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Inkrimping
veestapel

bespreekbaar
IEN HAAG - Voorzitter M. Vare-
ll van het Landbouwschap wil
l* bij voorbaat een inkrimping
(

a de veestapel uitsluiten als een
i? de oplossingen voor het mest-
ü^bleem. Dat zei hij gisteren voor
i Volgens de voorman
j?1 het schap mag een verminde-
jfijvan de hoeveelheid dieren geen
l 6' °pzichzelf zijn, maar het taboe
|'et onderwerp moet verdwijnen.
r^en het landbouwbedrijfsleven

?'aat groot verzet tegen een in-
J^Ping van de veestapel. Deze
Sfeep i s evenwel actueel, nu. het

mestbeleid op grote proble-
vll is gestuit. De voorgestelde
j^tregelen om de hoeveelheid
Ju s!j binnen de perken te houden,
jjaen fraudegevoelig zijn en
jj e'lijk te handhaven. Bovendien
gebleken dat een grootschalige

verwerking van mest
\ Alsnog niet van de grond komt.
ip^kamp meent dat, gezien de
v, flemen in vooral de intensieve
l alle mogelijke op-
*Slllgen bespreekbaar moeten
J ■ „We moeten daarbij kijken
\J* de totale toekomst van de
r^ehe. Behalve het milieu spelen
Larhij ook de werkgelegenheid,l
h. en de sociale gevolgen,j/1rol. Je moet open met de dingen
;f §aan en dan niet bij voorbaat
S§eri: niet inkrimpen."

Sigaret voor
niet-rokers

;^ASHINGTON - Als wapen
i^Sen de anti-rokerscampagne
z1 de Verenigde Staten wil het
vat»aksconcern R.J. Reynolds
%end jaareen nieuwe sigaret
P de markt brengen die nau-

rook en stank veroor-
i^kt en geen as produceert. De

wordt opgewarmd in
Maats van verbrand. Om de

>erstokte rokers tevreden te
Ouden, is het nicotinegehalte

" de Eclipse gedoopte sigaret
?et zo hoog als bij gewone lich-
ri
e sigaretten, meldde gisteren

New Vork Times. Met Eclip-, e Wil Reynolds vooral de kri-
ek over risico's van passieve
,olcers tegemoet treden. Het be-

presenteerde in 1988 een
oortgelijke sigaret, met deaana Premier, maar moest dieal de markt halen omdat de
°kers de smaak niet lekker
°tiden. De ontwikkeling van

?e ftieuwe sigaret kostte negen-
honderd miljoen gulden.

het weer

jEftST LICHTE MOTREGEN
k dag begint met veel bewol-
;^j S Waaruit in de ochtend nog
Vajl

eil toe wat motregen kan
(j .e,O- Het is ook erg nevelig,
f^j^'delijk wordt het in de
Hh beter maar de opkla-
pt Seö komen wat later. Er
wat een zwakke tot matige
&h u* noordelijke rkhtin-

*" De middagtemperatuur
j i"dt circa 11 graden. Komen-
tjjj lacht kan er plaatselijk
k®t ontstaan en daalt het
__l* naar 5 graden.
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Roda topper
KERKRADE - Via de zwaarbe-
vochten 1-0 overwinning op FC
Utrecht heeft Roda JC de leiding
in de PTT-Telecompetitie behou-
den. De Kerkradenaren hadden
moeite met de verdedigende tak-
tiek die FC Utrecht speelde,
maar wisten via een prima actie
van Max Huiberts de race om
dé koppositie met Ajax vol te
houden.

Feyenoord weer onderuit
PAGINA 13

Körver stopt Fortuna
PAGINA 15

Het wonder van Kluis
PAGINA 17

Finale JIM in stijl
PAGINA 24" Roda JC viert weer feest. Vlnr. Johan de Koek, Eric

van der Luer en Maurice Graef.

Verdachte aanslag
Scholte weer vrij
Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - De Amsterdamse
politie heeft gistermiddag de man
vrijgelaten die vrijdagmiddag werd
aangehouden in verband met de
aanslag op de kunstenaar Rob
Scholte. Volgens een woordvoerder
van de politie waren er onvoldoen-
de gronden om de Amsterdammer
nog langer vast te houden.

Over de identiteit van de man wil
de woordvoerder zich in het belang
van het onderzoek niet uitlaten.
„Maar hoewel we hem hebben vrij-
gelaten, blijft hij onze aandacht
houden." Aan de zaak werken sinds
donderdag acht rechercheurs.
Scholte raakte afgelopen donder-

dag twee benen kwijt bij een aan-
slag met een handgranaat die onder
zijn auto was bevestigd. Scholtes
24-jarige vrouw dienaast hem in de
auto zat, bleef bij de aanslag vrij-
welongedeerd.

Ook de mogelijkheid van een per-
soonsverwisseling door de daders
wordt volgens de politiewoordvoer-
der nog onderzocht. „Er gaan zo-
veel verhalen, dit is er een van,"
aldus de woordvoerder.

De Amsterdamse advocaat O. Ham-
merstein dacht aanvankelijk dat de
aanslag met een handgranaat voor
hem was bedoeld. Hij is de laatste
weken diverse malen met de dood
bedreigd en zijn auto is dezelfde als
dievan Scholte.

Prins al even uit bed na operatie
Van onze redactie binnenland

UTRECHT - Het gaat uitstekend
met Prins Bernhard. De 83-jari-
ge prins is gisteren zelfs al even
uit zijn bed geweest. De ver-
wachting is dat de zaterdag aart
een kwaadaardige tumor geope-
reerde prins mogelijk al over
twee weken het ziekenhuis mag
verlaten. Het staatsbezoek van
koningin Beatrix op 6, 7 en 8 de-
cember aan Jordanië gaat dan
ook gewoon door.
Al meteen nadat zaterdag in het
Academisch Ziekenhuis in
Utrecht de tumor in zijn geheel
uit de dikke darm was gehaald,

lieten de behandelend artsen via
de Rijksvoorlichtingsdienst we-
ten dat de toestand van de prins
zeer bevredigend was en dat
geen aanwijzingen voor uit-
zaaiingen van de kwaadaardige
tumor waren gevonden.
Geriater prof.dr. S. Duursma,
die samen met anesthesioloog
prof.dr. J. Knape en chirurg
prof.dr. Th. van Vroonhoven de
behandeling uitvoerde, noemde
gisteren de toestand van prins
Bernhard zelfs 'meer dan voor-
treffelijk. Volgens Duursma is
het voor een 83-jarige patiënt
normaal dat hij na zon ingreep
na ongeveer twee en een halve a
drie weken uit het ziekenhuis

wordt ontslagen, maar dat dat
bij de prins mogelijk zelfs nog
iets sneller kan.
Bij het ziekenhuis zijn veel bloe-
men en telegrammen bezorgd.
Vanuit het hele land stroomden
de attenties toe. Het Academisch
Ziekenhuis heeft met oog op de
veiligheid van de prins strenge
maatregelen getroffen.
Volgens enkele Nederlandse ga-
stro-enterologen (maag-darm-
artsen) en oncologen (kankerspe-
cialisten) zijn 'geen ernstige
complicaties' te verwachten in
de gezondheidstoestand van de
prins. Voorwaarde is volgens hen
wel, dat hij regelmatig onder
controle blijft en een vezelrijk

dieet volgt. In de Westerse we-
reld neemt tumorvorming in de
darm toe, aldus de specialisten,
die de prins overigens niet zelf
behandelen. De stijging houdt
(mede) verband met het Westerse
voedingspatroon.

De specialisten stellen dat
kwaadaardigheid bij een darm-
tumor er meestal op duidt dat
het gezwel langere tijd heeft
kunnen groeien. Darmtumoren
ontwikkelen meestal slechts
langzaam tot kwaadaardige car-
cinomen. Ze beginnen hun be-
staan veelal als op een steeltje
tegen de darmwand groeiende,
goedaardige poliepen.

Commandant Rosé dreigt VN-militairen terug te trekken na gijzelingen

Nederlanders vast in Bosnië
Van onze verslaggever

ZAGREB - Nederlandse en
Britse blauwhelmen worden
sinds gisteren in Oost-Bosnië
vastgehouden door Bosnische
Serviërs. Het gaat om twee
konvooien met rond de hon-
derd Nederlandse militairen,
en twee konvooien met vijftig
Britten aan boord. Volgens
commandant Michael Rosé
van de VN-troepen in Bosnië
zien de Bosnische Serviërs de
gegijzelde blauwhelmen als
'levensverzekering' tegen mo-
gelijke nieuwe Navo-lucht-
aanvallen.
Rosé sprak zijn twijfels uit of de
VN-vredestroepen wel in Bosnië
kunnen blijven als de militaire si-
tuatie verder verslechtert. „Het zal
moeilijk worden de VN-vredesmis-
sie voort te zetten als de zaak mili-
tair gesproken slechter wordt,"
aldus Rosé.

Intussen wordt door de Navo ge-
werkt aan evacuatieplannen voor
de in totaal 24.000 blauwhelmen,
onder wie ongeveer drieduizend
Nederlanders.

De Nederlandse konvooien die nu
worden vastgehouden, hadden toe-
stemming van de Serviërs om hun
grondgebied te passeren. In de ene
groep voertuigen zitten zeventig
Nederlandse verlofgangers die van
de moslim-enclave Srebrenica in
Oost-Bosnië op weg zijn naar de
Kroatische hoofdstad Zagreb. Zij
zouden zich bevinden op circa
twintig kilometer van Srebrenica.
Een 32 man sterk Nederlands
brandstoftransport dat op weg was
van Santici naar Srebrenica zit vast
bij de Bosnisch Servische plaats
Zvornik.

Een woordvoerder van de Bosnisch-
Servischeregering in Pale ontkende
gisteravond dat er sprake zou zijn
van een gijzeling als vergelding
voor Navo-luchtacties. Volgens hem
zouden de problemen met de Britse
en Nederlandse transporten in de
loop van vandaag kunnen worden
opgelost. De blokkade noemde hij
'een zeer ongelukkigmisverstand.

De Russische minister van Buiten-
landse Zaken Andrej Kozyrev
waarschuwde gisteren dat de VN
hun mandaat te buiten gaan als zij
tot nieuwe Navo-luchtaanvallen
oproepen. De Navo-secretaris-
generaal Claes verklaarde echter
dat het westers bondgenootschap
terughoudender zal zijn in het ho-
noreren van verzoeken tot lucht-
steun in Bosnië.
De Bosnische regering heeft intus-
sen ingestemd met een staakt-het-
vuren in en rond de belegerde stad
Bihac.

Zie ook pagina 3

" Familie VN'ers belt
massaal Den Haag

Massale
abortus

na Spelen
DOOR FRANS DREISSEN

PAPENDAL - Immoreel, mensont-
erend en misdadig. Dr Hartmut
Hommel, de voormalige Oostduitser
die als gynaecoloog jarenlang be-
trokken is geweest bij de medische
begeleiding van topsporters in de
DDR, gruwt nog steeds.
„Na de Olympische Winterspelen
van 1980 in Lake Placid vond in
Finland op grote schaal abortus
plaats bij Finse topsportsters."
Daarmee kwam een bizar einde aan
een zorgvuldig geplande operatie
die er enkel op was gericht de win-
tersportsters beter te laten preste-
ren tijdens de Spelen.

Het doel heiligt alle middelen. Niet
alleen achter, maar ook voor het IJ-
zeren Gordijn werd er in de jacht op
records en medailles geëxperimen-
teerd, gemanipuleerd en gesabo-
teerd. Bloeddoping, anabole stero-
ïden, het eten van hondenvlees, het
toedienen van een extract van ge-
malen hoorn van een buffel. Om
sportieve grenzen te verleggen moe-
(s)ten eerst heel wat ethische gren-
zen worden overschreden. Het Finse
verhaal grenst echter aan horror.
„Ik wist niet wat ik hoorde, toen ik
in 1982 een openhartig onderhoud
had met de Departmentchief van de
Universiteit in het Finse Oulu,"
onthult Hommel tijdens zijn bezoek
aan Papendal. „Finse sportsters
werden door een zwangerschap ge-
dreven tot betere prestaties."
Via een uitgelezen gynaecologische
begeleidingraakten circa tien vrou-
wen twee, drie maanden voor het
toernooi zwanger. „Vrouwen kun-
nen in de eerste zwangèrschapswe-
ken meer trainingsarbeid verstou-
wen, herstellen sneller, zijn beter
gemotiveerd en hebben meer plezier
in de sport. En het uiteindelijkere-
sultaat mocht er wezen. Er werden
weliswaar geen medailles behaald,
maar er werd wel aanzienlijk beter
gepresteerd. Het mensonterende
aan het verhaal is dat er na de Spe-
len, dus bij een zwangerschap van
12 tot 14 weken, massaal een be-
wuste zwangerschapsonderbreking
plaatsvond. En daar gruw ik nog
steeds van. Zo ver zijn de grenzen
zelfs in de voormalige DDR nooit
overschreden," aldus Hommel met
afschuw.

Noren twijfelen over EU
OSLO - Tot op het laatste moment hebben de opiniepeilingen de
spanning er in Noorwegen ingehouden. Gisteren gingen de inwoners
van 220 van de 628 kiesdistricten in het land naar de stembus cm ja
of nee te zeggen tegen toetreding van hunland tot de Europese Unie.
De laatste peilingen wezen nog steeds op een overwinning voor de
nee-stemmers.
Hoewel het referendum landelijk vandaag wordt gehouden, konden
de kiezers in sommige districten - vooral in het noorden - gistermid-
dag naar de stembus. Op deze manierkrijgen Noren die ver van huis
werken de gelegenheid om in hun woonplaats te stemmen. De kieslo-
kalen zijn vandaag tot vanavond negen uur open, waarna in de loop
van de #vond de uitslag te verwachten is.
Noorwegen is het laatste van de vier landen die kandidaat zijn voor
toetreding tot de EU, dat een referendum organiseert. Of het samen
met Zweden, Oostenrijk en Finland - die al ja hebben gezegd - de
Twaalf zal versterken, is getuige de laatstepeilingen nog volstrekt on-
zeker.
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Zangereszonder
Naam is moe

" Mgr. M.P.M. Muskens
kust de grond in de Gertru-
diskerk in Bergen op Zoom.
Muskens werd zaterdag ge-
wijd tot de negende bisschop
van Breda. De wijding stond
in het teken van vrede. Niet
alleen heeft Muskens het
Hebreeuwse woord Shalom
tot zijn wapenspreuk geko-
zen, ook in de preek van
zijn voorganger mgr. H.C.A.
Ernst kwam dit tot uiting.
Ernst verrichtte de wijding
samen met aartsbisschop Leo
Soekoto van Jakarta en
aartsbisschop Peter Turkson
van Cape Coast in Ghana.
De nieuwe bisschop van Bre-
da zei dat de multi-culturele
samenleving een uitdaging
is om het begrip Shalom een
nog rijkere inhoud te geven.
„Niet alleen christenen,
maar ook joden en moslims
kennen het ideaal van vrede.

Foto: ANP
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Muzikaal feest in Erenstein
DOORJOSFRUSCH

KERKRADE - Het was feest, gis-
termiddag in de Hof van Erenstein
in Kerkrade. Het was gezellig druk,
er waren kaarsjes en bloemen, er
was café complet in de pauze en er
werd heerlijk gemusiceerd. Tra-
verso-speler Jed Wenz en zijn
Utrechts barokensemble Musica ad
Rhenum hebben nu ook Kerkrade
veroverd. Ik durf te wedden dat
iedereen die gisteren aanwezig was
in de Hof, nu al uitkijkt naar 8 ja-
nuari. Voor de hernieuwde kennis-
making.

Musica ad Rhenum is een ensemble
dat zich in korte tijd een enorme
faam heeft verworven op het gebied
van het uitvoeren van barokmuziek.
Op basis van diepgaande studie

speciaal van de tempi - en met
authentiek instrumentarium als
'bondgenoot' brengen de musici op
een dergelijke virtuoze en expres-
sieve manier barokmuziek tot leven,
dat je als luisteraarvan de ene emo-
tie naar de andere wordt geslingerd.

Je bent nauwelijks bekomen van de
sprankelende, bruisende en uitbun-
dig - soms in razende tempi - ge-
speelde allegro's, of jewordt alweer
gegrepen door de langzame delen,
zo puur van voordracht en daardoor
zo ontroerend.

In Kerkrade bracht Musica ad Rhe-
num het programma Bach en het
Berlijnse hof, met Bachs Triosonate
uit Das Musikalisches Opfer als ijk-
punt en muziek van andere 'hof-
componisten' (Hasse, Quantz, Vi-
valdi) als vergelijkingsmateriaal.

Het bleek een ontdekkingstocht om
niet snel te vergeten. Tempi lijken
bij Musica ad Rhenum voortdurend
met elkaar te wedijveren om de
hoogste gunst. Melodieën gaan even
gemakkelijk liaisons met elkaar aan
als dat ze zich tegen elkaar afzet-
ten. Harmonieën worden even vaak
als dragers van emotie gebruikt als
dat ze het bedje spreiden voor vir-
tuoze uithalen.

En virtuoos zijn de leden van Musi-
ca ad Rhenum. Een voorwaarde om
in de kolkende, stuwende, levendige
sfeer het hoofd boven water te hou-
den. Wat JedWentz op zijn traverso
presteert, grenst werkelijk aan het
ongelooflijke. Maar nog ongelooflij-
ker is dat het geen loze virtuositeit
betreft. En dat het zo muzikaal is,
zo oprecht overkomt, zo diep raakt.
Een schitterend ensemble.
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Caspers en Maassen vormen jongeLimburgse generatie

Literaire promotie
vluchtig van opzet

DOOR ROB MOLIN

MAASTRICHT - Voor de der-
de achtereenvolgende maal
heeft het Letterkundig Cen-
trum Limburg in de Groote
Sociëteit aan het Vrijthof in
Maastricht een zogenaamde
promotie georganiseerd. Gis-
termiddag traden voor ruim
honderd toeschouwers elf au-
teurs voor het voetlicht die op
enigerlei wijze met Limburg
verbonden zijn en die het af-
gelopen jaar één of meer lite-
raire werken hebben gepubli-
ceerd. Een erg vluchtige ken-
nismaking.
Waarom onder de genodigden bij-
voorbeeld Mares van Everlo en Ger
Thijs ontbreken is niet geheel dui-
delijk. Welke normen legt het Let-
terkundig Centrum aan? Houdt het
wel nauwkeurig genoeg bij wat er
van Limburgse auteurs verschijnt?
In zijn inleiding stelde voorzitter
Jan van Alphen, dat het bestuur een
persoonlijke keuze voor deze mid-
dag had gemaakt en dat zij die niet
waren uitgenodigd, in elk geval
aandacht krijgen tijdens een aparte
tentoonstelling. Een deel daarvan,
met informatie over de aanwezige
schrijvers, was thans te bezichtigen:
boeken, foto's, handschriften, cu-
riosa etc.

