheidsrechter Teeuwen.

VKC - SIMPELVELD 1-1. Zeer spor-
tieve wedstrijd, waarin VKC iets meer
kansen had. Door een fout van VKC-
doelman Verscharen kwam Simpel-
veld langszij. Sabri 1-0. Rust. Ameri-
ca 1-1. Scheidsrechter Rademaekers.

FC HOENSBROEK - MINOR 3-2.
Ron Fleuren bezorgde zijn ploeg in
een te hard duel op de valreep, toen
iedereen zich al min of meer met een
verdiend gelijkspel verzoend had,
toch nog de volle winst. Omani 1-0,
Visser 1-1. Rust. Diederen 1-2, Omani
2-2, Fleuren 3-2. Scheidsrechter Hen-
driks.

vierde klassers

SVME - WALRAM 2-0. Goede wed-
strijd waarin Walram in de eerste
helft de betere ploeg was, maar niet
scoorde. Na rust had SVME met twee
snelle uitvallen wel succes. Rust 0-0.
Ritzen 1-0, Mingels 2-0. Scheidsrech-
ter De Jonge.

DE HEEG - SC WW '28 0-3. Leu-
ke, aantrekkelijke wedstrijd waarin
een sterker SC WW '28 een verdiende
zege behaalde. Lennaers 0-1. Rust.
Raike 0-2, Lennaers 0-3. Scheidsrech-
ter Van Brunschot.

SV HULSBERG - LEONIDAS 0-2.
Gelijkopgaande strijd, waarin Leoni-
das de kansen benutte. Cauberg 0-1.
Rust. A. Bastiaens 0-2. Scheidsrechter
Kok.

RAPID - RKHSV 3-2. Rapid moest
in de slotfase alle zeilen bijzetten om
niet alsnog met een gelijkspel het veld
te verlaten. Het offensief van RKHSV
was echter tevergeefs. Heidendal 1-0.
Rust. Keerssemeeckers 2-0,Heidendal
3-0, Habets 3-1, Lanen 3-2. Scheids-
rechter Hutjens.

KEER - VIJLEN 2-0. Voor rust een
gelijkopgaande strijd. Na de hervat-
ting werd Vijlen door de thuisclub op
alle fronten overtroefd. Rust 0-0.v Starren 1-0, Loyens 2-0. Scheidsrech-
ter Hodzelmans.

SPORTCLUB '25 - SCKR 5-0. Sport-
club was duidelijk de betere ploeg en
won verdiend. Schokker 1-0, Janssen
2-0, Schokker 3-0. Steinhauer 4-0,
Jansseri 5-0. Scheidsrechter Tas.

BANHOLTIA - GEERTRUIDSE
BOYS 0-0. Beide ploegen waren erg
aanvallend ingesteld. De defensies
gaven echter geen kansen weg.
Scheidsrechter Van der Weerden.

FC GULPEN - RKSVB 0-0. In een
niet op hoog peil staande wedstrijd
hielden beide ploegen elkaar terecht
in evenwicht. Scheidsrechetr Mool-
huysen.

KAKERTSE BOYS - KEV 3-5. De
beslissing in deze gelijkopgaande
wedstrijd viel in de slotfase in het
voordeel van de gasten uit. H. Hun-
tjens 0-1, Erkens 1-1, Lauvenberg
1-2. Rust. Schreyen 1-3, Davies 2-3,
Erkens 3-3, Geppaard 3-4, Kasimir
3-5. Scheidsrechter Kruintjens.

ABDISSENBOSCH - FC GRACHT
1-1. In een aantrekkelijk duel werden
de punten terecht gedeeld. Vos 0-1.
Rust. Römkens 1-1. Scheidsrechter

Krijn.

LAURA - RKTSV 1-2. Laura was
na rust de sterkere ploeg, maar de
verdiende gelijkmaker bleef uit.
Meermann 0-1. Rust. M. Langoor 1-1,
Cörver 1-2. Scheidsrechter Boumans.

HEILUST - HEKSENBERG 4-1.
Heilust behaalde een verdiende over-
winning op basis van het betere spel
in de tweede helft. Zdrojewski 0-1,
Senden 1-1. Rust. Budie 2-1, Thomas
3-1, Senden 4-1. Scheidsrechter Jans-
sen.