Literatuurliefhebber en uitgever Jo
Peters interviewde allereerst een
drietal dichters uit het elfkoppige
gezelschap: Emma Crebolder over
haar sterke voorkeur voor het (klas-
sieke) sonnet, Rouke van der Hoek
over de mogelijk door hem onderga-
ne invloeden en Joke van Leeuwen
over de 'kinderlijke' inslag in haar
debuutbundel. Daarna kwamen de
prozaïsten Eric Caspers (1963) en
Marcel Maassen (1965) aan het
woord. Zij vormen een kleine Lim-
burgse generatie met hun sterk
autobiografische romans over hun
jeugd in respectievelijk Horst en
Geleen, hun rauwe directe taal en
thema's als zinloosheid en een-
zaamheid. Eigenzinnig is ook de
dichter Lucas Hüsgen met zijn even
opdringerige als indringende tek-
sten in 'Nevelsorgel', die de lezer
door een scala van emoties meevoe-
ren.

Peter Eijkenboom (bariton) en Peter
Soeters (piano) onderbraken de lite-
ratuur voor een uitvoering van Ne-
derlandse liederen, op muziek gezet
door Mattie Niël, onder andere het
aangrijpend vertolkte 'Maria te
Canne' van Jan Engelman. Na een
korte pauze verschenen op het po-
dium de dichterWillem Veldhuizen,
de prozaïst Paul Meeuws en de es-
sayist Cyrille Offermans. Meeuws
las een uit het schoolleven gegrepen
verhaal voor uit zijn bundel 'Jonge
modinettes', terwijl Wiel Kusters en
Leo Herberghs fragmenten lieten
horen uit hun recente poëziebun-
dels.
Een geslaagde middag? Niet hele-
maal. Elf auteurs aan het woord la-
ten in 2 V4uur tijd, zoals het pro-
gramma aangaf, is een onmogelijke
opgave. Het liep dan ook fors uit,
maar desondanks verliep de kennis-
making met de Limburgse oogst
1994 al te vluchtig.
Het initiatief van het Letterkundig
Centrum voor een promotiemiddag
verdient alle lof. De uitwerking er-
van laat helaas te wensen over en
dat is jammer voor zowel publiek
als auteurs.

# Dichteres Emma Crebolder (links) was gisteren in Maastricht een van de genodigden van
hetLetterkundia Centrum Limbura. Foto: frits widdershoven

Amelio wint
Filmprijs

BERLIJN - Regisseur Gianni Ame-
lio heeft voor de derde maal de Eu-
ropese Filmprijs gewonnen. De
49-jarige Italiaan werd ditmaal on-
derscheiden voor zijn film 'Lameri-
ca', een indringende roadmovie
over de lotgevallen van een Itali-
aanse gelukszoekertegen de achter-
grond van een veranderend Alba-
nië.
De film, die volgens de regisseur
ook moet doen voelen wat het is om
honger te hebben, ontving in sep-
tember tijdens het filmfestival van
Venetië al een Zilveren Leeuw voor
de beste regie. Amelio won reeds in
1990 en 1992 de officieel 'Felix' ge-
heten prijs, die de Europese Film-
academie sinds 1988 als een soort
'Europese Oscar' uitreikt.

Niet Schieten wint Cameretten 1994
ROTTERDAM - Het cabaret Niet Schieten is de winnaar van het Ca-
meretten cabaretfestival 1994, dat vier dagen lang in Rotterdam is
gehouden. Het festival werd voor de 29e keer georganiseerd.
Niet Schieten werd winnaar van zowel de jury- als de publieksprijs.
Schudden voor Gebruik werd tweede, Marco Hupkes legde beslag op
de derde plek. De persoonlijkheidsprijs werd niet uitgereikt.
Volgens de organisatie bezochten in totaal drieduizend mensen het
festival in het Luxor Theater. Er werden drie voorronden en een fi-
nale gehouden.

Iwase wint
pianoconcours

DEN HAAG - De 22-jarige Japanse
pianiste Naomi Iwase heeft zater-
dag de finale gewonnen van het
vijfde Eduard Flipse Internationaal
Pianoconcours. Iwase sleepte bo-
vendien de persprijs in de wacht. Ze
speelde het tweede pianoconcert
van Chopin.
Het beraad van de jury ondervoor-
zitterschap van Daniël Wayenberg
duurde lang. De eerste prijs, een be-
drag van 30.000 gulden en een naar
de Thaise koningin Sikirit genoem-
de goudenmedaille, werd uitgereikt
door mr. Pieter van Vollenhoven en
de Thaise prinses Übolratana.

Jubileumconcert Sinfonietta
niet onverdienstelijk

DOOR PETER P. GRAVEN

GELEEN - Ter gelegenheid van de
viering van het tweede lustrum con-
certeerde het Kamerorkest Sinfo-
nietta Geleen afgelopen vrijdag-
avond in de goed bezette Hanenhof-

zaal te Geleen. Onder leiding van
Peter Serpenti werd een program-
ma ten gehore gebracht met twee
werken uit het grote romantische
repertoire, voorafgegaan door een
door de dirigent speciaal voor dit
jubileumconcert gecomponeerde
Fantasie voor strijkorkest.

Solist was, en niet voor de eerste
keer bij een Sinfonietta-concert,
Wilfred Sassen, tweede concert-
meester van het LSO - Symphonie
Orkest van Maastricht. Maar die
had zijn dag niet. Hij speelde de so-
lopartij van het befaamde Concerto
voor viool en orkest in g van Max
Bruch vrij slordig van blad. De goe-
dewil was er wel, het kwam er ech-
ter niet zo uit als we van Wilfred
Sassen normaliter gewend zijn. Zou
hij de Rachmaninov-Dansen van de
twee aan deze avond voorafgaande
LSO-concerten nog in de vingers
gehad hebben? Of is het ook voor
hem toch gewoon een kwestie van
'zelfs tussen de soep en de aardap-
pels de moeilijke passages nog eens
even goed doornemen'?

Wat de bijbehorende orkestbegelei-
ding en Schuberts Vierde symfonie
betreft, moet het openingswoord
van de Geleense burgervader mr.J.
G.M. Lurvink aangehaald worden.
Die sprak over 'balans. Aan balans
tussen de strijkers en blazers van

Sinfonietta mankeerde echter het
een en ander. Doch dat mag niet
uitsluitend het orkest en zijn diri-
gent aangewreven worden. Veeleer
de onverbeterlijk beruchte Hanen-
hof-akoestiek. De gevoelige micro-
foons van Omroep Limburg zullen
dat ongetwijfeld genadeloos gere-
gistreerd hebben...

De uitvoering van de Vierde symfo-
nie (de 'Tragische') van Franz Peter
Schubert klonk in zijn totaliteit, de
technische en muzikale beperkin-
gen van amateurmusici uiteraard in
aanmerking genomen, niet eens zo
onverdienstelijk. Al lag de nadruk,
vooral in beide hoekdelen, te zeer
op het tragische element en te wei-
nig op Schubert.

Het beste gedeelte van dit jubile-
umconcert vormde zonder meer het
begin: de eerste uitvoering van Ser-
penti's Fantasie voor strijkorkest,
door Sinfonietta inderdaad met
fantasie gespeeld. Een compositie
die qua moeilijkheidsgraad - zeker
in vergelijking met beide andere
werken - voor amateurmusici niet
te hoog gegrepen is en geschreven
in die terugblikkende, voor een
groot publiek toegankelijke stijl,
waarbij Serpenti zo te horen met
éen oor naar Britten en met het an-
dere naar Bartók geluisterd heeft.

recept
Ham 'broodjes'
4 plakjes bladerdeeg, 1-2 dikke plakken gekookte
ham, rode bessengelei, mosterd, 1 eierdooier

Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien. Snijd de
ham zo bij dat dat de stukken iets kleiner zijn dan
de helft van de plakjes bladerdeeg. Verwarm de
oven voor op 200-225 OC.
Bestrijk de ham eerst met bessengelei en vervol-

gens met mosterd. Leg de plakken ham op de plak-
jes bladerdeeg en bestrijk de rand van het deeg
licht met water. Vouw het deeg over de ham dicht
en duw de deegranden met de tanden van een vork
opeen. Roer de eierdooier los en bestrijk hiermee
debovenzijde. Leg de pakketjes op een met bakpa-
pier bedekte of met boter ingesmeerde en met wa-
ter-besprenkelde bakplaat en schuif de plaat in het
midden van de warme oven. Bak de hambroodjes
in 15-20 minuten gaar en bruin.

Geslaagd debuut Windkollektie
DOOR PETER P. GRAVEN

MAASTRICHT - Na eerst vanuit de
afgeschermde, donkere orkestbak
als begeleidingsensemble bij de mu-
sical 'Hello Dolly' de muzikale voel-
horens richting publiek uitgestoken
te hebben, was het gisteren rond het
middaguur zo ver. In de Staarzaal
Dn Awwestiene waagde het Maas-
trichts Windkollektief onder leiding
van cellist/arrangeur/dirigent Jan
Dols zich voor de eerste maal voor
het voetlicht. Met een 'klassiek'
programma voor elk wat wils
brachten negentien, bijna allemaal
jonge, professionele blazers muziek
van Gabrieli tot Bernstein op een
voortreffelijke, eensgezinde wijze
tot klinken, zodat zonder meer van
een geslaagd debuutgesproken mag
worden.
Het openingswerk, een canzone van
Giovanni Gabrieli, was gelijk een
schot in de muzikale roos. Dank zij
de galm-akoestiek van de voormali-
ge Augustijnerkerk kreeg je een
idee hoe weids canzoni ten tiide van

de Gabrieli's in de San Marco *
Venetië geklonken moeten heb^
Een Rondino van Beethoven, *studiewerk voor blaasoktet van
Bonner meester in spe, sprak, nl*
dank zij het uitstekend spel va»
eerste hoornist, onmiddellijk a.
De Ouverture für HarmoniemvS"
eveneens een jeugdwerk, maar
van Felix Mendelssohn, klonk,
verhouding net iets te dik, even
het arrangement van een Ba
fuga.

Wat de muziek van deze eeuW
treft, was het opvallend hoe '.
Dols met zijn blazersgezelschap
speelse Franse esprit liet prevals
in het Divertissement 'Parisi^van Jean Lambrechts om even la
in enkele West Side Story-da»*
van Leonard Bernstein de Ma*
te laten swingen en zelfs met z|n
gentienen plus drummer in '^een rasechte big band-sound te P
duceren. En dan mag beslist
het kleurrijke arrangement
Béla Bartóks zes Roemeense V
sen vergeten worden.

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 1 druivesap; 4 graangewas; 8 zeer warm; 12voorz.;
13 hemellichaam; 14 afgelegen; 15 weefsel; 17 opstandeling; 19
spijskaart; 20riviervis; 22hoofddeksel; 24kaak; 25erg; 27vaatwerk;
29bode; 32 liefdesgod; 34 opschrift; 36schouwburgrang; 38 vaarwa-
ter; 39 mnl. dien 40 barst; 41 hemellichaam; 43 specerij; 45 vijand-
schap; 46 schrijflijn; 48 krijgsmacht; 50 waterblaasje; 51 vis; 53
hexaëder; 55 oude taal; 58 deel van het oog; 60 roofdiertje; 62 lek-
kernij; 64 duinvallei; 65 streep; 66 Spaanse titel; 67 geslacht; 68 pi-
jn Geld.; 69 klipgeit. [
VERTIKAAL: 1 hoofddeksel; 2 nageslacht; 3 stram; 5 schildersgerei;
6 zeehond; 7 deel van een uurwerk; 9 wild zwijn; 10 telw.; H
goochelkunstje; 16kaartspel; 17appelsoort; 18 adreskaartje; 19 vo-
gel; 21 tocht; 23 smalle weg; 26 scheur; 27 cilinder; 28 insekt; 29
zout water; 30 gebladerte; 31 stad in Oostenrijk; 33 schaakterm; 35
hoogste punt; 37zwarte delfstof; 42 beeldraadsel; 43 kussen; 44 ou-
demunt; 45perkament; 47 geboren; 49 opening; 52zwavelzure kalk;
53 geneesmiddel; 54 muziekteken; 55 deel van het oog; 56 ongaar-
ne; 57 watervogel; 59 knaagdier; 61 waterlozing; 63 lijmstof.

oplossingpuzzels zaterdag
HORIZONTAAL: 1 maal; 4 zooi; 7 tor;
8 ore; 10 pek; 12 rak; 13 sneep; 15
lik; 17 gum; 18 rokeren; 20 mot; 22
es; 23 vel; 24 kok; 26 fa; 27 gek; 28
hor; 29 kaf; 31 spen; 36 bits; 37 Est-
hen 38 karate; 39 prei; 41 Rien; 43 lei;
45 eed; 46 mes; 47To; 49 les; 51 rat;
52 P.R.; 53 hut; 55 loospijp; 58 tas; 59
dom; 61 steen; 62 ras; 63 leb; 65 tri;
66 mep; 67 toko; 68 lori.
VERTIKAAL: 1 mok; 2 ar; 3 lonk; 4
zeer; 5 op; 6 iel; 7 tam; 9 reebok; 11
kim; 12 Rus; 13 sol; 14 pek; 16 kof;
17 gems; 18 rek; 19 nok; 21 taks; 23
ventiel; 25 kabaret; 27 gesel; 30 fitis;
32 pen 33 ccl; 34 aas; 36 TEE; 39
Puth; 40 geisen 42 nors; 44 iel; 46
map; 48 oud; 50 SOS; 51 Rijn; 52
pas; 54tol; 56 Otto;57 peil; 58 tap; 60
met; 62 rei; 64 BO; 66 mr.

Winwoord: EENHEIDSFORMAAT
OPLOSSING CRYPT 132
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Fouten
Uit bestudering van het Portugese
rapport en uit de opnamen van de
cockpit-voice-recorder, concludeert
de stichting dat er zowel door de
bemanning van het vliegtuig als
door de verkeersleiding ernstige
fouten zijn gemaakt. „Juristen zul-
len moeten uitmaken of er sprake is
van grove nalatigheid in de zin van
de wet," zo stelt Sötemann. „Wel
zal de Anthony Ruys Stichting haar
bevindingen doen toekomen aan de
Haarlemse officier van justitie en
aan de advocaten van slachtoffers
en nabestaanden."
De stichting heeft inmiddels van
minister Jorritsma van Verkeer en
Waterstaat deverzekering gekregen
dat het commentaar meegenomen
wordt in het eind-advies dat de
Raad voor de Luchtvaart haar moet
uitbrengen. Ook voorzitter mr. P.
Biesheuvel van de vaste Kamercom-
missie van verkeer en waterstaat
zal bij de behandeling van de kwes-
tie in de Tweede Kamer het com-
mentaar betrekken.
De stichting is er heilig van over-
tuigd dat Martinair op die bewuste
dag nooit op Faro had mogen vlie-
gen. „Faro is een mooi-weer-vlieg-
veld," aldus Sötemann. „Martinair
wist dat het die dag bij Faro slecht
weer was. De gezagvoerder zelf
heeft tijdens de vlucht een aantal
grove fouten gemaakt. Zo had hij
eerder moeten besluiten uit te wij-
ken naar een andere luchthaven."
Uit de opnamen van de cockpit-
voice-recorder blijkt dat de beman-
ning twintig minuten voor de lan-
ding sprak van 'beestenweer'. „We
hadden een half uur eerder moeten
aankomen," zo zei de gezagvoerder
tegen zijn co-piloot.

Familiedrama
door penisje

J'KöNfG -TT Een grapje van een
V'ftese vader over depenis van

J,n pasgeboren zoontje heeft
J gruwelijkefamilietrage-$e geleid.
/*«er Wang Tianbao, die al*cc dochters had, verbaasde
j^ö nogal over de hoge boete
j.e hij voor zijn zoon verschul-rJïd was. In het overbevolkte
"itia mag een echtpaar in de
§*1 slechts één kind hebben,

„ worden streng
Ipftraft. „Zon fors bedrag voor
i*n piemeltje. We kunnen het
&öë er maar beter afsnijden,"
?aPte de trotse vader over de

*uwe stamhouder van de fa-gUe.llfi dochters van zes en zevena«ien de uitspraak echter let-
j
r«jk en sneden met een mesje

l kleine penis eraf, waarnajUttbroertje doodbloedde. Toen
vader terugkwam van zijn

Jj*k en ontdekte wat er was, beurd, sloeg hij zijn dochters
k°od en bracht hij zichzelf om*t leven door insekticide tefnken.j^ echtgenote van Wang, Li
*nhua, draaide helemaal door
eft ze haar dode gezin zag. De

sh-°Uw ren<*e naakt door de
&ch Sn vaK ket dorp en

Geeuwde de namen van haar
J*?1en kinderen.

Procedures
De stichting verwijt de gezagvoer-
derverder dat hij niet de juistepro-
cedures in acht nam voor een lan-
dingin dit soort weersomstandighe-
den. De instabiliteit van het vlieg-
tuig tijdens de daling had aanlei-
ding moeten zijn om alsnog uit te
wijken. Toen de gezagvoerder van
de verkeersleiding te horen kreeg
dat de landingsbaan was over-
stroomd, had hij opnieuw een reden
om uit te wijken. Dat deed hij niet.

UitNederlandse
celontsnapte

Duitseropgepakt
de "ANE -De Franse justitieheeft
&ar Uitse crimineel Robert Kunz
°nu Steerd- De 47-Jariëe Duitser
Vel apte in 1992 uit een Neder"
hejftSe ëevangenis waar hij maar de
*at i>an zrJn zevenjarige straf uit-
<W unz werd veroordeeld voor
t>e jJPtic en drugsleverantie.

Uit nse P°^itie arresteerde de
t)s a,Ser> tegen wie een internatio-
digj arrestatiebevel was uitgevaar-
ü&jj ' °P het station van Modane
$JH Frans-Italiaanse grens. Bij
Ser j arrestatie droeg hij valse Ne-
r'Cr! identiteitspapieren bij

Zl| ontsnapping reisde de
feuavlUchtiëe Duitser naar Uru-
hle' azilië> Zwitserland en ver-

-5 naar Italië- Vanuit Milaan
6p w Unz in de nacht van dinsdag
H i^enSda? de trein naar Barcel°"aar ni J slaagde er niet in die
Hs h temming te Dereiken- Vo1"

Franse justitie wordt de1* uiterst streng bewaakt.

CP'ers snel
voor rechter

ZEVENAAR - Vijftien 'volksnatio-
nalisten', die zaterdagmiddag in
Zevenaar zijn aangehouden tijdens
een CP'B6-demonstratie door het
centrum van die plaats, moeten ver-
sneld voor de rechtbank in Arnhem
verschijnen. De mannen, afkomstig
uit Arnhem, Rotterdam en Den
Haag, hebben zich volgens de offi-
cier van justitie schuldig gemaakt
aan overtreding van art. 137 van
het Wetboek van Strafrecht, dat
discriminatie verbiedt.
De 'volksnationalisten', zoals zij
zichzelf noemen, hielden zaterdag
in Zevenaar een demonstratie om te
protesteren tegen het feit dat CP-
demonstraties overal in Nederland
verboden worden. Vorige week za-
terdag werden de CP'ers nog uit
Den Haag en Lisse verjaagd.

Macht
Naast het schrappen van het duo-
lijsttrekkerschap, stemden de
GroenLinksers massaal in met het
bestuursvoorstel de partijleiding
meer macht te geven. Volgens par-
tijvoorzitter Lucas komt deze ster-
kere positie van de leiding (bestuur
en fractievoorzitter) de partijdemo-
cratie alleen maar ten goede.

De partijleiding moet ervoor zorgen
dat GroenLinks niet verzuipt in het
wereldleed, maar scherpe keuzes
maakt in wat zij aan de orde wil
stellen. Die keuzes moeten vervol-
gens helder aan kiezer worden
overgebracht. De GroenLinksstem-

Mer uit Zaltbommel moet immers
wel begrijpen waarom zijn partij de
hypotheekaftrek afschaft, de ener-
gieprijs verhoogt en de auto duur-
der maakt, terwijl de bus nog maar
de rand van zijn nieuwbouwwijk
bereikt.

GroenLinks gaat
weer op solo-toer
Van onze parlementaire redactie

AMSTERDAM - Een duo als lijst-
trekker zal bij GroenLinks niet
meer voorkomen. Het experiment
hiermee tijdens de Tweede Kamer-
verkiezingen (Brouwer/Rabbae)
werd afgelopen weekeinde door de
partijleden neergesabeld als 'eens
maar nooit weer.
GroenLinks kwam zaterdag bijeen
in een extra congres over de teleur-
stellende verkiezingsuitslag. In
plaats van de voorspelde verdubbe-
ling van het aantal zetels, verloor
de partij er één en kwam op vijf.
Een hard en kritisch rapport van
het partijbestuur over de nederlaag
werd bijkans zonder discussie aan-
genomen.

Borssele
Fractievoorzitter Rosenmöller stel-
de het optreden van GroenLinks tij-
dens het Borssele-debat als voor-
beeld van de kwaliteitsoppositie die
de partij moet gaan voeren. Een
voorzichtig geformuleerd voorstel
van GroenLinks om de draaitijd
van de kerncentrale niet te verlen-
gen, kreeg vorige week een nipte
kamermeerderheid. Volgens Rosen-
möller kan dit alleen maar leiden
tot onmiddellijke sluiting van de
centrale.

„Dat hebben minister Wijers (Eco-
nomische Zaken) en de elektrici-
teitsproducenten ons steeds voorge-
houden. Als nu zou blijken dat het
toch anders kan, hebben zij de Ka-
mer maandenlang in de maling ge-
nomen," aldus Rosenmöller. „De
minister loopt daarmee het risico
naar huis gestuurd te worden."

Premier Kok zei na afloop van de
ministerraad dat Wijers alle moge-
lijkheden, van directe sluiting tot
langere draaitijd, nog eens op een
rijtje zal zetten. Rosenmöller geeft
het kabinet daarvoor één week. Als
er dan geen duidelijkheid is, vraagt
GroenLinks een spoeddebat aan.

binnen/buitenland

Slachtoffers
Faro-ramp
eisen geld

Van onze redactie binnenland

- De slachtoffers en nabestaanden van de
'^gramp in het Portugese Faro willen dat Martinair schade-
Vr§oeding en smartegeld betaalt. Martinair draagt volgens

ie volle verantwoordelijkheid voor de dood van 56 mensen
,i#Voor de verwoesting van de levens van honderden andere

Tenminste zeven keer heeft de gezagvoerder of
";.e Maatschappij vóór of tijdens de vlucht aanwijsbare fouten
a!paakt. Maar ook de verkeersleiding van de luchthaven vanar° is mede-verantwoordelijk voor deramp met de DC-10 op,; december 1992 in Portugal.

ba*.(Jj stellen slachtoffers van de
jd H> en nabestaanden, verenigd in

's Ruys Stichting, Zij ei-
-I(jj van Martinair schadevergoe-
■fcj|voor de slachtoffers en smarte-
jLpVoor de nabestaanden voor een
%ra§ van zon 50 miljoen gulden.
Ia binair is echter niet van plan
i n deze eis te voldoen.

Hoh n Presenteerde voorzitter
l- Sötemann, op een emotionele

"Cenk°mst in Café Witteveen in
stj hetcommentaar van de

;!"o„ n_ °P het eindrapport van de
stjrt,u gese onderzoekscommissie. De

ifai^ë wil dat de Portugese on-
zekers en de NederlandseRaad

voor de Luchtvaart hun conclusies
over de oorzaak van de ramp her-
zien. Zowel de Portugezen als de
Nederlanders wijzen namelijk elke
verantwoordelijkheid voor de ramp
van de hand.

Scholieren in Suriname
verharden straatacties

Van onze correspondent

PARAMARIBO - De scholieren
die in Suriname een 'broodop-
stand' hebben ontketend, drei-
gen hun acties te verscherpen.
Vandaag trekken de scholieren,
massaal naar het parlement om
te horen of de regering bereid is
eisen voor betere leefomstandig-
heden in te willigen. Als het ulti-
matum zonder resultaat ver-
strijkt, zullen de demonstraties
in hevigheid toenemen. In een
poging de rust te herstellen,
heeft de minister van onderwijs
besloten dat de scholen voor

voortgezet onderwijs voorlopig
nog gesloten blijven.

De scholierenleiders keuren de
plunderingen en gewelddadighe-
den van de afgelopen week af.
„De kwaadwilligen die misbruik
willen maken van de situatie
zullen lelijk op het neus kijken.
Wij hebben de medewerking van
de politie," zegt de voorzitter

van het 'scholierencollectief. De
politie reageert met de medede-
ling dat geen toestemming is ge-
vraagd voor een demonstratie.

Tegen ordeverstoorders zal hard
worden opgetreden. De agenten
zijn weer in volle sterkte op
straat. Vakbondsacties zijn tij-
delijk opgeschort, omdat de on-
derhandelingen met de regering

in een stroomversnellingzijn ge-
raakt.
De regering werkt een plan uit
om ook aan de eisen van de scho-
lieren tegemoet te komen. Presi-
dent Venetiaan heeft een beroep
gedaan op 'de echte scholieren,
op de opdrachtgevers van
pseudo-scholieren en hun hand-
langers' om de regering de ruim-
te te geven. Het is de bedoeling
dat scholieren broodbonnen krij-
gen. De actievoerders hebben la-
ten weten dat die maatregel niet
voldoende is: er moet betaalbaar
brood op de plank komen voor
de gehele bevolking.

Hamas-militie
doodt rabbijn

TEL AVIV - Bij een aanslag op
een auto met Israëlischekolonis-
ten is gisteren de 36-jarige rab-
bijn Ami Olami om het leven
gekomen. Een andere inzittende
raakte licht gewond. De actie,
even ten zuiden van de stad He-
bron op de Westelijke Jordaa-
noever; werd uitgevoerd door
leden van de Izadin al-Kassem
brigade, de gewapende arm van
de islamitische verzetsbeweging
Harnas. Het Israëlische leger
heeft na de aanslag een aantal
Palestijnse verdachten aange-
houden.
De Israëlische premier Jitschak
Rabin heeft gisteren opnieuw la-
ten blijken dat hij huiverig staat
tegenover terugtrekking van het
leger uit Palestijnse bevolkings-
centra op de Westoever, zoals
Israël de PLO heeft beloofd. In
een bijeenkomst van de minis-
terraad zei hij dat er diepgaand
overleg nodig is met de legerlei-
ding voor hij een beslissing kan
nemen.
De Israëlische regering is bang
dat de stap zal leidentot massaal
bloedvergieten tussen militante
Palestijnse organisaties en Israë-
lische kolonisten.

Nog meer banen weg bij Fokker
AMSTERDAM - VliegtuigbouwerFokker zal komend jaarenkele honder-
den banen extra schrappen. Het aantal kan oplopen tot maximaal vier-
honderd, zo heeft een woordvoerder van Fokker zaterdagochtend ver-
klaard. De plannen worden ingegeven door de forse concurrentie in de
vliegtuigindustrie en door het lage niveau van de dollar, de valuta waarin
Fokker zijn produkten betaald krijgt. Daardoor blijven de marges onder
druk staan, ook al trekt de vraag naar vliegtuigen aan.
Fokker zegt nog te studeren op de aanscherpingvan de inkrimpingsplan-
nen. „Om welke aantallen banen het exact gaat, wordt begin volgend jaar
duidelijk," aldus de woordvoerder. Tegelijk zal van invloed zijn hoeveel
orders Fokker de komende maanden kan verwachten. Maar dat er op-
nieuw banen verloren gaan, staat vast.
Het is geen nieuwe saneringsronde, zo haastte de zegsman zich te zeggen.
De maatregel valt onder bestaande rationalisatieplannen. Eind 1993 kon-
digdeFokker in het kader van die plannen aan, 2200 arbeidsplaatsen op
te offeren. In de eerste helft van dit jaar stelde de vliegtuigbouwer dat
aantal bij tot 1900, 'omdat dat ons toen haalbaar bleek. Achteraf komt
Fokker toch weer uit op 2200 banen of op zelfs nog meer.

Verlofgangers
„Bij de andere groep gaat om ver-
lofgangers, die sinds de zomer weg
zijn," aldus coördinator Bert Vink.

„De mensen hebben zich erop ver-
heugd dat hun familielid dinsdag

thuis komt en nu gaat dat misschien
niet door. Ze willen weten 'of die
van mij' er bij zit." Volgens Vink
kan het best zijn dat de feitelijke si*
tuatie minder bedreigend is, dan
hier in Nederland lijkt. „Maar als je
niets hoort, groeit de bezorgdheid.
Dat staat los van wat in werkelijke
heid gebeurt."

Met deze groep van zeventig heeft
Defensie overigens nog geen con-
tact gehad. „We proberen op allé
mogelijke manieren contact met
hen te leggen. Maar ze kunnen geert
kant meer op, niet voor of achteruit
en zijn daardoor niet in staat con-
tact te leggen met de thuisbasis. Ze
mogen bovendien geen gebruik ma-
ken van de eigen verbindingsappa-
ratuur."

Hij benadrukte dat de Serviërs de
Nederlandse militairen niet met ge-
weld bedreigen. „Er wordt hen
niets gedaan, ze kunnen gewoon
heen en weer lopen." De woord-
voerder wijst erop dat dit soort ac-
ties van Serviërs regelmatig voor-
komen. Van een gijzeling wil hij
niet spreken. „Ze worden vast- of
tegengehouden."

punt uit
Overvallen

Het aantal overvallen op be-
drijven en geldinstellingen
loopt terug. In de eerste negen
maanden van dit jaar is sprake
van een daling van circa tien
procent. In de detailhandel
steeg het aantal overvallen
echter met bijna vijf procent.

Max Pam
Max Pam heeft de Audax Co-
lumnistenprijs 1994 gewonnen.
De NRC-columnist kreeg giste-
ren in Tilburg na de Nacht van
de Columnist een cheque van
vijftienduizend gulden. Het
was de tweede maal dat de
prijs werd uitgereikt. Henk
Hofland was in 1992 winnaar.
Pam 'versloeg' onder anderen
JanBlokker en Anil Ramdas.

Corsica
Ondanks een verzoeningsge-
baar van separatisten is het
Franse eiland Corsica in de
Middellandse Zee zaterdagoch-
tend opgeschrikt door twee
aanslagen. In de havenstad
Bastia ontploften twee krachti-
ge bommen, die aanzienlijke
schade veroorzaakten aan het
gebouw van de regionale on-
derwijsinstantie en aan een
postsorteercentrum. Niemand
raakte gewond.

Olielek
Bij de Amercentrale in Geer-
truidenberg zijn afgelopen
week tienduizenden liters zwa-
re stookolie weggelekt. Dat
gebeurde tijdens een test van
de oliestookinstallatie. Inmid-
dels zijn de schoonmaakwerk-
zaamheden in volle gang, aldus
een woordvoerder van Elektri-
citeits Produktiemaatschappij
Zuid-Nederland EPZ. De olie
is terechtgekomen op het be-
drijfsterrein en in de Amer.
EPZ weet niet waardoor het
lek is ontstaan. Onmiddellijk
na de ontdekking zijn maatre-
gelen getroffen om te voorko-
men, dat nog meer olie zou
wegstromen. Ook is meteen be-
gonnen met het opruimen van
de bramdstof. Daarbij is op de
Amer onder meer een zuigboot
ingezet. Ook zijn zogenoemde
oliebooms en absorbtiedoeken
neergelegd, aldus de zegsman.
Tevens is de hulp ingeroepen
van een gespecialiseerd
schoonmaakbedrijf.

Wereldomroep
Voor Nederlandse vakantie-
gangers is deWereldomroep de
belangrijkste bron van infor-»
matie. In de eerste negen
maanden van dit jaar stemden
1,7 miljoen vakantiegangers af
op de Europa-uitzendingen van
de omroep. Dat zijn er twee-
honderdduizend meer dan in
dezelfde periode van 1993.

Familie VN'ers belt
massaal Den Haag

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Familieleden van de
Nederlandse militairen die op twee
plaatsen in Bosnië worden vastge-
houden hebben gisteren massaal
gebeld naar het Situatiecentrum
van de Bevelhebber derLandstrijd-
krachten in Den Haag. De telefoon-
lijnen waren sinds het bekend
worden van het nieuws voortdu-
rend bezet. Inmiddels hebben de
ministers Van Mierlo (Buitenlandse
Zaken) en Voorhoeve (Defensie) de
situatie 'zeer zorgwekkend' ge-
noemd. Op 'hoog politiek niveau'
wordt onderhandeld over de vrijla-
ting van de 102 Nederlandse VN-
militairen.

Hoewel de medewerkers op het Si-
tuatiecentrum dubbele diensten
draaiden, liepen de wachttijden in
de loop van de avond op tot een uur
en het aantal wachtenden tot ruim
veertig. Bij het Thuisfrontcomité,
een telefooncirkel van familie en
vrienden van de Nederlandse mili-
tairen in Bosnië, was het een stuk
rustiger, al bleek ook uit de tele-
foontjes die wèl binnen kwamen dat
de mensen bezorgd zijn.

De tweeëndertig jongens van het
brandstoftransport worden bij
Zvornik vastgehouden door het
Drina-korps, zo meldt een zegsman
van het crisiscentrum. „De com-
mandant van het Nederlandse ba-
taljon in Bosnië heeft zondagmid-
dagrond vijf uur contact gehad met
debevelhebber van het Drina-korps
en de jongens maken het goed. Zij
mogen alleen niet weg," aldus de
woordvoerder.

Vakbonden
De militaire vakbonden toonden
zich gisteren zeer bezorgd over het
lot van de Nederlandse militairen.

„Als humanitair optreden niet meer
kan, dan is het tijd je af te vragen
wat je daar nog doet," aldus voor-
zitter W. Gooyers van de CNV-bond
van militairen Acom. Ook voorzit-
ter B. Snoep van de federatie van
militairpersoneel AFMP noemde de
ontwikkelingen zeer zorgelijk.

Gooyers vindt dat minister Voor-
hoeve zijn verantwoordelijkheid
moet nemen: is hier nog sprake van
een 'aanvaardbaar risico. „Als je
ook in beschermde gebieden niet
meer kan helpen, komt het moment
om nader te besluiten," aldus
Gooyers.

Westeuropa's grootste

(ADVERTENTIE)

De voordelige
decemberzegels zijn er weer.

9 De belangstelling was enorm gisteren bij de officiële
opening van de Sultan Ahmet moskee in Zaandam. Het
bouwwerk heeft ruim vijf miljoen gulden gekost en is
het grootste islamitische gebedshuis in het westen van
Europa. Alleen gebedshuizen in de Turkse stad Istanboel
overtreffen de omvang van de Zaartdamse moskee. Het
door de gemeente gevreesde verzet tegen de komst van
de moskee bleef uit. Foto: gpd.
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Als mensen waarvan we houden
van ons weggaan
verlaten ze ons nooit echt.
Ze blijven in ons hart waar we ook zijn.

Intens verdrietig, maar dankbaarvoor alle lief-
de die hij ons heeft gegeven, hebben wij plotse-
ling afscheid moeten nemen van onze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Ben Hulshof
weduwnaar van

MarieKooijers
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Hoensbroek: Janen Els Hulshof-Fober

Martijn, Arjan
Hoensbroek: Fred en Miriam Hulshof-Keulers

Joyce,Roy, Jeroen
Brunssum: Gerry en FredKusters-Hulshof

Dennis
Heerlen: Sylvia en André Arets-Hulshof

Familie Hulshof
Familie Kooijers

Brunssum, 26 november 1994
Terborchstraat 13
Corr.adres: St. Teunisstraat 64
6432 DJ Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op woensdag 30 novemberom 11.30 uur
in de parochiekerk H. Familie te Brunssum-
Langeberg, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats aan de Mer-
kelbeekerstraat te Brunssum.
Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in eerder ge-
noemde kerk.
Ben is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela
in Heerlen, Grasbroekerweg 20. Gelegenheid tot
rouwbezoek heden maandag en dinsdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een persoon-
lijke kennisgeving te zenden, deze annonce als
zodanig beschouwen.

--^--^--^---^
Met grote verslagenheid hebben wij kennisge-
nomen van het plotselinge overlijden van ons
gewaardeerd lid

Ben Hulshof
Ruim 31 jaar was hij een trouw lid van onze
vereniging.
Wij wensen zijn naaste familie veel sterkte toe.
Ben zal in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur, dirigent en leden
MannenkoorRMK-1921, Brunssum

t
Dankbaar voor al het goede dat hij ons schonk
en de zorgen die hij aan ons heeft besteed, heb-
ben wij heden afscheid genomen van mijn dier-
bare zoon, onze lieve vader, schoonvader, opa,
broer, oom en neef

Jo Doppert
Hij overleed in de leeftijd van 65 jaar.

Kerkrade: Oma J. Heyden-deRidder
Tilburg: Wally en Jolanda, Anwar, Enzo
Tilburg: Freddy en Annette

en verdere familie
6462 AL Kerkrade, 26 november 1994
Bleyerheidestraat 44
De crematiedienst zal gehouden worden op
donderdag 1 december om 13.30 uur in de aula
van het crematorium in Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst vanaf 13.10 uur in de ontvangka-
mer van het crematorium, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium Schifferheide, Schifferheiderstraat
7 te Kerkrade. Gelegenheid tot rouwbezoek da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling tijdens
zijn ziekte, het overlijden en de begrafenis van
onze lieve vader, schoonvaderen opa

Gerard Spatgens
weduwnaarvan

Lies Coenen
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Fam. Goulding-Spatgens
Fam. Spatgens-Aarssen

Sittard, november 1994
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 3 december om 19.00 uur in de
kerk van de H. Gemma te Sanderbout-Sittard.