MARIARADE - HOPEL 1-5. Met het
zwak acterend Mariarade had Hopel
niet erg veel moeite. Heuts 0-1, Wijn-
hoven 0-2. Rust. Frijns 0-3 en 0-4,
Philippen 1-4, H. Jaminon 1-5.
Scheidsrechter Assink.

RKHBS - CENTRUM BOYS 0-0.
Leuke wedstrijd waarin de betere
kansen voor de thuisclub waren.
Scheidsrechter Verhaegh.

SANDERBOUT - ADVEO 5-0. Spor-
tieve wedstrijd met een dominerend
Sanderbout, dat een ruime en ver-
diende overwinning behaalde. Adveo-
speler Otten moest na opzettelijk
hands het veld vroegtijdig verlaten.
Neissen 1-0, Van de Kort 1-1. Rust.
Suykerbuyk 2-1, Gerrits 3-1, Pesced-
du 4-1, Neissen 5-1, Stijfs 5-2.
Scheidsrechter Lucassen.

SCHINVELD - SPAUBEEK 1-1. In
deze spannende wedstrijd werden de
duels veelal op het middenveld uitge-
vochten. Het gelijke spel geeft de ver-
houdingen het beste weer. Drent 0-1,
Van Aarnhem 1-1. Scheidsrechter
Knoben.

RKDFC - SWEIKHUIZER BOYS 0-3.
De gasten behaalden een verrassende
en tevens geflatteerde overwinningop
een teleurstellend RKDFC. De Sera
0-1 (strafschop). Rust. Day 0-2 en 0-3.
Scheidsrechter Smulders.

CAESAR - LANGEBERG 1-0. Hoe-
wel Caesar de sterkste ploeg was,
kwam de zege toch met veel moeite
tot stand. Rust 0-0. Deckers 1-0.
Scheidsrechter Snijders.

SCHIMMERT - KLUIS 2-2 gestaakt.
Deze zeer sportieve wedstrijd werd
halverwege de tweede helft na een
beenbreuk van Rob Meulenberg ge-
staakt. Bemelmans 1-0, Meulenberg
1-1, Kevers 2-1. Rust. Engeln 2-2.
Scheidsrechter Ronda.
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Druk
En die druk bleek teveel voor de
Francaises. Pas in de 25ste minuut
werd de achterstand ingehaald;
10-6. Die marge bleek echterweinig
stabiel, omdat Metz vooral tegen de
eigen nervositeit vocht en slechts af
en toe het geluk had dat Swift ook
niet echt koelbloedig acteerde. Bij
rust was het weliswaar 12-8 en
schoot Galic vanaf zeven meter
voor het eerst een vijf doelpunten-
marge op het bord, maar Szilagyi
en de opnieuw ijzigkoele Eva Lepe-
sova, die in de aanval voor Suljak
waarnam, hielden Swift in de race.

Daarna duurde het tot in de 48ste
minuut totdat er opnieuw sprake
was van evenwicht. Duchemann
scoorde 17-13. Het Franse verweer
was echter te wisselvallig. Ivana

Bucan sleepte haar ploeg naar de
slotfase met een marge van slechts
drie treffers achterstand. De Kroa-
tische bleek onhoudbaarvoor Metz.
„InRoermond was Eva Lepesova op
het beslissende moment koel, hier
in Metz was ik dat," aldus Bucan.
Toen haar landgenote, Swift speel-
de met slechts drieNederlandsen in
de basis, vervolgens in de 58ste mi-
nuut 21-19 aantekende na opnieuw
een strafworp van Galic, leek het
pleit beslecht.