God heeft ons geen kalme reis beloofd
maar wel een behouden aankomst

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor alle liefde
diezij ons heeft gegeven en met respect en diepe
bewondering voor haar moed en wilskracht, de-
lenwij u mede, dat hedenvan ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jantje (Jans) Vriezema
echtgenotevan

Wolter Hendriks
Zij overleed op de leeftijd van 71 jaar.

W. Hendriks
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Vriezema
Familie Hendriks

Heerlen, 27 november 1994
Corr.adres: Roerstraat 17, 6413KT Heerlen
De uitvaartdienst, geleid door Baptisten-predi-
kant ds. P.J. Prijt, zal plaatsvinden op donder-
dag 1 december om 13.00 uur in deSionskerk,
gelegen aan de Kampstraat te Heerlerheide-
Heerlen. Aansluitend zal de begrafenis plaats-
vinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijke condoleance.
Mijn vrouw is opgebaard in het Dela-rouwcen-
trum, gelegen aan de Grasbroekerweg 20 te
Heerlen. Gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t draai de Ruimte met een slag
hemelteken aan de wand
de dag hangt zijdelings
in de nacht: ik loop schaduwkant
BoudewijnBüch

Met een niet aflatende strijd heeft ze haar leven
doorleefd.
Wij geven met droefheid kennis van het onver-
wachte overlijden van mijn lieve vrouw, moe-
der, schoonmoeder, onze allerliefste oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Dien Borgman
echtgenotevan

Rein Arets
Zij overleed in de leeftijd van 64 jaar

Brunssum: R.A. Arets
Heerlen: Jos Arets

Monique Arets-Boon
Michelle
Cyril
Familie Borgman
Familie Arets

Brunssum, 25 november 1994
Ridder Dirkstraat 27
Corr.adres: Steve Bikostraat 29
6418 PL Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op woensdag 30 november a.s. om 11.00 uur
in de Fatimakerk te Brunssum, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats aan de Merkelbeekerstraat te
Brunssum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene dinsdag 29 november om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen 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.

Geniet van schoonheid dernatuur
Beleven kun je het ieder uur
Het mooiste in het leven
Kan alleen de natuur ons geven

Na een leven getekend door liefde, eenvoud en
hulpvaardigheid, is heden van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoori-
moeder en oma

Gonda Maria la Lau
echtgenote van

Cornelis Floris (Cor) Brocaar
Zij overleed op de leeftijd van 75 jaar.

In liefdevolle herinnering:
C.F.Brocaar
Kinderen en kleinkinderen
Familie laLau
Familie Brocaar

Heerlen, 24 november 1994
Corr.adres: Laurierstraat 22, 6413 RP Heerlen
Op wens van de overledene heeft de crematie-
plechtigheid inmiddels, op zaterdag 26 novem-
ber, plaatsgevonden in het crematorium Heer-
len.I I
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Na een zeer gelukkig leven, waar hij zelf dankbaar voor was, is he-
den geheel onverwacht van ons heengegaan mijn dierbare man, onze
zorgzame pap, schoonvader, lieve groot- en overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Wiel Cardinaals
echtgenoot van

Mia Winkelmolen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed hij op 78-jarige
leeftijd.

Geleen: M. Cardinaals-Winkelmolen
Geleen: Henny en Annie Cardinaals-Schreurs

Limbricht: Wiel en Annie Cardinaals-Fijen
Nieuwstadt: Marly en Harry Wielders-Cardinaals

Geleen: Annemie en Wiel Dijkgraaf-Cardinaals
en zijn dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Cardinaals
FamilieWinkelmolen

6164 BL Geleen, 26 november 1994
Kamerlingh Onnesstraat 3
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben woensdag 30 no-
vember a.s. om 12.00 uur in de parochiekerk van de H. Pastoor van
Ars te Geleen-Zuid, waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condo-
leren vanaf 11.30 uur.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een avondwakeworden
gehouden dinsdag29 november om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Onze pap is opgebaard in de rouwkapel van het Maaslandziekenhuis
te Sittard. Gelegenheid tot bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

Dag opa duif
Jill en Kjeld
De achterkleinkinderen

Bakkerijen Cardinaals
te Limbricht en Geleen

zijn woensdag 30 november 1994 de gehele dag gesloten.

t
Bedroefd om zijn heengaan, dankbaar voor zijn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij ken-
nis dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 85
jaar, mijn dierbare man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Renier Gerardus Joseph
Zef Dohmen

echtgenoot van

Maria Gertruda Soons
In dankbare herinnering:

Einighausen: M.G. Dohmen-Soons
Einighausen: Frits en Agnes

Dohmen-Kösters
Torn

Einighausen: Roos en Har
Notermans-Dohmen
Mare, Susan

Einighausen: Mia en Johan
Gunther-Dohmen
Arjan, Hanneke

Einighausen: Pierre en Maaike
Dohmen-Lillu
Ivana, Simone, Carlo

Broeksittard: Theo en Mariëtte
Dohmen-Einöthen

Einighausen: Tiny en Jack
van deBerg-Dohmen
Ivo, Evelien

Klimmen: Resie en Math
Brull-Dohmen
Veronique, Patrick
Familie Dohmen
Familie Soons

26 november 1994,
Everstraat 12,
6142 BC Einighausen.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 30
november a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Maria ten Hemelopneming te
Einighausen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden
herdacht tijdens de avondwake van dinsdaga.s.
om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sit-
tard, dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tSjra Leijendefc ""■
kers, 80 jaar, ccl»

genoot van MathiW
van Dijck, Brakke»
10, 6071 JT SwalmeJ I
De plechtige uitvaart
dienst zal worden f
houden heden, maai'
dag 28 november, olt'
10.30 uur in de Laij
bertuskerk te Sw»1'
men.

tFrans Torenent, Ê
jaar, weduwn»

van Margriet van de,
Weijden, Phoenix^;
15, Maastricht. V
uitvaartdienst yin"
plaats heden, ma^,
dag 28 november, <*>
11.00 uur in de par^
chiekerk van St. ""'bertus te Bossche'' *veld-Maastricht.

tPierre Vanvelze'j
55 jaar, levensge2'

van Niny Thisse»
Corr.adres: Opali»e'
straat 119, Maaj'
tricht. De uitvaar1

dienst vindt plaa!j
heden, maandag L
november, om lu
uur in de paroch^
kerk van St. Hubert^te Maastricht-B"5

scherveld.

4.Joannes (Sjató]
I Lamberigts,

jaar, weduwnaar
Antoinetta GofilC'
Meester Delhoofff'
straat 13, 6097 ffHeel. Op wens van <*
overledene heeft d
uitvaartdienst in ue'
sloten familiekrir»
plaatsgevonden.

tFrans Biesmans, 7
jaar, echtgeno"'

van Liza Verjan»'
Joppenhofstraat "}'
Maastricht. De uit'
vaartdienst vin"
plaats heden, maan-
dag 28 november, o»1
11.00 uur in de par°^
chiekerk van St. Pc'
trus Banden te Heef'
Maastricht.

m Met grote verslagenheid geven wij
E 2i u kennis van het plotseling overlij-

den van onze moeder, schoonmoe-
jj der, oma, overgrootmoeder, zus,

JT schoonzus, tante en nicht

M Else Niemand
T l genannt Drev

weduwe van

Philippus Meers
Voorzien van de laatste sacramenten, overleed
zij in de leeftijd van 79 jaar.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Niemand genannt Drev
Familie Meers

Sittard, 25 november 1994.
Corr.adres: Dorpsstraat 25, 6122 CE Buchten.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op woensdag 30 november a.s. om 11.00 uur
in de H. Antonius van Paduakerk te Sittard/
Ophoven, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de algemene begraafplaats
Wehrerweg te Sittard.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, dins-
dag 29 november om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard; bezoektijd van 17.30 tot 18.15 uur.

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

t
De dood behoort tot het leven,
gelijk de geboorte.
Zoals het optillen behoort ook het neerzetten
van de voet tot het lopen.

Pierre Jorissen
* 17-08-1927
126-11-1994
Echtgenoot van:
An Jorissen-Pasmans
Vader, schoonvader en opa van:
Inie en Jacques, Torn
Marlies, Joris
Zoon van:
Mevr. Jorissen-Schurgers

6262 ND Banholt, 26 november 1994
Mheerderweg 3
De uitvaartdienst zal gehouden worden op
woensdag 30 november om 10.00 uur in de Sint
Gerlachuskerk te Banholt, waarna aansluitend
crematie in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Dinsdag om 19.00 uur avondmis in voornoemde
kerk.
Pierre is opgebaard in mortuarium Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden. Bezoek dagelijks van
19.00 tot 20.30 uur.

i~~ 1Er zijn geen woorden die de diepte van ori? Il
verslagenheid kunnen weergeven nu op 75-jarl'|
ge leeftijd van ons is heengegaan, voorzien va I
de h.h. sacramenten der zieken, mijn lieVJi
vrouw, onze dierbare zus, schoonzus, tante c J
nicht

Truus Keulers
echtgenote van

Piet Revenich
Oirsbeek: P. Revenich

Familie Keulers
Familie Revend"

25 november 1994,
Stegelenhof 35, 6438 JR Oirsbeek.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou'
den in de St.-Lambertuskerk te Oirsbeek, °"woensdag 30 november a.s. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid l

tot schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op he
r.-k. kerkhof aldaar.
Avondwake dinsdag om 19.00 uur in voornoem'
de kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelij^
van 18.00 tot 19.00 uur in Uitvaartcentrum^Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne'
ming, Heugerstraat 4a te Brunssum.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen^
gelieven deze annonce als zodanig te beschoU'
wen.

_l

Een aanrijding, een val bij het sporten... je hoofd maakt een heftige ,$& Söj§Èl§l^_f:__ö _____l^
slingerbeweging. Je denkt: "ikkom er nog goed van af." Toch is er Iw^^^^^^l^S 1»(hersen)letsel. Na enige tijd krijg jehoofd- en nekpijn, duizelingen, '^ |§f E5?
concentratieverlies. Je gaat niet meer uit, op het werk vlot 't niet meer. /y\^^ ■ _JT^ '
"Het zal wel psychisch zijn, dat gezeur... "wordt er over jegezegd. , _

'A , yjfflßT/f
Maar: het zou wel eens een WHIPLASH kunnen zijn, een hoofd/nek- --4s^_*^^B§^ '*letsel. Naarschatting zijn er iaarliiks 30,000 niet-aereaistreerde slacht- " " - *ff©
otfers. Hun handicap wordt niet ofveel te laat vastgesteld, omdat
men het niet herkent. Relaties gaan kapot, carrières stagneren, enz.
Omdat men plotseling terechtkomt in een "wereld vol onbegrip".

Herkent u iets. Neem dancontact op met de Nederlandse Stichting
Whiplash Patiënten. Wij zijn meer dan een luisterend oor. De stichting
heeft o.a. een wetenschappelijke raad, een wetenschapsfonds, Informatie:
een jongerengroep.

Deze info-campagne wil een onzichtbare handicap bekendmaken. Postbus 1 443
Aarzel niet informatie aan te vragen. 3600 BR Maars^en
Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten

Beschermheer Mr. Pieter van Vollenhoven
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Operatie
L"lgens ging de vogel op trans-
lllet tlaar het natuurhulpcentrum in
jjv Belgische Opglabeek voor een
i etituele operatie. Maar de des-
iW^ge*1 daar constateerden giste-
L dat het zinloos was de buizerd
| j °Pereren en maakten het volwas-
[w beest af. Paula Bormans rea-
lijf,rc^e gisteren teleurgesteld op dit
tjj u^s. „Erg zonde van zon mooi
\l dat niemand kwaad doet."
jjj. * vindt ook Har Pluijmakers, die

'Ne IK^.We* ze^er van is dat een iaSerbuizerd heeft neergeschoten. De
J^rzitter van Kritisch Faunabe-er Limburg vindt dat volstrekt

ineiS^aatst> te meer omdat buizerds
L et*iaal geen concurrentie vormen
LOl- jagers. „Dat is een hardnekkig
j^Verstand. Een buizerd voedt
tgi1 vooral met muizen, mollen en

Natuurlijk grijpt de-r Vogel ook soms een konijntje,j^ ar daar is toch niets mis mee.
ij l gaat tenslotte om een roofdier
o de vrije natuur dat functioneert
c een regulator in de natuurlijke

Zorgen
ige^ftlakers maakt zich weer zor-
de °ver de positie van deze soort in
> regio. „Een jaar of zeven geleden
,y s «et heel erg. Toen werden nog-
scl at haviken en buizerds neerge-
""^ten. Dat heeft toen de nodige
het 'jciteit gehad en volgens mij is
jjj daardoor ook weer afgenomen.
Iji ar de laatste tijd neemt dit pro-
Vi[>ern Weer toe, waarbij ook de ha-
!{jj. Wet wordt gespaard."
Vn P°utie in Bom is inmiddels
\^e Sifte gedaan van jacht op een

tehjk beschermde diersoort.

DOOR PETER BRUIJNS Jorritsma kiest tussen appels enperen

Cowboy schiet gaten
in het streekvervoer

- Concurrentie is ge-
°nd. Het streekvervoer in het

redelijkste puntje van Limburg
*ordt er tenminste een stuk be-
er door. Dat zou jealthans kun-

■Jen denken na de bekendmakinga*i minister Jorritsma dat het
busconcern Van-om _e vergunning heeft gekre-un om vanaf eind mei de bus-

wensten rondom Maastricht te
«Verzorgen.

nieuwsanalyse

i Afrikanen denken en doen al-
of* 'big' en dat blijkt ook uit de
,j, terte die Vancom-directeur

®rry van der Aa bij JorritsmajP tafel had gelegd: in vergelij-
j-nS met de huidige dienstrege-ng bieden de Amerikanen liefstrtig procent meer kilometersn- Daar kunnen de reizigersvaii Profiteren.

a aar de manier waarop deze
tot stand is geko-en, roept wel veel vragen op.e criteria staan volop ter dis-

rp ssie. Als een cowboy schiet
van der Aa gaten in het

vertrouwde busvervoer. VSL be-
schouwt het als een gemene aan-
val in de rug.

De ondernemersorganisatie
KNV Busvervoer zegt dat Jor-
ritsma in feite heeft moeten kie-
zen tussen appels en peren. Zo
heeft de minister in de offertes
van de vijf gegadigden vooral de
aansluitingen en de kilometers
die lijnbussen maken met elkaar
vergeleken. Daar sprong Van-
com heel gunstig uit. Maar dat
betekent een miskenning van de
kwalitatief wellicht betere plan-
nen van Stadsbus Maastricht en
VSL.

De beide Limburgse maatschap-
pijen hielden veel meer rekening
met de omstandigheden, aantal-
len reizigers en vertrekmogelijk-
heden ter plekke en wilden de
lijndiensten aanvullen met bel-
bussen en taxi's in kleine dorpen

en op rustige uren. De minister
weigerde die belbus-kilometers
echter mee te tellen en taxi's er-
kent ze niet als openbaar ver-
voer. Desondanks kwamen VSL
en Stadsbus op 15 procent meer
kilometers uit dan de huidigedienstregeling.

Jorritsma zegt haar keus voor
Vancom te hebben gemaakt na
advisering door het college van
Gedeputeerde Staten en de Ver-
voerregio Zuid-Limburg. Ze ver-
telt er echter niet bij dat ze die
twee adviezen na lezing naast
zich neer heeft gelegd, want bei-
de instanties hadden haar aan-
geraden wegens de omstreden
criteria de gunning niet door te
laten gaan.

Voor Vancom was het eigenlijk
makkelijk om zeer laag in te
schrijven. De minister heeft in de
aanbesteding niks geëist over

frequenties, bushokjes, reisinfo,
rijtijden, toegankelijkheid voor
gehandicapten of milieu-aspec-
ten (roetfilterbussen, aardgas-
bussen). Vancom wil wel de cao
wel hanteren, maar zegt niet
welke. Er zijn dus heel wat mo-
gelijkheden om te bezuinigen.
Het feit dat Vancom vrijdag de
plannen niet toe wilde lichten,
doet het ergste vermoeden.

Ondertussen zit VSL met de
brokken. Veertig chauffeurs vre-
zen voor hun baan. De voor-
keursbehandeling die Vancom
VSL'ers belooft, is allerminst
een garantie. Zeventien moder-
ne, comfortabele VSL-bussen en
een stalling in Maastricht wor-
den in een klap overbodig. De
minister heeft er geen rekening
mee gehouden dat VSL door dit
plotsklaps dode kapitaal wel
eens in grote problemen zou
kunnen komen. Ook voor de pas-
sagiers wordt het er niet eenvou-
diger op: vaker overstappen, drie
busboekjes kopen en trachten
drie vervoerders (plus de Interli-
ner) uit elkaar te houden.

De proef om meer concurrentie
in het openbaar vervoer te intro-
duceren, lijkt dus niet bij voor-
baat geslaagd. Vancom zal zich
nog moeten bewijzen.

Voorzitter Kritisch Faunabeheer beschuldigtjagers

'Jacht op beschermde
vogels groeit weer5

Van onze verslaggever

JUSTEREN - Het moed-
jüig doden van bescherm-
j 6 en nuttige roofvogels als; buizerd en de havik.

emt helaas weer eenilucht. Dat constateert een
fborgde Har Pluijmakers
$ Susteren, voorzitter van
r Stichting Kritisch Fau-
| beheer Limburg.h ,
k' siaakte zijn noodkreet afgelo-|J 1 Weekeinde nadat een wande-
ftj r zaterdag aan de rand van het
We erenhos een gewonde buizerd op
!0l §rond had aangetroffen. De man
L/fermde zich over het dier en
ij> het over aan plaatsgenote
|L^a Bormans, die de vogel naar
jkarzuster in Sittard bracht. Zij isI J*eriarts en maakte van de bui-

■tjJat ■ rontgenfoto's- Daarop bleek
Jtj ln de linkervleugel hagelkogel-
LS Zaten. Door het schot waren
v^ndien twee botjes bij het ge-
! ncht gebroken.

# Paula Bormans met de aangeschoten buizerd, een dag voordat het beest moest worden afgmaakt. Foto: peter roozen

Esther en Astrid
winnaars van

verhalenwedstrijd
MAASTRICHT - Esther
Hanssen (9) uit Geleen en
Astrid Stijnen (10) uit Bom
zijn afgelopen zaterdag de
Limburgse winnaars gewor-
den van de verhalenwedstrijd
'Als dat zou kunnen' van de
Provinciale Bibliotheekcen-
trales en de Regionale Omroe-
pen. Beiden gaan woensdag
naar Den Haag, waar voorzit-
ter Deetman van de Tweede
Kamer bekend zal maken wie
het beste verhaal van Neder-
land heeft geschreven.

Esther Hanssen won de eerste prijs
in groep 5/6. Joep Janssen (9) uit
Venlo-Blerick eindigde als tweede
en Jessica Gubbels (9) uit Margra-
ten werd derde.

Astrid Stijnen won de eerste prijs in
groep 7/8. Tweede in deze groep
werd Jojanneke Bastiaansen (11)
uit Maasbree. Als derde eindigde
Loes Ariaans (11) uit Bom. De aan-
moedigingsprijs ging naar Nicole
Janssen (10) uit Margraten.,

De kinderen moesten een verhaal
afmaken, waarvan het begin was
geschreven door Ton van Reen.

De jury bestond uit CDA-Kamerlid
René van der Linden (voorzitter),
schrijver Ton van Reen en literair
redacteur Peter Winkels van Om-
roep Limburg.

limburg

Hub Mans krijgt 'Gulden Humor'
MEEKSSEN - Journalist en
NOS-medewerker Hub Mans
heeft zaterdagavond de jaarlijk-
se onderscheiding de 'Gulden
Humor' van de SLV, de samen-
Werkende Limburgse vastelao-
vesvereiniginge, uitgereikt ge-
kregen. Dat gebeurde in.een tot
feestzaal omgeturnde sportzaal
Marsana in Meerssen tijdens de
feestviering rond het 44-jarig
bestaan van carnavalsvereniging

De Aanhauwwers van deze
plaats.

Oud-voorzitter Jean Janssen, pas
benoemd tot ere-voorzitter van
de SLV, mocht Hub Mans de
Gulden Humor-medaille over-
handigen. Tevoren had P|erre
Huyskens, eveneens drager van
de Gulden Humor, de feestrede
gehouden. Ook de voorzitter van
de SLV, Wim Leentjens, nam het

woord maar dezekeer om te ru-
moerige carnavalvierders in de
zaal tot de orde te roepen en om
hun meer .aandacht voor het ge-
beuren op het podium te vragen.
Hub Mans dankte vervolgens de
SLV voor de hpge onderschei-
ding.

In het bestuurscentrum van
Meerssen vond zaterdagmiddag
een feestelijke bijeenkomst

plaats waarbij burgemeesterKa-
reï Majoor, die evenals Hub
Mans in Venlo is geboren, een
toespraak hield, waarmee hij de
show stal. Hij kreeg daarvoor
een daverend applaus.

De jubilerende carnavalsvereni-
ging hield gisteren een receptie.
In de voormiddag vond in de ba-
siliek van Meerssen een jubi-
leum-dankdienst plaats.

Olielozing
in Maas

MAASBRACHT - Een Belgisch
raotorschip heeft zaterdagmor-
gen afgewerkte olie geloosd in
het sluizencomplex in Maas-r
bracht.
Om het opruimen van de olie
mogelijk te maken, is het schut-
bedrijf in de sluiskolk enkele
uren stil gelegd. In totaal is zes
kubieke meter verontreinigd
water afgezogen door het Mili-
eu Service Centrum Limburg.
De verontreiniging strekte zich
uit over het Julianakanaal tot
in de Maas. In verband met de
wind en de stroom kon de olie
diein derivier terecht gekomen
Was, nauwelijks opgeruimd
worden.
Het motorsehip werd door de
Belgischepolitie tot stoppen ge-
dwongen in het grindgat van
Maaseik, Tegen de schipper zal
proces-verbaal worden opge-

PNL-top acht tijd rijp voorprovinciale regeringsmacht.

Partij Nieuw Limburg
gaat voor volle winst
DOOR LAURENS SCHELLEN

ROERMOND - Het optimisme en
de electorale gemoedsrust staan
bijna letterlijk op hun gezichten te
lezen. Ze gaan voor de volle winst,
met minder nemen ze eigenlijk geen
genoegen. Want een zeteltje of acht
moet er absoluut in zitten. Welis-
waar een groei tegen alle verdruk-
king in, maar daarin schuilt nou net
hun kracht, vinden ze. Sterker nog,
er wordt voor het eerst in de nog zo
prille geschiedenisvan de partij se-
rieus rekening gehouden met het
provinciaal regeringspluche. Voor
wie er nog aan mocht twijfelen:
voor Partij Nieuw Limburg (PNL)
mogen de Statenverkiezingen in
maart morgen al worden gehouden.

De vijf regionale lijsttrekkers, niet
toevallig de vijf zittende Statenle-
den onder aanvoering van de Val-
kenburgse advocate Kitty Meulen-
berg, zijn er helemaal klaar voor.

Tot zichtbare tevredenheidvan par-
tijvoorzitter mr. Boy Swachten. Tij-
dens de plechtige doop van het
verkiezingsprogramma, voor welke
gelegenheid de partij zaterdag uit-
week naar het nèt geen Duitse
'landhotel' Cox bij Roermond,
maakt hij duidelijk dat PNL als
provinciaal bolwerk van lokale par-
tijen de wind stevig in de zeilen
heeft. „Onze achterban blijft ge-
staag groeien. Ruim 60 (van de in
totaal 96, red.) lokale partijen in
deze provincie hebben zich inmid-
dels bij ons aangesloten. Bepaald
geen slechte score dus." Zeker niet
tegen de achtergrondvan de specta-
culaire winst die 'de lokalen' in
Limburg hebben geboekt bij de
laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Die sterk groeiende politieke
machtsfactor die de plaatselijke
partijen in Limburg vormen, wordt
aardig weerspiegeld in de samen-
stelling van de PNL-verkiezings-
lijst. Onder de in totaal 107 Staten-
kandidaten die de partij in de vijf
kiesdistricten laat 'opdraven', be-
vinden zich niet minder dan 58
raadsleden en 10 wethouders. Voor
alle duidelijkheid: als een van de
weinige politieke partijen maakt
PNL geen bezwaar - integendeel
zelfs - tegen het zogenoemde dub-
belmandaat. Een lokaal bestuurder
die namens PNL zijn entree in de
Staten maakt, hoeft zijn zetel in de
gemeenteraad dus niet af te staan.

Het 'geheim' achter het door de pro-
vinciale lokalen opnieuw verwachte
verkiezingssucces wil PNL-Staten-
lid Fons Zinken graag prijsgeven.
Volgens Zinken, die zich als voor-
zitter van de programcommissie
inmiddels heeft ontpopt tot partij-
strateeg, is de PNL-formule in es-
sentie tot één woord te herleiden:
kleinschaligheid. Het veelgebezigde
partijmotto is daar direct van afge-
leid: 'terug naar de mensen in Lim-
burg. Meteen ook de verkiezings-
slogan, die nu voor de derde maal in
successie door het campagneteam
van stal is gehaald.

„Kleinschaligheid. Daar komt het
in onze huidige samenleving, en ze-
ker die in Limburg, meer dan ooit
op aan." Volgens PNL het enig juis-
te Leitmotiv waarmee het over-
heidsbeleid, en dus ook dat van de
provincie, gemaakt en uitgevoerd
zal moeten worden. Zinken en zijn
partijgenoten zijn er immers rots-
vast van overtuigd dat het in alle
maatschappelijke sectoren wild om
zich heen grijpende virus van per-
manente schaalvergroting de 'gesel'
van deze tijd vormt.

„Grootschaligheid is de ideale voe-
dingsbodem voor corruptie, crimi-
naliteit en verlies van culturele
waarden en identiteit. Aan schrij-
nende voorbeelden geen gebrek. Al-
leen wanneer je bestuurt en beleid
maakt vanuit kleinschaligheid,
kweek je bij de burgers betrokken-
heid, interesse en creativiteit. Bo-
vendien is het per saldo een heel
stuk goedkoper dan grootschalig
denken en besturen," weet Zinken.

Partijvoorzitter Swachten en devijf
lijsttrekkers zijn overigens zo eer-
lijk om te bekennen dat het electo-
rale succes van de lokale groeperin-
gen, en daarmee ook van PNL, voor
een belangrijk deel is toe te schrij-
ven aan de grote landelijke partijen.

„Want die denken louter grootscha*
lig. Dat werkt absoluut in ons voor-
deel. Kijk bijvoorbeeld maar naaf
wat er allemaal gebeurd is bij dfe
PvdA ten aanzien van Maastricht
Airport. De kiezers zijn echt niet
gek. Er wordt door de landelijke
partijen in deze provincie veel te
veel naar de rijksoverheid gekeken
en geluisterd. Terwijl je als provin*
ciale partij juist moet uitgaan va»
de mensen die hier wonen." Frac*
tieleidster Kitty Meulenberg wijsi
in dat verband graag even naar het
CDA: „Daar komen ze nu dus ook
tot die ontdekking. Maar allee^fwanneer het hun zo uitkomt."

Back to basics dus, zo luidt hel
onwrikbare PNL-adagium. StatenJ
lid Peter Boudewijn houdt het op
een al even Britse strategie-varianij
think global, act local. Op alle be»
leidsfronten, wel te verstaan. Van
onderwijs tot afvalverwerking e»
van cultuur tot zelfs - zoveel moge*
lijk althans - economie. „Juist in
een land als Engeland hebben z$
dat inmiddels al aardig door, met
name in het onderwijs. Maar hier ia
Nederland lopen we in dat opzichj
altijd een paar jaar achter," consta-*
teert Meulenberg nuchter.

PNL denkt die door haar zo vurijj
gepropageerdekleinschaligheid du»
op alle beleidsterreinen in de prak-J
tijk te kunnen brengen. Niet in de
laatste plaats op het gebied van d£
afvalverwerking, ook in Limburg
een van de grootste maatschappelij-
ke problemen van deze tijd. In het
PNL-scenario kunnen de vastom-;
lijnde plannen van het provinciebe-»
stuur voor de bouw van een mam-J
moet-vuilverbrandingsoven en twee'
hypermoderne compostfabriekeij
gevoeglijk worden geschrapt. Elke
gemeente dient - al dan niet in sa*
menwerking met een aantal buur-*:
gemeenten - zoveel mogelijk haat
eigen afval te verwerken en daar-»
voor ook de volle bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid te dragen. Wan£het leeuwedeel van de huishoudelij-
ke afvalberg kan volgens Zinken*
probleemloos 'decentraal' worden
gecomposteerd of vergist.

Ex-administrateur
MVV weer vrij

MAASTRICHT - Oud-administra-;
teur K. van voetbalclub MW is af-*
gelopen vrijdag in de namiddagj
weer op vrije voeten gesteld. Zijn»
vrouw zat gistermiddag nog vast.)
Beiden werden vorige week in ver-»
zekering gesteld in verband met eenj
nieuwe zaak van oplichting of vals-»
heid van geschrifte. K. en diensj
vrouw werden onlangs veroordeeld*
in de MW-affaire. K wegens ver-!
duistering van geld en zijn echtge-'
note wegens heling.

Neerse (16)
verongelukt

HAELEN - Bij een ongeval op de»
Rijksweg in Hom is vrijdagmiddag."
een 16-jarig meisje uit Neer om het*
leven gekomen. Het slachtoffer*,
werd omstreeks kwart over vier ge-»
grepen door een vrachtauto, toen ze»
met haar fiets deweg wilde overste-*
ken. Het meisje was op slag dood.
De politie Heythuysen vraagt de be-Jstuurder van een tractor, die vlak»
voor de vrachtauto reed en rechtsaf Jsloeg richting Roermond, om con-»
tact met haar op te nemen, telefoon'
04749-1555.

SCHLUSSEL°I!?II!aiIY°RENNE^^
beveiligingssystemen ESTZÏÏSZX-Z-?KFZ-

Adalbertsteinweg 21 - Aken - Tel. 0049.241946850

(ADVERTENTIE)

Grote kollektie
stijlvolle en exclusievekado's

nijssen
interlux

(ADVERTENTIE)
_^^_Wr__ _Pt_l _Pr_i _Pt_- VtJQ

_L_^_H

✓^n^^v Verse magere
(VUEIES) speklapjes w»_n_J______P

-^ ......
met zwoerd, hele kilo nu voor \\^^

Melkunie «v*r*ï«ra-T\ Blinde vinken _■ _____U __b/A_ -Ms wc^tï^^Th_Pdagverse M Ti T~l ±100 gram per stuk 1.79
■ ,r ~ !mel'<unie*j 6 K

halfvolle
melk Hollandse prei _I|__lTß

rivv^y^ajilf 1 t_L'_rw _V _^_rWvtfCPl hele kilo nu voor -^^^^^e^v

.. 10 verse mini-puntbroodjes __l^^_^^^___
i A m'JrV_t__PI I 'S verpakt, nu voor

literpak || \ ,!" #-,

__f^_W^^^%JÊèl Ons eigen ovenverse __I^^_P^^ml____r___^__r4^^^ gebraden gehakt rnlJv_ft/___f
_P^T_._ryr^r__ naturel/paprika, 100 gram voor

ÏJ —__ __-_■ _m hl hl _■-_! ju ib. ■■■ -ül akties gelden van■ grl U f%fc MAANDAG 28 T/M
11111 ____-.! 11ll^M -_-_i WOENSDAG 30 NOV, 1994.
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BASF E 260 EQHT Originele versie. Hl I
Videocassette Jungle Boek _^BB J

_ _ _ __S»Ék lOMEGA Tape 250 MB s|i

L W Ét W Ét W Ét E JE PSp*»^^ Interne streamer-drive, max. 250
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bekken met muziek microgroove" en „ doublé action", trimmer voor turbo-quick-funktie.
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Corridor
Nu de buit in Bihac binnen is,
kunnen de Serviërs zich richten
op de laatste ontbrekende stuk-
ken in hun puzzel. Meest waar-
schijnlijk, en al lang verwacht, is
een strijd om het zeker stellen
van de 'corridor', een smalle
strook land die de Servische ge-
bieden in Oost- en West-Bosnië
met elkaar verbindt. Opnieuw
zal dan een door de VN aange-
wezen veiligheidszone onder
druk komen te staan, namelijk
die van Tuzla in Noord-Bosnië.

En wederom zal de westerse we-

reld dan geconfronteerd worden
met haar halfslachtige politiek,
die de Bosnische Serviërs heeft
aangespoord hun offensieven
voort te zeten. 'Bihac' was er een
helder voorbeeld van, 'Tuzla'
wordt wellicht het volgende. Om
de westerse dilemma's te schet-
sen die deze oorlog nog kan gaan
opleveren, is het nodig te kijken

naar de ontwikkelingen sinds
mei 1993.
Anderhalf jaar geleden stelde de
VN zes veiligheidszones in die de
moslim-bevolking daar moest
beschermen. Unprofor-troepen,
ondersteund door Navo-
gevechtstoestellen, zouden voor
de militaire protectie moeten
zorgen. Tot demilitarisering van

die gebieden kwam het echter
nooit, omdat de moslim-verdedi-
gers weigerden hun wapens in te
leveren. Veilige zones zijn daar-
door steeds potentiële brand-
haarden.

Van cruciale betekenis hierbij is
de hardnekkige weigering van
westerse regeringen om militair

te interveniëren teneinde reële
bescherming te bieden aan de
moslim-burgers. De Amerikanen
stellen geen grondtroepen be-
schikbaar, de Westeuropanen
willen niet dat hun blauwhelmen
in Bosnië bij een militaire con-
frontatie doelwit worden van de
Serviërs.
In dit licht kunnen de Serviërs

hun offensieven voortzetten.
Stervende, hongerende, beleger-
deen vluchtende Bosnische mos-
lims zullen dan opnieuw de roep
doen weerklinken om VN-ingrij-
pen en Navo-acties. Wederom
zullen de VN zich in alle bochten
wringen, resoluties aannemen,
maar niets doen zolang het Wes-
ten de levens van de eigen

blauwhelmen ter plekke niet v/|
riskeren.

Amerikaansvuilbroed blijft zorgen baren

Imkers op bres
voor acacia's
Van onze verslaggever

BAEXEM - De Stichting
tot Instandhouding van
Kleine Landschapselemen-
ten (IKL) en het Staatsbos-
beheer kregen zaterdag tij-
dens de algemene vergade-
ring van de Imkersbond van
deLLTB in Baexem de vol-
le laag. Limburgse bijen-
houders vinden dat het IKL
teveel acacia kapt en dat
het Staatsbosbeheer te wei-
nig acacia aanplant.
Als bijen op de bloesem van aca-
cia komen mensen op het hout
van acacia af. Het is een harde,
duurzame houtsoort. Om die re-
den rastert Staatsbosbeheer,
vooruitlopend op een te ver-
wachten verbod tot gebruik van
geïmpregneerde palen, reeds met
palen van acaciahout af.

„Dat acaciahout duurzaam is,
wisten radmakers jaren geleden
al," schamperde Sjraar Hanssen
uit Roggel. „Nu doet Staatsbos-
beheer alsof het het rad heeft
uitgevonden. Het haalt zijn aca-

ciahout in Hongarije. Waarom
het zelf niet aangeplant? Snijdt
het mes van twee kanten."

„ Omdat de boomsoort hier niet
zou thuishoren, kapt het IKL
acacia, dat ook gewild haard-
hout is," nam Jaap Kooijman uit
Sittard de aanval over. „Mede-
werkers van het IKL is dat ook
bekend."
Voorts constateerde Kooijman
dat het IKL in de IVN-tuin in
Munstergeleen enkelehonderden
linden heeft gerooid, die er in het
kader van de boomplantdag zijn
gezet. Om die reden meende hij
de lof die Lambert van de Goor
uit Sevenum als voorzitter van
de werkgroep tot verbetering
van de drachtpanten voor bijen
het IKL had toegezwaaid, te
moeten ontkrachten.
Voor de imkerij was 1994 'een
erg goed jaar. Volgens Henk van
Laarhoven, de nieuwbakken di-
recteur van de zemerij in Boxtel,
die een belangrijk deel van de
honing van de Limburgse bijen-
houders afneemt, stijgt de ho-
ningomzet in de supermarktsec-
tor, maar daalt hij in de delica-
tesse- en natuurvoedingszaken.
'Zeer lucratief' blijft de indus-

triële markt. Mede daardoor is
de inkoop van buitenlandse ho-
ning, met name van Argentijnse
en Chinese honing, sterk geste-
gen.

De Limburgse Imkersbond voer
er wel bij. Het dividend van de
zemerij blijkt een belangrijke
bron van inkomsten.

Zorgen baart de financieringvan
het landelijk proefbedrijf 'Am-
brosiushoeve' in Hilvarenbeek,
nu de overheid steeds verder te-
rugtreedt. „Toch mogen onder-
zoek en voorlichting niet ver-
dwijnen," stelde de voorzitter
van de Limburgse Imkersbond,
Jan Caris uit Grubbenvorst.
Andere bron van zorgen is de be-
strijding van Amerikaans vuil-
broed, een bacterieziekte die het
bijenbroed aantast en vernietigt.
De ziekte stak het afgelopen jaar
opnieuw de kop op. Om die re-
den hield de bioloog dr. Job van
Praagh, die als wetenschappelijk
onderzoeker is verbonden aan
een onderzoekscentrum voor
bijen in Celle op de Lüneburger-
heide, een inleiding over deze
gevreesde bijenziekte.