Uitblinkster Ivana Bucan koos ech-
ter een uiterst ongelukkig moment,
met nog één minuut op de klok, om
een breakout te missen. Wendling
tekende gretig 22-19 aan voor de
thuisclub en zag tot haar genoegen
Swift-vedette Szilagyi - na afloop
flink bekritiseerd door trainer
Kecskemethy - door een loopfout de
bal bij Metz inleveren. De snelle te-
genaanval van de Francaises werd
ten koste van een twee minuten

tijdstraf door Suzana Coko onscha-
delijk gemaakt, een actie die in de
ogen van het Duitse scheidsrech-
terskoppel Thomas/Thomas verder
'slechts' met een vrije worp werd
bestraft. Met nog negen seconden te
gaan, kwam Laura Robben vervol-
gens tot haar heldendaad. Metz
ruilde haar keepster in voor een ex-
tra veldspeelster, maar de vrijge-
speelde Sophie Hugard faalde van-
af derechterflank. Voor de geëmo-
tioneerde Swift-dames het sein om
Robben in de armen te vliegen.

het weekeinde van... handbalpelgrims
Van onze correspondent

MICHEL JANSSEN

BARCELONA - Wat ruim voor het traditionele weekeinde
begon als een redelijk vage mengeling van toerisme en top-
sport liep tenslotte uit op een overwegend teleurstellende
pelgrimstocht met toeristische trekjes. In de schatkamers
van de FC Barcelona vergaapten de handballers van Hir-
schmann/V&L zich aan de relikwieën. De tastbare herin-
neringen aan talloze overwinningen, behaald door de
omni-sportvereniging Club de Football de Barcelona. De
voetballers, de basketballers en -wat bescheidener- de
handballers. Rondneuzen in het kleedlokaal van Romario
en Koeman, een blik werpen in het kantoor van Cruijff.
Veel Spaanse fans zullen de Limburgers erom benijden.
Onder de indruk, wat lacherig soms, keerden de Limburg-
se handballers terug in een zonovergoten Nou Camp sta-
dion, vanwaar ze graag wat graspollen mee huiswaarts
hadden genomen. Een teamfoto, met de imposante tribu-
nes op de achtergrond. Kort daarna, en met de meest ban-
ge voorgevoelens, dook de Nederlandse bekerwinnaar
onder in de gewelven van het gerenoveerde Palau Blau
Grana, de immense hal waarin de zaalsporters van de FC
Barcelona het merendeel van de relikwieën vergaarden.

De leiding van de Geleense
handbalclub meende ten aanzien
van zijn spelers iets goed te moe-
ten maken. In de eerste ronde
van het EC-toernooi had men,
om financiële redenen de tegen-
stander overgehaald twee wed-
strijden in Geleen te spelen.
Toen geen reisje dus. Vandaar.
Bijna 3000 kilometer, ruim 32
bus-uren moesten V&L's-hand-
ballers investeren in deze pel-
grimstocht. Op de heenreis, be-
gonnen op de regenachtige
woensdagavond, was er nog dat
verwachtingsvolle. Vertrouwen
dat onder een stralende Spaanse
najaarszon alleen maar groeide.
Zoals bij Rob de Pijper bijvoor-
beeld. Verleden jaar als junior
nog spelend voor een provincie-
clubje in Breukelen en nu tegen
een van de sterkste Europese
ploegen. Rustig voor de eerste
ontmoeting. „Nee, ik denk niet
dat we winnen, maar ik reken op
een redelijke uitslag."
Met een 24-27 voorspelling pro-

beerde hij een inderhaast opge-
zet gokspelletje te winnen. Net
als zijn ploegmaten bleek hij er
faliekant naast te zitten. Over-'
schatting van het eigen "V&L-
kunnen en onderschatting van
de slagkracht van Barcelona.
Niet eenmaal, in de weinige
speelminuten die hij kreeg,
kwam aankomend schutter De
Pijper tot een acceptabel schot.

Vergeefs
Zijn meer gelouterde collega's
Sanders en Van Dijk deden het
nauwelijks beter in die eerste
partij. Met holle, in het niets sta-
rende, ogen waren ze vrijdag-
avond van het parket gesloft.
Voor niemand aanspreekbaar.
Bestuursleden, die er nauwelijks
beter aan toe waren, probeerden
opbeurende woorden te vinden.
Vergeefse moeite.

Hans van Dijk, meestal goed

voor een riedeltje treffers: „Het
is flink balen wanneer jeals dra-
gende kracht zo afgaat." Stilte.
Met iets van zelfkastijding be-
keek trainer Wiel Mayntz in de
nachtelijke uren de videobeel-
den. Fouten, fouten. Teveel om
in tien besprekingen te behande-
len. En 's morgens aan het ont-
bijt. Een gedrukte sfeer. Hier en
daar een mislukte poging de
stemming wat op te krikken.

Rutger Sanders: „Een ding is ze-
ker. Slechter kan het niet."

" Uniek moment voor V&L. De groepsfoto in Nou Camp, oftewel handballers op heilige voetbalbodem.

sport

Ultieme redding Laura Robben 'kost' club 100.000gulden

Swift wint zenuwenoorlog
METZ - De handbaldames
van Swift Roermond wonnen
in het met 2500 toeschouwers
volgepakte Palais des Sports
te Metz weliswaar de wed-
strijd niet, maar wél de zenu-
wenoorlog die nodig bleek
voor het bereiken van de
Champions League. Door het
verlies in de return van de
tweede ronde in de strijd om
de Europacup voor landskam-
pioenen te beperken tot 22-19,
én met de vier doelpunten ver-
schil opgebouwd in Roermond
(27-23) in derug, bleek de ver-
wezenlijking van de Roer-
mondse droom niet zozeer een
kwestie van goed handballen
als wel van stalen zenuwen.
En daarover bleek Swift,
vooral in de persoon van Lau-
ra Robben, uiteindelijk in rui-
mere mate te beschikken.

Met nog negen seconden te spelen
mocht ASPTT Metz namelijk nog
één keer vrij aanleggen voor een
schot. Swift-doelvrouwe Laura
Robben koos 'eindelijk' de juiste
hoek en stopte het schot. „Een gok-
je," zou ze later toegeven. Haar
teamgenoten waren er niet minder
blij om.

Een gokje met gevolgen overigens.
De redding van Robben bleek na-
melijk na 120 minuten handbal het
uiteindelijke verschil uit te maken
tussen plaatsing bij de beste acht
handbalteams van Europa, óf op-
nieuw een mislukt seizoen. Natuur-
lijk werden er door Swift meer fou-
ten gemaakt die van beslissende
aard hadden kunnen zijn, de triom-
ferende trainer Jan Kecskemethy
vond zelfs dat de return was ge-
wonnen 'als ze maar geluisterd had-
den', maar de situatie in de slotse-
conden van de handbalthriller gaf
weer eens aan hoe klein de marge
tussen succes en falen kan zijn.

De 'save' van Robben kost Swift in
ieder geval 100.000 gulden. Dat be-
drag noemde Jac Muermans, van de
sponsorstichting achter Swift, als

de te verwachten onkosten die het
spelen in de Champions League met
zich meebrengen. De laatste acht
ploegen worden verdeeld over twee
poules, dus is Swift verzekerd van
het spelen van zes wedstrijden,
waarvan drie thuis. Het geld dat de
club krijgt voor de TV-rechten,
weegt echter niet op tegen de kos-
ten van met name de uitwedstrij-
den. Er moet dus weer een beroep
worden gedaan op de sponsoren.
Een beroep dat gezien de publiciteit
die Swift nu krijgt, niet vergeefs zal
zijn.

Het gokje van Robben krijgt dus
een staartje. „Ik moest wat anders
doen," aldusRobben. „Van de flank
werd ik te vaak gepasseerd dus
dacht ik 'wie niet waagt, die niet
wint. Het pakte goed uit. Maar niet
alleen die redding heeft ons gered.
De vier doelpunten verschil die we
in Roermond hadden neergezet heb-ben ons er doorheen gesleept. Nu

moest Metz steeds achter de feiten
blijven aanlopen."

door

HANS
STRAUS

" De Swift-dames bedanken de meegereisde fans. Vlnr; Zsusanna Nagy, Laura Robben (met pet), Ivana Bucan en (hele-maal rechts) Irma Pusic. Foto: JEAN ZINS

Zege Schalken
GUADALAJARA - Bij het
Challenger-toernooi in het
Mexicaanse Guadalajara
heeft Sjeng Schalken in het
kwalificatietoernooi zijn
twee eerste partijen gewon-
nen.