Vooralsnog worden in Neder-
land besmette bijenstanden ge-
heel vernietigd en gedupeerde
imkers schadeloos gesteld. Die
schadeloosstelling zou moeten
worden gekoppeld aan een plicht
tot registratie van imkers en
bijenstanden, vindt voorzitter
Caris. „Niet om niet-georgani-
seerde bijenhouders een heffing
te kunnen opleggen, maar om
uitbraken van bijenziekten ef-
fectief te kunnen bestrijden."

GS tegen korten
arbeidsvoorziening

MAASTRICHT
Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg
vinden de geplande
bezuinigingen op de
Arbeidsvoorziening
van 1,6 miljard gul-
den veel te fors. GS
doen in een brief aan
deVaste Kamercom-
missie voor Sociale
Zaken en Werkgele-
genheid een drin-
gend beroep op het
kabinet om de plan-
nen te wijzigen.
De bezwaren van GS

richten zich zowel
op de omvang van de
bezuiniging als op
het tijdstip ervan.
„De decentralisering
van de arbeidsvoor-
ziening begint lang-
zaam maar zeker
vruchten af te wer-
pen. Met een bezui-
niging van deze
omvang wordt dit
aanpassingsproces
ernstig verstoord.
Het wekt ook be-
vreemding dat de
bezuinigingsplannen

reeds voorliggen
voordat de evaluatie
van de arbeidsvoor-
ziening is afgerond,"
aldus het college in
de brief.
De beide Regionale
Besturen voor de Ar-
beidsvoorziening
(RBA's) in Limburg
hebben volgens GS
de afgelopen jaren
forse inspanningen
gepleegd op het ter-
rein van bemidde-
ling en scholing. De
aangekondigde be-
zuinigingen zullen
deze positieve ont-
wikkelingen ernstig
belemmeren, zo me-
nen GS.

Staking bij
Belgische

Spoorwegen
HEERLEN - Het personeel van
de Belgische Spoorwegen legt
vanavond om tien uur het werk
24 uur neer. Door deze actie rij-
den er in heel België geen trei-
nen. Ook internationale treinen
rijden niet.
Reizigers die toch met de trein
naar het zuiden willen reizen
wordt geadviseerdvia Duitsland
te reizen. Mensen die reeds in het
bezit zijn van een vervoersbewijs
naar Frankrijk kunnen tijdens
de staking met dat kaartje via
Duitsland reizen.

Europa
Het slagveld is evenals vier jaar
geleden, toen een paleisrevolutie

Margaret Thatcher velde, 'Euro-
pa. De IJzeren Dame was te
anti-Europa, en werd na een re-
bellie vervangen door Major.
Dezelfde John Major wordt nu
gezien als te pro-Europa.

Er zijn deze week twee dagen
des oordeels. Vandaag stemt het
Lagerhuis over een amendement
waarvan Major een vertrou-
wenskwestie heeft gemaakt. De
tweede is woensdag, de laatste
dag waarop de rebellen Major
kunnen uitdagen voor een ge-
vecht om het leiderschap van de
partij (en daarmee de regering).
De beslissende stemming in het
Lagerhuis gaat over een verho-
ging van de Britse bijdrage aan
de Europese Unie. De rebellen

zijn daar tegen, omdat de extra
ponden naar hun stellige over-
tuiging terecht komen in de die-
pe zakken van frauderende wijn-
boeren en andere duizendkun-
stenaars op het Oude Continent.

Majors Conservatieve Partij
heeft een absolute meerderheid
van dertien in het Lagerhuis,
maar daarnaast kan de premier
rekenen pp de negen stemmen
van de Ulster Unionist Party en
een stem van een partijloze par-
lementariër. Als alle Lagerhui-
sleden hun stem uitbrengen, zijn
dus de stenmen van zeventien re-
bellen voldoende om Major te
laten struikelen.
Er zijn veel meer dan zeventien
'Euro-rebellen', maar de vraag is

of zij allen tegen Major zulle"
stemmen.
De dissidenten zijn onder de
grootst mogelijke druk gezet'
Zelfs is hun verteld dat zij bij &
volgende verkiezingen niet lall'
ger door de partij kandidaat ge'
steld zullen worden, indien zlj
'tegen' stemmen. Een aantal
Euro-rebellen heeft reeds aange'
kondigd zich hierdoor niet te
zullen laten koeioneren, maaf

aangenomen wordt dat JohnMa'
jor de stemmingin het Lagerhui»
zou kunnen winnen.

" John Major in gedachten. Kan hij de samenzweringen
tegen zijn leiderschap aan? Foto: epa

binnen/buitenland

DOOR MAURICE WILBRINK Westerse politiek moedigt
Servische strijd aan

ZAGREB - Niet langer ge-
hinderd door dreigende
Navo-acties hebben deSer-
viërs afgelopen weekeinde
Bihac toegevoegd aan hun
lange reeks van triomfen.
Of ze de stad daadwerkelijk
innemen, doet er niet meer
zoveel toe. De Bosnische
verdediging is in elkaar ge-
stort, de internationale ge-
meenschap kijkt zoals
steeds verlamd toe, en de
Serviërs hebben een be-
langrijke strategische over-
winning binnen.
De Serviërs hebben met Bihac
hun gebieden in Bosnië en Kroa-
tië met elkaar verbonden. Bihac
was totnutoe een belangrijk ont-

f I analyse _\
brekend deel van de infrastruc-
tuur die ze nodig hebben om hun
groter Servië levensvatbaar te
maken.
Een wapenstilstand in Bihac zal
het acute gevaar voor de tiendui-
zenden inwoners verminderen,
maar hun lot blijft volledig in
handen van de Serviërs, en dan
zijn er twee mogelijkheden. Als
de Serviërs de enclave geheel
veroveren, is het wachten op de
etnische zuivering zoals die el-
ders in Bosnië ook in de afgelo-
pen maanden nog plaats vond.

Maar de Serviërs kunnen tevens
voor een andere, minder zicht-
baar wrede oplossing kiezen.
Zoals in Sarajevo, Gorazde, Ze-
pa en Srebrenica worden de VN
dan verantwoordelijk gemaakt
voor de opvang van de tiendui-
zenden ontheemden. Zo ontstaat
alweer een nieuw groot vluchte-
lingenkamp dat economisch
geen enkel perspectief heeft en
wordt omringd door vijanden,
die eindeloos kunnen manipule-
ren met VN-hulp.

# Bosnische kinderen
verschuilen zich achter
een bord van de Verenig-
de Naties. De vraag is
of de VN nog wel vol-
doende bescherming bie-
den. Foto: ANP

Haalt John Major
het weekeinde?

DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - Als John Major van-
daag in zijn zwarte Jaguar naar
het Lagerhuis rijdt, zou hij moe-
ten blaken van zelfvertrouwen.
Twee jaar geleden sleepte hij in
het midden van een diepe econo-
mische recessie zijn partij naar
een onverwachte stembuszege.
Hoogvliegende ministers die zich
al hadden verzoend met een
meer alledaags leven, stapten
daags na de verkiezingen toch
weer in de limousine-met-chauf-
feur. En talloze gewone Lager-
huisleden keerden tegen hun
eigen verwachting in terug in de
groenlederen bankjes.

f f achtergrond J
Inmiddels heeft de economische
recessie plaats gemaakt voor een
opbloei die zijn weerga in Euro-
pa niet kent. Vorig jaarwerd een
sterk herstel al voorspeld, maar
zelfs de meest optimistische goe-
roe van toen blijkt achteraf een
zwartkijker te zijn geweest.
Voorspeld was een economische
groei van 2,5 procent in 1994,
maar het echte cijfer zal op 4,2
procent uitkomen. Voorzien was
een inflatie van 3,25 procent,
maar de afgelopen twaalf maan-
den stegen de prijzen slechts 2
procent. En het tekort op de
handelsbalans, dat gewoonlijk
toeneemt in tijden van economi-
sche groei, is op wonderbaarlijke
wijze vrijwel weggesmolten.
Niettemin gaat er vandaag een
siddering van angst door de
zwarte Jaguar die Major naar
het Lagerhuis brengt. Warit een
aantal van de Lagerhuisleden
die hun zwaarbevochten baan-
tjes aan de premier te danken
hadden, wil hem nu het mes in
de rug zetten. En deze keer kan
Major er niet helemaal zeker van
zijn dan hij de aanslag op zijn
politieke leven overleeft.

Internationalisering
Grote vraag is of de Bosniscï
Serviërs doelbewust zullen aafl
sturen op een militair treffel
met de Unprofor-troepen. Als*daarmee hun veroveringen 'Bosnië op het spel zetten, zullel
ze dat uit hun hoofd laten. Maa'
als ze baat hebben bij interna'
tionalisering van het conflic 1
wordt het Westen voor nieuW*
onmogelijke dilemma's gesteld..
De VN-eenheden kunnen zie'
een weg uit Bosnië vechten tm
hulp van de Amerikanen, die d>'
weekeinde met het oog op zo'
evacuatie al tweeduizend marf
niers naar de Adriatische z&
hebben gestuurd. Maar daarn^
zou het westerse gezichtsverli'1
dramatische vormen aannem*
De tandeloze, beschamende &
vaak als laf bestempelde wesW'
se politiek werd tot nu toe no!
altijd gerechtvaardigd met he
argument dat de VN in ieder é^
val hun humanitaire taak ketf'
den blijven uitvoeren.
Zonder de blauwhelmen, die hi&

daar inderdaad een stabilis6"

rende werking hebben en cc'
humanitaire functie vervuil^;
krijgen de Serviërs helemaal vf'i
spel. Al hetgeen de internationa'
Ie gemeenschap totnutoe in BoS
nië heeft geïnvesteerd, gaat da'
verloren. Op het spel staat he
lot van honderdduizenden me"'
sen in Bosnië.
Als de VN-eenheden blijve"'
moeten ze zich voegen naar oe
spelregels die de Bosnische Seï"
viërs opstellen. Daarbij is va"
belang dat de Serviërs hebbe"
begrepen dat het Westen zich al'
lang heeft neergelegd bij huj
veroveringen in Bosnië. Om oO>
de laatste doelen in Bosnië
realiseren, vormen de VN-tro^
pen aldaar feitelijk een instrü'
mentvoor deBosnische Servië^

Doelwit
Indien het Westen - bijvoorbeeld
met Navo-luchtaanvallen zoa's
die van vorige week - de Servië?5
dwarsboomt, vormen de VN'
eenheden een ideaal doelwit. Vo'
rige week werden al ongeveer
250 blauwhelmen op verschil'
lende locaties vastgehoude"
door Bosnische Serviërs. Giste'
ren kwamen daar 160 Neder'
landse en Britse soldatenbij.

In dit stadium zijn de blokkade
en gijzelingen van blauwhelme"
puur bedoeld om de reflexen va" j>
de VN en de Navo te testen. Afs
dezeorganisaties de confrontatt 6 [
vermijden, zoals ze tot nu t°e ]
steeds hebben gedaan, kunne" i
de Bosnische Serviërs hun vol' J
gende militaire campagne plaß' [
nen.

Paleisrevolutie
Alsde rebellen Major in het La'
gerhuis niet kunnen vloeren, za
de drang naar een paleisrevoUl'
tic des te sterker zijn. Krachten 5

de statuten van deConservatieve
Partij kan ieder najaar de leider
(nu tevens premier) worden uit'
gedaagd voor een titelgevecht-
Om in de ring te mogen treden*
heeft de uitdager echter de
handtekeningen nodig van 3*
Conservatieve LagerhuisledePj
Alleen dan wordt een stemmig
gehouden onder de gehele L3'-
gerhuisfractie. De laatste daë
waarop Major dit jaar de hand'
schoen toegeworpen kan wor'
den, is woensdag.

Er zijn minder dan 34 EurO
rebellen, maar de onvrede ovei
Major beperkt zich niet tot deze
groep. Ook in de Europa-gezinde
vleugel van departij zou worden
gemord over het leiderschap vall
de premier. Major, zo zeggen de
Europa-gezinden, heeft zich een
zwak leider betoond. En hoewej
het economische tij nu gekeerd
is, zijn de Conservatieven in he
land nog even impopulair als tl]'

dens de recessie. ,
De vraag is alleen of er iemand
kan worden gevonden die v°°
de beide stromingen in het anti'
Major kamp aanvaardbaar is'
Volgens The Sunday Times heb-
ben de Euro-rebellen Michaei
Heseltine, de huidige ministe
voor Handel en Industrie, ge'
vraagd de premier uit te dage 11.
Heseltine, die in 1990 in de ring
trad tegen Margaret Thatcher>
zou ongetwijfeld de benodigd e
34 stemmen krijgen.

Ondanks alle samenzwering^
tegen zijn leiderschap, is er cc
geredekans datMajor dezewe^loverleeft. Maar het probleem
van 'Europa' is daarmee nie
weg. Voor de rebellen zou da
slechts aanleiding zijn hun vol'
gende hinderlaag te leggen.
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Acteerprestatie
MenS kan beter

Van onze correspondent
MATHEU BEMELMANS

W EN ~De Heerlense toneel-
inging MenS (Mis en Scène)
fee„ afgelopen weekeinde in ge-
!j|[e De Caumerbron in
'foj *Daan haar nieuwe produktie
Ijq esenteerd. In een regie van Mo-
Be V1e Selij brachten de acht spelers

v°ndvullende voorstelling 'Vier
ers met tuin' op de planken.

recensie _
tjstuk bestaat eigenijk uit vier

stukken, die zich alle-
||wi Spelen in hetzelfde apparte-

'Won ■" nieuw seizoen wordt de
twlng gekocht of verkocht door
llï^ al Sen» die allemaal hun eigen ver-
(tige !e vertellen hebben. Ongeluk-tc| liefdes spelen in alle vier de
'l h 6en belangrijkerol.
k 6Jjet eerste tafereel maken we
ka* met een Pas gescheiden echt-
WV. at bet leegruimen van
ln j "Uis toch weer verliefd wordt.
tar,6 tweede scène ontdekt een heer
tic. Middelbare leeftijd, bij het be-
itw^gen van het nieuwe apparte-
SSjjj v°or zijn jonge vriendin, dat
hUrl aa nstaande schoonmoeder een
h?e is.
fre ri reel drie is het juisteen oude-

me die problemen heeft met
k* J°ugere vriend en in het laatste

deel van de voorstelling probeert
een rijke zakenvrouw in het appar-
tement een nieuw leven op te bou-
wen, maar het lukt haar niet om het
verleden los te laten.
De opzet van 'Vier kamers met tuin'
is bijzonder origineel. De kracht
van de voorstelling zit niet in een
spannend verhaal, waarin allerlei
problemen moeten worden opge-
lost, maar in vier totaal verschillen-
de taferelen uit het leven van alle
dag. Het is een uitdaging voor de
acteurs, die zich vier keer van een
andere kant mogen laten zien.
Typerend voor dit stuk is dat het
enkele leuke typetjes en een aantal
zeer sterke karakterrollen kent. Je
moet van goede huize komen om
deze overtuigend neer te zetten.
MenS doet hiertoe een goede po-
ging, maar slaagt er jammer genoeg
niet in om alle vier de taferelen
even boeiend te houden.
De voorstelling kent veel leuke mo-
menten, maar het spel kan over het
algemeen wat zelfverzekerder en
met wat meer vaart worden ge-
bracht. De verschillende personages
komen dan veel meer tot hun recht.
Ook de teksten worden soms nog te
veel op een voorleestoontje uitge-
sproken, hetgeen het geheel nogal
statisch maakt.
Toneelvereniging MenS laat met de
produktie 'Vier kamers met tuin'
zien dat ze creatief met toneel weet
om te gaan. Helaas wordt niet al het
aanwezige talent optimaal benut.

regionaal

Gemeentevindt Smitzerveld geschikte locatie

Bewoners Beersdal
tegen milieupark

Van onze verslaggever

EERLEN - De bewoners van de Heerlense wijk Beersdal zijn te-

* de komst van een milieupark in het gebied Smitzerveld. Zij
stank- en geluidsoverlast en een grote toename van het

fWerkeer op de Beersdalweg. Zij vinden het een ondoordacht
°]eet van de gemeente.
*t is een prachtig stuk natuurge-
-0 met zeldzame dieren zoals vos-

i> uilen, koekoeken, fazanten
j?°voorts," zegt een zeer verbol-
6jj Woordvoerster Riet Cobbenha-■ >,Bovendien grenst het aan het
«el» md natuurgebied Caumer-

Beersdalweg veel te smal."
De bewoners hebben het in het ver-
leden al vaker met de gemeente aan
de stok gehad. Een oud papierhan-
del veroorzaakte zoveel overlast dat
na protest van de omwonenden het
bedrijf moest verhuizen naar De
Koumen. Ook de overlast door
randgroep-jongeren in devoormali-
ge jongensschool Bernardus werd
de gemeente niet in dank afgeno-
men. De jongeren zijn met de stille
trom naar jongerencentrum Nova
Zembla vertrokken.

J,J ls vooral boos op de gemeente
'2 na at het plan nagenoeg klaar is,
aJ
, ar dat zij per toeval de locatie

et ieu ?en milieupark in het Smitzer-
ii' iiev een bezoek aan de commis-

( ergadering Openbare Werken te
n jj en kreeg. „Ik schrok hevig toen
jj de tekening zag dat tussen

r- »to vis en de kerk een toegangs-
ji je aar het Park is gepland."
i ia^emeente heeft volgens Cobben-p e

gen blijkbaar niet het fatsoen om
» -ahVerleg£en' °ok P astoor Hub
K >ar van de Antonius van Padua-
i is niet te spreken over de
" Sjn k waarop de gemeente met
-,E §ers omspringt.
\ aanvoerroute langs de kerk

j °°rzaakt veel geluidsoverlast en
H eer storend bij kerk- en uit-
j^diensten," aldus de pastoor.

1 i,j ls al een tekort aan parkeer-; le.^e door de aanwezigheid van
ija centrum Vakopleiding. Komen
■JL} nog eens de auto's van de
fi% oekers bii> dan is de ramp
lil te overzien. Bovendien is de

„We hebben hier altijd moeten
vechten," vertelt Cobbenhagen.
„Pas als je een advocaat in de arm
neemt, komen er reacties. De ge-
meente weet ook dat aan het eind
van de Beersdalweg een afwerk-
plaats voor prostituees is, dat ver-
oorzaakt ook de nodige overlast.
Maar dat moeten wij blijkbaar zo
maar accepteren."
De buurt is hevig geschrokken van
de komst van het milieupark. De
bewoners van Beersdal, Oud Renne-
mig en Nieuw Husken zijn vorige
week donderdag bij elkaar geko-
men om de situatie te bespreken.
„We laten niet over ons lopen. Des-
noods wordt het hard gespeeld en
schakelen we een advocaat in," be-
sluit de strijdlustige woordvoerster
Riet Cobbenhagen.

Zweedse locs
naar Limburg

SIMPELVELD .-■ De drie Zweedse
locomotieven voor de Stichting
Zuid Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij (ZLSM) worden medio de-
cember vanaf de kade Uddevalla in
Zweden verscheept naar Stem.