Slenteren
Op de slotdag weer dat vreemde
mengsel van toerisme en top-
sport. Per bus over de Ramblas,
het verplichte nummer voor
iedere toerist die Barcelona
'doet' en waar een dag eerder
ook al veel energie was verbruikt

tijdens een slenterpartij. Aan-
sluitend schuifelen langs Barce-
lona's prijzenkasten, en weer
wandelen. Richting restaurant.
Wat rondhangen en wachten op
de bespreking waarin de V&L-
spelers zichzelf beterschap be-
loofden. Weer even 'de benen
strekken. Naar de sporthal dit-
maal. Nog even genieten van het
-ook voor Catalaanse begrippen
ongelooflijk mooie- najaarsweer.

En dan, diep in de gewelven van
het Palau Blau Grana, op zoek
naar kleedlokaal nummero vier
voor een tweede, angstige, con-
frontatie met de Spaanse beker-
winnaar.

Die viel, in ieder geval optisch,
beter uit dan een dag eerder. Ze-
ker in de eerste helft bleef V&L
goed in het spoor van de thuis-
club die zich de terugkeer naar

de eigen hal (na een maande
durende verbouwing) heel "^sensationeler had voorgestel^
Via 7-9 en 8-10, dat was **twintig minuten spelen, kwal^de 9-17 ruststand op het electrj'
nisch scorebord. Even waren "
Nederlanders de echte helde
van het chauvinistische Spaafl5
publiek. Geheel onverwacht gl"*een geweldig gejuich op in Pala
Blau Grana. De Nederlanden
kregen schouderklopjes. De d^
men omhoog: landgenoot K°eJman was de 'pleitbezorger' & j
zijn doelpunt in de uitwedstnJ
tegen Valladolid!
Ditmaal wel de gebruikelijk
treffers van Sanders (6) en
Dijk (5) waarmee V&L zijn b?s'
meurde eigenwaarde een iets]
kon opkrikken. Maar Barcelo 1'
deed wat het wilde en Va \,
uiteraard toch nog ruim de wi"5
met 14-30.
Een maaltijd met koudgeworde
frietjes in een wat opgewekt^
sfeer en daarna zelfs nog W,
voor een paar uurtjes .... Raf
bias.

Tussen duizendeSpanjaarden e
toeristen viel het V&L-geZ elj
schap niet op. Een colaatje °pilsje op een terras, 's Avoi*^
om elf uur, tweede helft novejl^
ber. Welk reisbureau kan da
garanderen? De zondag was pl^
cies een kwartier oud toen ö
chauffeurs Math en Annie hu
wegkruiser in beweging zett^
richting Geleen. Videootje. S^pen. Sommigen hoorbaar g°e,eHoorbaar voor de anderen die <*
slaap moeilijker konden vatte r
Denkend misschien aan de k",
lossale totaaluitslag: 65-23. VU*
gend ontbijtje langs de Autore**
te en ongeveer zestien uur na
start weer in het sombere G ,
leen. Met een ontvangst-com' >
dat na een foutje van teletek
nog dacht dat V&L met 30-1
had gewonnen. Spelers en bef?
leiding waren, ondanks de I°®
nige ervaring, al een illusie
mer. Ook de supporters in G,eleen waren snel weer met bei°
benen terug op aarde.

Extra premie voor bereiken laatste ach
METZ -De handbalstersvan Swift Roermond krijgen van hun sp""
sors, verenigd in een stichting, een extra premie voor het bereik8
van de Champions League van het Europacuptoernooi der land*
kampioenen. Per speelster wordt een bedrag van 300 gulden uit*?
keerd, naast de vergoeding die in het contract van de speelsters'
vastgelegd. Voor Nederlandse begrippen is die premie hoog, intern»
tionaal gezien is het echter een te verwaarlozen bedrag.

Vakantie voor Coko en Bucan
METZ - De Kroatische handbalsters Suzana Coko en Ivana Buca*
semiprofs in dienst van Swift Roermond, mogen na het bereiken V*1de Champions League met de kerst langer naar huis in Split. Die $
rantie dwongen zij na afloop van de wedstrijd in Metz af bij train"Kecskemethy. „Dat hebben we nu wel verdiend," aldus Coko. ,>"
moet er trouwens niet aan denken dat we het niet gehaald hadddDan had ik in Kroatië een gezinnetje gesticht en was ik nooit me*
teruggekomen."