Vorige week zijn door de ZLSM-
medewerkers Gort en De Bruin, en
een vertegenwoordiger van de Ne-
derlandse Spoorwegen de onder-
handelingen in Zweden afgerond.
Twee locomotieven worden eigen-

dom van de ZLSM. De derde loc
komt in het bezit van het Spoor-
wegmuseum, maar wordt in bruik-
leen gegeven aan de ZLSM. Deze
voorwaarde is gesteld door het
Prins Bernhardfonds bij de subsi-
dieverlening. De financiering van
één locomotief is mogelijk gewor-
den door de Bingo-actie van het
Limburgs Dagblad in 1991. De op-
brengst bedroeg toen ruim 220.000
gulden. Over de prijs die de ZLSM
uiteindelijk voor de Zweedse locs
heeft moeten betalen, doet de
ZLMS geen mededelingen. De
vraagprijs per loc was 100.000 dol-
lar. De ZLSM laat weten minder te
hebben betaald.

Drie jaar en al
een zwemdiploma

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het komt niet vaak
voor dat kinderen op driejarige
leeftijd al het zwemdiploma A op
zak hebben. Meggy van Beek uit
Heerlen en Mare Peters uit Land-
graaf lukten dat wel. De proeve van
bekwaamheid legden zij gistermid-
dag met succes af in het zwembad
van Welterhof in Heerlen.
Zwemleraar Hub Boersma van Sau-
na zwemschool Spekholzerheide
stuurde de twee met nog vier jonge
waterratten het water in voor 25

meter schoolslag met kleren, 75 me-
ter schoolslag in zwempak, 50 me-
ter op derug en een minuut water-
trappelen. „Het hoeft niet, maar
aan het slot laten we de jongens en
meisjes nog een duik van de plank
maken," zegt Boersma. „Dat vinden
ze leuk en krijgen er een kick van."

Eind augustus zijn Meggy en Mare
begonnen met de zwemles. „Het
kind moet geen watervrees hebben,
niet eenkennig zijn, leergierig en
het lichaam moet er ook aan toe
zijn," legt de zwemleraar uit. „An-
ders lukt het niet op deze zeer jonge
leeftijd." Verder wijst hij erop dat

de kinderen ook na het behalen van
het diploma moeten blijven zwem-
men. „De lichaamsbouw van het
kind verandert immers op weg naar
het grote leven."
Meggy kreeg er zondagmiddag van
alle opwinding rode wangetjes van,
maar Mare wekte de indruk het al-
lemaal wel goed te vinden. Mare
heeft echter voor de toekomst boze
plannen. Hij wordt nu al door zijn
vader getraind om later wedstrijden
te zwemmen. De snelheid waarmee
hij door het water schoot - hij liet
niemand voorbij - voorspelt veel
goeds.

Allochtonen in gesprek met wethouder Simons

'Land van melk en honing'
DOOR LEON JEURISSEN

HEERLEN - „Nederland is het
land van melk en honing. Als een
vluchteling dat hoort, wil hij er
desnoods te voet naar toe. Van-
daar ook de grote stroom asiel-zoekers die naar ons land ko-
men. Wij moeten ervoor waken
dat ze ons niet over het hoofd lo-
pen. Onze groepen minderheden
zijn al langer hier en die mogen
niet vergeten worden." Deze
ontboezeming deed Surinamer
Orlando Griffith, geboren opAntillen, maar met zijn roots in
het Afrikaanse Ghana, tijdens
een open gesprek tussen alloch-
tonen en wethouderPaul Simons
van Heerlen over het minderhe-denbeleid in dezegemeente.

Griffith had niets dan lof over demanier waarmee de gemeenteHeerlen met het minderhedenbe-leid omspringt. „Als er wat is ze
zijn er." Maar de andere spre-
kers gaven wel aan dat er aan
het beleid nog flink gesleuteld
moet worden.
Zo bestaat de vijandigheid te-genover buitenlanders nog
steeds. Ook de werkloosheid on-
der de allochtonen is groot. „Zij
missen vaak werkervaring," zegt
Lafghani, medewerker van een
uitzendbureau. „Grote bedrijven
moeten meer werkervarings-
plaatsen creëren om zo een bete-
re instroming voor allochtonen
mogelijk te maken."
Saida Rojas van de Antilliaanse
vereniging Mosaico pleitte voor
een betere om- en bijscholing die
concreet werk oplevert. Cynthia
Verschuren van Reforsa vroeg
meer aandacht voor beginnende
zelfstandige ondernemers. Nu
verliezen zij hun uitkering en
moeten vaak binnen drie maan-
denhet bedrijfje sluiten. Volgens
Verschuren kun je de onderne-
ming beter opbouwen als de uit-

kering de eerste twee jaar niet
wordt gestopt.

Enkele sprekers vonden dat de
cursus Nederlands niet goed
aansluit op verdere mogelijkhe-
den voor allochtonen. Eén cur-
susjaar is in hun ogen niet ge-
noeg, vooral voor jongeren die
hoger beroepsonderwijs willen
gaan volgen.

" In de zaal van de Thermen in Heerlen werd aandach-
tig geluisterd naar de problemen'van de allochtonen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Buurthuis
Mustafa Elaouad namens de Ma-
rokkaanse jongeren: „Onze ou-
ders zijn als arbeiders naar
Nederland gekomen. Hebben
niks aan scholing gedaan en hun
kinderen worden al snel opgeleid

tot auto- of elektromonteur. De
drempelvrees om naar een in-
stantie toe te stappen is bij ons
groot." Een buurthuis voor de
Marokkanen zou in zijn ogen een
goede oplossingzijn om elkaar te
ontmoeten en informaties door
te spelen.
Over het algemeen is men van
mening dat er beter gecommuni-
ceerd moet worden tussen ge-
meente en minderheden. Ri-
chardson vraagt zich af of er
überhaupt nog wel een minder-
hedenbeleid is. „Minderheden
moeten elkaar beter informaties
kunnen geven. We moeten spre-
ken over een intercultureel-
beleid."
Mevrouw Bourne van de Surinen

gaf wethouder Simons mee om
in Heerlen een allochtonen ad-
viesraad in het leven te roepen.
Verder deed zij een oproep om
bij verkiezingen te stemmen op
allochtonen. „Politiek is een
machtsspel. Je moet zorgen dat
je een gelijkwaardige partij
wordt. Desnoods moeten we een
eigen partij 'allochtonen' oprich-
ten."

Diseriminatie
Uiteraard viel ook tijdens de dis-
cussie het woord discriminatie.
Vroeger waren het de gastarbei-
ders, de vreemdelingen en nu
heet het allochtonen. Maar velen
van hen zijn inmiddels geneutra-
liseerd tot Nederlander. „Discri-
minatie bestaat, je moet je er
tegen weren. Ook allochtonen
hebben wel eens lange tenen,"
aldus Fahti.
Mevrouw Isen gaf een leuk voor-
beeld uit de praktijk. „Trouwt
een Nederlandse man met een
buitenlandse vrouw, dan krijgt
deze een knipoog voor zijn 'man-
zijn. Zijn de rollen omgedraaid,
dan wordt gezegd: ze kon niks
beters krijgen. Ook wordt de op-
merking over een 'schijnhuwe-
lijk' te snel gemaakt."
Wethouder Paul Simons vond de
gespreksmiddag geslaagd. „Een
duidelijk bewijs dat zon bijeen-
komst in de toekomst vaker moet
plaatsvinden." Hij zette, naar
aanleiding van enkele opmerkin-
gen, vraagtekens bij het functio-
neren van de huidige Overleg-
groep Culturele Minderheden in
Heerlen.
„Het vooroordeel dat allochto-
nen niet de allerslimsten zijn,
moeten we wegnemen. Meer
aandacht voor arbeid, scholing
en woningtoewijzing is wense-
lijk. We moeten de 'witte' Neder-
landers tonen dat een kleurige
maatschappij ook prettig kan
zijn," aldus Paul Simons.

Man met pistool
op de bon
KERKRADE - De politie heeft
zondagmorgen om zes uur op de
Hambosweg in Kerkrade een
23-jarige Kerkradenaar bekeurd
omdat hij in zijn broekriem een
pistool met acht scherpe patro-
nen droeg. De politie had enkele
meldingen gekregen dat op de
Hambosweg een witte Volkswa-
gen, met vijf inzittenden, een
aanrijding had veroorzaakt. De
auto was tegen een lantaarnpaal
gereden. Bij aankomst trof de
politie de bestuurder, een man
uit Landgraaf, en zijn vriend aan
die probeerden de wagen weer
aan de praat te krijgen. Even la-
ter werden ook de overige drie
mannen aangetroffen, van wie
de Kerkradenaar in het bezit
was van het pistool. De bestuur-
der kreeg een proces-verbaal
wegens rijden onder invloed.

Jonge dealer
aangehouden
KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft zaterdagnacht
even na twee uur nabij een dan-
cing een zeventienjarigeKerkra-
denaar aangehouden omdat hij
speed verkocht. De jongen had
26 gram drugs bij zich, verdeeld
over zestien zakjes. Hij vertelde
deze te hebben gekocht van een
man op de Markt in Kerkrade en
wilde aan de verkoop iets ver-
dienen. Tegen de jongen is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Politie pakt
tasjesrover
KERKRADE - Een 72-jarige
vrouw uit Kerkrade is zaterdag-
avond in de Nassaustraat in
Chevremont van haar tasje be-
roofd. Zij kon zich alleen nog
herinneren dat de dader op een
damesfiets zonder licht was
weggereden.Een politiepatrouil-
le wist de overvaller even later
aan te houden. Het tasje kon
worden opgespoord.

Twee botsingen
en doorgereden
KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft zaterdagochtend
rond vier uur een 24-jarige
Kerkradenaar aangehouden die
twee aanrijdingen had veroor-
zaakt en daarna was doorgere-
den. Nadat hij eerder die nacht
een aanrijding had gepleegd in
Heerlen, was de bestuurder
doorgereden. Op de Station-
straat in Kerkrade ging het weer
mis. De dader liep weg, maar de
politie kon hem echter in de
buurt aanhouden. Hij had stevig
gedronken en bleek nog nooit
een rijbewijs te hebben gehad.
De auto was van zijn vader. Met
enkele stevige processen-verbaal
mocht hij huiswaarts keren.

Trekker met
oplegger zoek
BRUNSSUM - In de nacht van
vrijdag op zaterdag is vanaf de
Molenvaart in Brunssum een
trekker met oplegger gestolen.
De combinatie heeft een waarde
van zestigduizend gulden. De
oplegger was niet geladen.

Vuurwerk in
bromfietshelm
BRUNSSUM - De politie heeft
vrijdagavond op de Komeet-
straat in Brunssum een achttien-
jarige Heerlenaar bekeurd. Hij
vervoerde met zijn bromfiets een
grote hoeveelheid vuurwerk. De
jongeman trok de aandacht van
de politie omdat hij zonder helm
reed. Deze hing over het stuur
van zijn bromfiets. In de helm
bevonden zich zon tweehonderd
zogenoemde strijkers.

Flinke buit bij
woninginbraken
BRUNSSUM - Bij inbraken in
twee woningen aan de In de
Winkel en Broekstraat in Onder-
banken was de buit aanzienlijk.
Gestolen werden munten, televi-
sie en geluidsapparatuur. In bei-
de gevallen is de keukendeur
opengebroken.

Man gewond bij
vlam in de pan
HEERLEN - Een 49-jarige be-
woner van een woning aan de
Europalaan in Heerlen is vrij-
dagavond gewond geraakt toen
hij de brand in een friturepan
wilde blussen. Hij zette de pan
op de vloer en liep daarbij der-
degraads brandwonden op aan
beide handen en onderarmen.
Ook de poging om de brand met
een deken te blussen mislukte.
De brand breidde zich uit en de
man verliet met zijn twee kinde-
ren de woning. De man moest
zich in ht ziekenhuis laten be-
handelen. De schade in de keu-
ken is aanzienlijk.

Meggy en Mare staan vooraan. Nog even wachten op het seintje dat ze in het water mogen springen. Foto: christa halbesm.
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lppiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204of 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 ’ 1,25per mm, 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 tarievenKontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via debalievan 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 schade van welke aarddan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
bijna 250.000personen van 13 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 0930

I

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor

particulieren en bedrijven.
Winterkorting

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

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

Gedipl. schilder kan nog Piccolo's in het Limburgs
SCHILDERWERK aan- Dagblad zijn groot in RE-
nemen. Tel. 04450-1970. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
Koenders B.V. Sittard

vraagt: ervaren c.g. leerling

glazenwasser full-time.
Sollicitaties op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur.

Telef. 046-518880.
Gevraagd in SITTARD

Tandartsassistente
part-time

Br.o.nr. B-06278, L.D., Postbus 2610, 6401 PC Heerlen.
Cafetaria "Oud Weiten" is op

zoek naar:
Zelfst.werkend
Kok full-time

Voor werkzaamheden in fri-
ture en restaurantkeuken.

Leeftijd tussen 20-25 jr. Ge-
motiveerde mensen die ook
weekenden willen werken

hebben natuurlijk voorrang.
Tevens zoeken wij een

POETSVROUW voor 9 uur
per week, 3dagen per week,

leeft. tus. 18-30 jr.Soll.
schrift.: t.a.v.: Dhr. Heyrman,
deDoom 1,6419 CWHrln.

Gevr. administratief MEDE-
WERKER m/v op basis van
16 uur per week. Ervaring

computer/tekstverwerking
vereist. Knibbeler IBK,
Hoensbroek. 045-214990.
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. _f 03440-30022.
GEVRAAGD voor Duitsland,
België colporteurs. Hoge
verdiensten. Info. telef. 00-
-49.241504949.

Wilt u snel een vaste baan of
een eigen rijschool? Dit kan
na vijf maanden! Want dan
kunt u het begeerde Kader-
schooldiploma bezitten. U
kunt aan de slag als RU-
INSTRUCTEUR (MA/). Maar
u mag ook zelf zonder mid-
denstandsdiploma vrij een
rijschool beginnen. Binnen-
kort starten nieuwe dag-,
avond- en zaterdagopleidin-
gen in Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht, Zwolle, Best,
Maastricht. Meer informatie?
Bel dan voor 21.00 uur voor
een gratis uitvoerige studie-
gids De Kaderschool: 04998-
-99425 of 043-259550.
Full-time CHAUFFEUR gevr.
met ervaring. Persoonlijk
aanmelden, Hompertsweg
12, Landgraaf.
Met spoed gevraagd KAP-
PER m/v, 1e kracht met er-
varing, aanvaarding direct.
Mcx, haarmode, Weltertuin-
str. 9, Heerlen. 045-710634.
Wolf Europabouw vraagt
voor projecten in Duitsland
ervaren KRAANMACHI-
NIST. Telef. 04499-4899 na
13.00 uur 04499-4479.

Gevraagd per 1 dcc. '94
SCHOONMAAKSTERS
(liefst met ervaring) voor
■projekt in Valkenburg. Werk-
tijden ma. t/m vr. van 17.00-
-19.00 uur. Emwa Schoon-
maakbedrijf V.O.F. Eijsden,
telef. 04409-3860.
Install.bedr. P.Cloodt vraagt
voor direct LOODGIETERS
en leerl. loodgieters. Beitel
112, 6422 PB Heerlen. Tel.
045-421941.
Gevr. SCHOONMAAK-
STERS v. 1x per week 's
avonds kantoren schoon-
maken in Beek. 045-424871.

OG te huur
VALKENBURG te huur rus-
tig gelegen appartementen,
parkeergelegenheid, voor-
achterterras, v.a. ’950,- p.
mnd., mcl. gas, licht, water.
Inlichtingen na 17.00 uur
04406-13178 b.g.g. 15390.

Sinterklaas
SINT en Piet(en) thuis. Bel
voor informatie 045-321514
b.g.g. 317737.

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

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

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

Penis Vastgoed, g 040-129524.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.
Woonhuis met SPOED te
koop gevraagd, opknappen
geen bezwaar. _» 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koop gevraagd, staat van
onderhoud niet belangrijk.
045-724056.
Met spoed WOONHUIS te
koop gevraagd. Wat ouder
huis of opknappen geen be-
zwaar 040-129013.

Kerstmis
Te k. KERSTDENNEN, zil-
ver of blauwspar, met kluit v.
a. ’ 2,50. H.Timmermans,
Julianastr. 15, bij de Kerk
Merkelbeek.
Wat VERKOPEN? Adverteer
via: 045-719966.
IHW.I.I.MMIIIIMI..WMI .11 11.,

Kamers
Te huur in GELEEN kamers
voorz. v. w/k water, eigen
douche + toil. en medegebr.
keuken, RTV + filmn. + tel.
aansl. Telef. 046-742015.
Te huur voor werkend per-
soon NIEUW gestoffeerde
en gemeubileerde kamer
’525,- per mnd. all-in. Telef.
045-427711 b.g.g. 219666.
GEMEUB. zit/slaapkamer te
huur, liefst alleenst. dame/
meisje. Tel. 045-223970.

BouwmatVmachines
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.

{PICCOLO'SI 045-719966

Reparaties
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. S 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.

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.
Voor liefhebber! Electrische
SCRHIJFMACHINE Adler,

’ 150,-. Tel. 045-228884.

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

Landbouw
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.
Te koop WORTELEN.
Dorpstraat 3, Brunssum.
Telefoon: 045-271441.
Te koop gevraagd Nicola+
Bildtstar consumptie-
AARDAPPELEN. Verder te
koop alle rassen pootaard-
appelen. Kooij Limburg b.v.,
Maastricht. Tel. 043-633636.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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. S 045-460471.

émmmTTTTTimmm._____________________ 1 __l f_k 1
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< Auto's

Off. FSO Dealer P. van DIJK & Zn
Mercedes 350SL cabrio '72; VWPassat 2.0 div. extr. '91

’ 23.750,-; Volvo 460 '91 ’ 19.750,-; 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,-; Peugeot 605 SLi '91 ’ 24.750,-; Peugeot 205
1.1 .GR 5-drs. '93 ’ 17.750,-; Kadett 1.3 5-drs '87

’ 9.750,-; Ford Siërra 2.0 CL Sedan '92 ’ 23.750,-; Ford
Siërra 1.6 Sedan '92 ’ 17.750,-; Ford Escort 1.6 '93

’ 23.750,-; Ford Fiësta 1.1 '93’ 17.750,-;Fiësta 1.1 '88/
9.500,-; Ford Scorpio 2.0iCLaut. '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

Regata 85S '86 ’ 4.500,-; Volvo340 '86 ’ 3.750,-; Renault
25 GTS '86 ’ 6.750,-; VW Jetta '86 ’ 4.750,-; Opel Kadett

'86/6.750,-.
Inruil, financiering. Bovaggarantiebewijs.