Fransen laten Mouton koud
METZ - Diana Mouton, met Lonneke Cornelis en Laura Robben W
trio Nederlanders in de equipe van Swift, werd in Metz consequc"
mjst geblaat begroet door de Franse fans. Mouton had zich niet P
stoord aan de verwijzing van de supporters naar de betekenis v*
haar naam in het Frans: schaap namelijk. „Wat moet ik dan do*»
huilen? Ik zit er niet mee." De nuchtere Amsterdamse vond ook"
spitsvondige tactische zetten van haar coach Kecskemethy niet fli*j
dan normaal. „Daar wordt hij toch voor betaald? Hij noemt zich*"*
handbalprofessor, dan moet hij dat ook maar waarmaken."

Sittardia op pijnbanl
bij Teka/Santander

HEERLEN/SANTANDER - De
handballers van Horn/Sittardia
hebben, evenals de buren uit Ge-
leen, de tweede ronde van het Euro-
pacup-toernooi niet overleefd. Ver-
leden week klopte Sittardia in eigen
hal nog het Spaanse Teka/Santan-
der - verrassend - met 27-24. In het
tweede duel was er voor de Neder-
lands kampioen weinig eer te beha-
len: 30-14.
De Spanjaarden speelden ditmaal
wel met Dushebaev en Jakimo-
vitsch en gingen vanaf het begin tot
'het uiterste. Tot twintig minuten
oogde de score draaglijk voor Sit-
tardia (9-4), maar nog voor de pau-
ze had Santander - voor bijna twee-
duizend uitzinnige supporters - het
klasseverschil al redelijk,tot uiting
gebracht: 15-7.
„Sittardia speelde minder goed dan
verleden week," zou coach Ton Vel-
raeds na afloop verklaren. „Dick
Mastenbroek had nauwelijks ant-
woord op de schoten vanaf de zes
meterlijn en liet al snel het hoofd

hangen. Logisch dat ik daarna $

Gorissen een kans gaf." Ook afl'
jongeren, als Kunnen en Hen"" te
lieten zich het hoofd niet op,
brengen door de luidruchtig H 1 »avende toeschouwers.
De tweede dertig minuten *? ()(
een kopie van het eerste deel- *
tander, met spelbepaler DusW r
als grote regelaar, ging voluit»
en legde de Nederlandse kan*P, n
op de pijnbank. Patrick vaD l'
phen, nog niet helemaal fit
smak die hij vorige week ma<"
wenste niet op te geven en de^les wat in zn vermogen lag ".
ook hij kon niet voorkomen &
tweede helft qua score met e* fc
dezelfde cijfers werd afgesl"1 Ut
Met een forse 30-14 totaalscore 8 fo
digdevoor Sittardia dit seizoe"' k
vier duels, het Europese avofl' '"j

Overigens een heel stuk beter \
verleden jaar. Toen liep, tege"1 '^i
zelfde tegenstander, detotale ma "t
op tot 23, terwijl de schade dit1* *beperkt bleef tot 13.

Afstraffing voor SVM
MUNSTERGELEEN - De handbalsters van Stock Control/SVM hejjgeen motivatie kunnen putten uit het vertrek van hun trainer Henk P
terscheid. Zoals bekend stapte de oefenmeester afgelopen woensdag'
verwacht op om op die manier de speelstersgroep te motiveren er
schepje meer op te doen in de strijd tegen de degradatie. Tegen de an"
debutant, de Volewijckers uit Amsterdam, bleek echter het tegendeelploeg speelde verkrampt en leed een 12-21 nederlaag.
Revival/Blauw Wit heeft de nederlaag bij Esca grotendeels aan eige"
len te wijten. Ma een acceptabele 10-9 pauzestand verzuimde de B**
ploeg in de tweede helft optimaal rendement te halen uit de gebodenK
sen. Esca dacht daar anders over en kwam op 21-17. Bij 21-20 we**
twee tijdstraffen Blauw Wit noodlottig. De tijd was te kort om min*'"een puntje mee naar het zuiden te nemen: 22-21.
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