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

BMW dealerKeram biedt aan:
325E groenmet. automaat sportwielen 1988
318iwit sportw. alarm mistlampen 98.000 km 1989

3 serie nieuw model
316igravit grijsmet. radiovoorb. 48.000km 1991
318ibrokatroodmet. radiovoorb. 85.000km 1991
320igrijsmet. alarm airco mistlamp 80.000km 1991
316id.blauwABS alarm tempomaat 80.000km 1992
316izwart ABS schuifdak 29.000 km 1992
316iroodmet. ABS stuurbekrachtiging 1993
318igroenmet. ABS 36.000km 1993
316id.groenABS stuurbekr. 37.000km 1994

5 S6ri6
520izwartmet. ABS schuifdak65.000km 1988
525ibruinmet. automaat sportwielen 1988
520ibeigemet. schuifdak sportw. 87.000km 1989
520igrijsmet. schuifdak el. ramen 1990
520izwartmet. alarm radiovoorb 1990
525igrijsmet. ABS alarm radiovoorb 1991
525ibrokat roodmet. schuifdakABS alarm 1991

7 serie
735izilvermet. airco automaat alle opties 1990

8 serie
850izwartmet. alle opties 55.000km 1991

Taxfree levering mogelijk
Diverse

Peugeot 205 GTi 1.9 rood schuifdak 70.000km 1989
Keram Maastricht

Molensingel 17(Autoparc), 043-618555.
Nissan SUNNY 2.0Van
DIESEL zwart, perfect,
nu ’ 14.950,- 1992.

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
PEUGEOT 405 GXi antrac.

met 1991.

Göttgens Sittard
_? 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
VOLVO440 GLE met stuur-

bekr., in perfecte staat,
nu ’16.450,-.

Göttgens Sittard
S 046-516565

Al meer dan 60 jaar.
Te k. gevr. loop-, sloop- en

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

Johan SCHMIDT autohan-
del heeft diverse auto's In
voorraad van ’750,- tot
’6.000,-. Alles met APK.
Tel. 04492-2888. Hommert
24, Vaesrade.
BMW 325 i '86, verlaagd, alu
velgen, metalliclak, stuur-
bekr., ABS, sportstuur, in nw.
st., koopje, ’10.500,-. Tel.
06-52985117.

Te k. gevraagd alle type
LADA'S voor export van
1984 t/m 1991. Correcte af-
handeling. Tel. 077-515511.
CITROEN ZX 1.6 iAura s-
drs., bwj. '91, 54.000 km, i.z.
g.st., pr. ’17.750,-. Inr. mog.
04404-1263 of 1571.
Citroen 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Te koop DIANA, bwj. '82,
APK nov. '95, i.g.st.,

’ 1.650,-. Tel. 04451-1446.
DIESELS. Golf D '88; VW
Passat Turbo D '90; Corsa D
'89; Nissan Sunny D '85;
Fiat Croma D '88; Fiat 127
Van D '85. Supercars, Aker-
str. Noord 20 A, Hoensbroek,
S 045-222455.
Fiat UNO 1.1 model 45 S Fi-
re, '87, 5-bak, bijz. mooi,
’3.250,-.-?045-454087.
Ford FIËSTA 1.8 diesel 3-
drs., bwj '92, i.z.g.st., pr.
’15.500,-. Inr. mog. 04404-'
1263of 1571.
Ford SIËRRA 2.0 CL, stati-
oncar, bwj. '86, APK, i.g.st.
’3.800,-. Tel. 045-212088.
FIËSTA 1.1 mod. '86, nw.st.,
vr.pr. ’4.850,-. Telef. 045-
-320457. ~"~. ~\Pr
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v.a./ 10.000,-
-2 jaar garantie
Vergelijk prijs/

kwaliteit in 1000
m2showroom

Jeep + combies
Daih. Feroza sporttrack '93
Feroza Res.Top geelken.'B9

VWTransporter 2.0 '89
Audi 100Avant combi '90

Nis. Sunny 16LXcombi '88

DIESELS
Mercedes 190Dwit'B4

Mercedes 190Dz. mooi '89
Seat IbizaGL D '86
Toyota CorollaD '87
Daih. Charade D '85

AUTOMATEN
Daih. Charade I.3iTX'B9

Toyota Corolla 1.386
HyundaiPony '86

Opel Omega 2.4i'89
OpelVectral.B'9o

ANWB gekeurd
Alfa Twin Spark 75 '91
Alfa Romeo 75 2.0 '86

AudiBol.BS'B9
Audiloo 2.3E'91

Audi 80 2.0Estuurbekr. '89
Austin Metro 1.3 GT'B6

Citroen AX Sport '87
BMW 323i'83

Daih. Cuore TX '92;
Daih. Charade 3x '89

Fiat Uno45 IS '90
Fiat Panda 34 '86

Ford Esc. KR 3i '89
FordEsc. 14CL5-drs'B7
Ford Siërra 2.0Azur 2x'9l

Ford Scorpio 2.0 GL'B6
Ford Escort '85

Mondeol.6iCLXl6V'93
FordOrionl.4CL'9l

Ford Siërra 2.0 '87
Honda Civic Sedan '88
HondaCivicl.sGL'Bs

Mazda323l.sLimited'B7
Mitsubishi Colt Sport '86
Nissan Micra 1.2S'B7

Nissan Primera 1.6 LX'9l
OpelGT2.3i'69

Opel Kadett 1.8 GTi'BB
Opel Kadett 1.385

Kadett I.3SGSi Look'Bs
Opel Kadett 1.3 S Club'BB

Opel Kadett 1.8 GTi Sed.'BB
Opel Veetra 1.6irood '93

OpelCorsal.3S'B9
Peugeot 106XN'9l
Peugeot 309 XE '88
Peugeot 405 GR '88

SuzukiSwiftl.3GLX'BB
Volvo 360 GL '87
Volvo 340 DL '87

VWGoIfI.6SS-drs'9o
VWPassatlBi'9o
VWPassatlBi'B6

Mitsubishi Starion EX '82
Mitsubishi Cordia '83

BMW 31683
Div. inruilers uitzoeken

vanaf’ 500,-.
Reeweg 112,Landgraaf.

_? 045-321810.
Ford 10 t/m 20% korting,
weg. verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Mazda 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Suzuki SWIFT GL 5-bak, 3-
drs., kl. Ferrari-rood, bwj. 7-
93, nw. model, 1e eig., met
onderh.boekjes, in nw.st.,

’ 14.250,-.-? 043-254462.
VW 10 t/m 20% korting, we-
gens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
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Te koop VW Golf CL AUTO-
MATIC type '86, pr.

’ 5.800,-. Tel. 046-522689.
I Volvo 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
VOLVO 440 bwj. '91 met
LPG-onderb. ’13.950,-. Tel.
046-512138.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:'
045-423973.
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.
Alfa 75 4-drs. '87; Ford Es-
cort 1.6S'91; Ford Siërra 1.6
Laser '86; Hyundai Scoupe
'91; Mitsubishi Colt 1.3 '91;
Nissan 100 NX '91; BMW
318 i 4-drs. '87; Opel Astra
'91-93; Opel Corsa '92;
Opel Frontera Sport '93;
Opel Kadett '86-'9O; Opel
Omega 2.3 D '87; Opel
Omega 4-drs. 2.0 iDiamond
GL '91; Peugeot 309 '92;
Volvo 440 GL '90; Opel Vee-
tra '93. Inr., financ. mog.
WELLING Autobedrijf, Haef-
land 2, Brunssum. Tel. 045-
-257700.
Renault CLIO 16V, donker
groenmet., 1992, div. extra's,
’31.500,-, inruil mog. Telef.
04759-2323.
Renault 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
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Proficiat Corné .
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ÉDeze
Surprise kadobonnen van *j

uwaankopen in de Mozaïek s
Gallen/ en de vestigingen van
Modecentrum Frans Theelen in
Roggel, Boxtel, Parmingen en Jj
Horst en wel in de periode tussen 0j

Zeg nu zelf. Zon voordeeltje is j
toch maarmooi meegenomen.
Na 24 december 1994 kan er aan J

m deze Surprise kadobonnen geen 1
recht meer ontleend worden enis j

'f
dewaarde nihil. Doet ver daarom i3^ nu uw voordeel mee! 1

mode gzntrurn
fKM/ ThttlCA
ROGGEL BOXTEL PANNINGEN HORST

Mozaïek Gallery Stationsstr. 47 Markt 30 Lambertuspl- \
Markt 2 04116-76322 04760-74931 04709-86464

04749-4220 ]V i
# 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966f; _—_—i : ___ ; ; , _ ■

Personeel Kontakten/Klubs

_j

_^__E

’ 1.000,- Garantie p.wk.
Club zkt. nog 3 DAMES.
Vanaf 20 uur 045-416143.
Dringend DAMES gevraagd
voor privéhuis. S 045-233096.

Porky's Pretpark zoekt 2
leuke MEISJES. Zeer goede
verdienste. Tel. 045-228481.
Dringend MEISJE gevraagd.
Tel. 045-708903.

06-lijnen

Privé doorschakellijn
Naar dames THUIS door het hele land

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

Live direct apart
Ook SM! Adress. en tel.nrs!
06-340.350.80 (50 cphm)
BOERDERIJ-GEHEIMEN
Brazil. Maria vertelt. 1 gpm
06-320-329-19
Sex v. achteren
GRIEKS!! Bel Marcha 1 gpm

06-9618
Taboe...

Beestachtige Bepü!
1 gpm. 06-320.327.20

live beesten
(voor de taboe liefhebber)

1 gpm. 06-320.328.18

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
/1.-p.m.

Sexen via
De P'Code?

Toetsje postcode in en. hoor of er in jouwbuurt
nog iets te sexen valt!

06-95.46
1 gpm. Dagelijkse Update!
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)

Homosex voor 2
(/1,-p.m.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

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

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
1 gpm Stoute Evelientje

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

krijgt straf met de liniaal".
06-340.340.30.

Ervaren
vrouwen

40 jaarzoeken sexkontakt
06-350.290.37 (75 cpm)

Homojongens
Hoor ze heet TEKEER gaan.

06-320.330.88 (75 cpm)
Direkt

telefoonsex
hete vrouwen wachten op

jou.06-320.330.91 (75 cpm)

Discreet
Sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75 cpm)

SM Kontakt
voor strenge afspraken!

06-320.325.80 (100 cpm)
Privé 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

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

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

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 jenhete jongen?
06-320.330.18 (75 cpm)

Anonieme
sexadresjesvan 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)

Sex
doorschakelen
Luister naar hete oproepen
vanvrouwen. Maak jekeuze
en decomputer schakelt je
direkt door naar haarhuis.
Discreet! 06-9668 (75 cpm)

Homo kontakt
Direkt apart met een hete

knul uitLimburg!
Bel nu 06-9614 (nu 50 cpm)

Hetevrouwen uit deregio
Limburg

06-350.23.047 (100 cpm)

BlindDate
via detelefoon, 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

Waarwacht jeop?
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 jongens in 't
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 haarvriendje. "Ze

weet nog niet wateen
nummertje is

06-340.340.21
Dames geven adres/tel.nr.

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

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEELPRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

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

100% Wilde Live Sex
06-9891

Geen wachttijd. 1 gpm.

100% Wild Live Sex
06-9715

Geen wachttijd! 1 gpm.
1 g.p.m. Wil jemijn slipjeen
bh aantrekken knul? Mag

wel hoor. Zo ben jenet een
meisje!

06-340.350.75
Doorschakel

club
meer dan 150 meiden wach-
ten smachtend op jouwtele-

foontje. Bel ze thuis LIVE:
Igpm

* 06-96.89 *
In het openveld doen ze het

onder toezicht!!
Livesex:

06-320.323 (1 gpm).

Sadistische sex
met jonge
vrouwen

06-340.340.90
1 gpm.

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

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

SLIPJE UIT.
06-340.350.60

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg
06-320.330.79 (75 cpm)

Heerlijk discreet
direkt apart met hete
vrouwen uitLimburg!

06-320.322.11 (75 cpm)
Waar wacht jeop?

gewilligemeid zoekt hete
SEX-afspraak:

06-9517 (75 cpm).

Homocontacten:
zoek je 'n lekkere hete

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

Kontakten/Klubs
Club Merci

Nooit geweest ??? Toch maar eens vlugkomen, naar de
leukste clubint zuiden.

Rijksweg zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 17.00 uur, of bezoek CLUB EDEN.. Holzstr. 103,Kerkrade.

Porky's Pretpark I S 045-228481.
Zaterdag 1 uur voor ’ 125,-. Met nieuwe meisjes.

Porky's Pretpark II S 04499-5500
Diverse nieuwe meisjes.

Privé Yvonne
Wij houden iets SPECIAALS: 2 halen, 1 betalen,’ 125,-.
Met ECHTE lesb. erbij. Keuze uit 9 MOOIE, GEWILLIGE

en SEXY meisjes. Ook nu Frans + int. voor ’ 80,-. Metkus-
sen en knuffelen. Body tot Body-massage ’ 75,-. 2-nwe

Exot. schoonh. aanw. 7 dgn. geop. Bel v. info 045-425100.
Hallo, wij zijn 4 alleenst. nymf. vriendinnen van 18 t/m 30 en
zijn het alleen zijn beu. Op sexgebied komen wij veel te kort

en hebben besloten maar op deze manierde ware te
vinden. Wjj laten veel met ons doen. Heren kunt u ons hel-

pen, kom dan bij ons aan.
OudeKerkstr. 31 Heerlen

van 11.00 tot 24.00 uur. Achter het station.

LYDIAGIRLS
ZEKER WETEN.....!!
Info: 046-749662, Groenstr. 64 Geleen.

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.

Peggy Privé
Escort v.a. ’ 125,-.

Ma-vrij 11.00-22.30 uur.
Wo. tot 19 uur. 046-374393.

Nieuw meisje gevr.

!!! Gratis sex !!!
Niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.

!!! S 045-318300!!!

Escort all in
g 045-326191

Buro Mieke
Discr. Bern. 046-748768.

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

""_? 045-318300"*
Nieuw jong meisje, totale

Ontsp.Massage
045-353489

Hrl. privé dame
Ontv. 9-16 uur 045-714707.
Brigitte ma-zat. 13-23uur.
045-254598
Romantica

privé en escort
©045-419742
Altijd 4 jongemeisjesaanw.

Club Yum Yum
ma.-zat. 045-232806. Tev.

escort en meisjesgevr.

Privé llona
Spec. prijzen. Nieuw

Magdalena. a 045-708903.

Erotica Privé
Vraag niet hoe het kan!!!

Profiteer ervan! 045-423608

’ 50,-all-in.
Patricia

Vanaf 10 uur, 045-721759

Bij Angélique
wordt u heerlijkverwent door
een massage en privé. 045-

-311135. Nog meisje gevr.

Anita privé
en Escort!! 045-352543.

Privé Candy
Goed en discreet. Meisjes

gevraagd. 045-212616.

Manuela EscOn
S 045-41888eji
Tevens meisjes gevraag^
Diana Escort | c

045-320323__^j ,
Privé Diana (
045-233096

Deze week trio
aanbiedingen!!! -^

Club Olifant J„
Nieuwe meisjes: JacqueliJ1

Steffanie, Suzy, Simone,
Cynthia, Sandra. Ook b^

Rijksweg Zuid 105,Gelee'"Telef. 046-756335^
Aladdin

privé. Tel. 045-227jgg^
LadyS

Duitse meesteres in discr®,
SM studio. Tel. 043-6200^

Sandra
is er weer sinds heden, o
prijzen weer naar benede ■Telef. 045-270358^^

Erotische
prikkels! gf]

vrijblijvende sexadressen
nummers van vrouwef1'

046-752333_____^;
Marilyn Escort
045-426331. Dagelijks 9f
opend van 17.00-05.00^Ook heren voor darne^■

Snoepy
045-317032^^-

Buro Venus
de betr. privé-adressen
vindt U in ons fotoboe*-

Bel: 04954-1864^
ĥfl

Met een PICCOLO irj , ,
Limburgs Dagblad raa^ |S
uw oude spulletjes « »' J
kwijt. Piccolo's doen v ar
wonderen... Probeer "' lTel. 045-719966.



Nederland 2
EO/Tros/Veronica
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 Topscore met Ted de Braak.
09.00 Journaal.
09.07 Uitz. pol. partijen: Unie 55+.
09.10 Kook tv. Culinair program.
09.28 Magnum P.l. Amer. misdaadse-

rie. Afl.: Onafgemaakte zaken.
10.15 Arena. Discussieprogr. Herh.
10.40 Karel. Talkshow.
11.20 (TT) Toen was geluk heel

gewoon. Nederlandse comedyserie.
11.47 (TT) De geld maakt gelukkig

show. Amusementsprogr. Herh.
13.00 Journaal.
13.07 (TT) Studio sport. Herh.
14.34 (TT) Studio sport. Met de

Spaanse en Ital. voetbalcompetitie.
15.20 Natte neuzen. Dierenprogram.
15.50 Ric the raven. Tekenfilm.
16.00 (TT) Journaal.
16.07 Music maestro. Serie over gro-

te componisten. Afl. 9: Dvorak.
17.00 Wonderland (gepresenteerd

door Bassie en Adriaan).
17.54 De familie Keuzekamp.
17.58 (TT) 2 vandaag.
18.00 (TT) Journaal.
18.15 (TT) Actualiteiten.
18.39 (TT) Sportjournaal.
18.47 (TT) Hoofdpunten uit het

nieuws gevolgd door het weer.
18.55 (TT) Onderweg naar morgen.

Nederlandse soapserie. Afl. 171.
19.27 Dierenmanieren.
19.55 André Hazes special. Registra-

tie van succesvolle concert André
Hazes in Ahoy op 10 oktober jl.

20.32 Een fatale vergissing (Blind
judgement). Amerikaanse thriller uit
1990 van George Kaczender.

22.06 Dagboek van de waarheid
(Stolen lives). 13-delige Australische
serie. Afl. 5.

22.57 Het elfde uur. Talkshow.
23.47 Middernacht-Klassiek. Van-

daag: Arpeggione, cellosonate van
Schubert door Stanislaw Firlej, cello
en Anna Wesolowska, piano.

00.17 Journaal.
00.22-00.27 Nieuws voor doven.

Duitsland 1
"Sic
osde ZAK- Weekoverzicht.os"jjjï Morgenmagazin Sport extra.
Dun Morgenmagazin. Ontbijttv.
Og'n? Tagesschau.
OiUc ML Mona Lisa. Magazine.
lOnn Gon9- Heilgymnastiek.
lOn, Tagesschau.
10-c Reportages.
I^5 Urteil des Monats. Tips.
Il nu Tagesschau.
I,'^ Verstehen Sic Spass? Herh.
l3ft Presseschau.
13 ft, Tagesschau.
l3_c ARD-Mittagsmagazin.
14 nn Wirtschafts-Telegramm.
U n, Tagesschau.
UXI ScnimPf - 197 17. Talkshow.

"oO Die Rückkehr der Marchen-
-15 nnUt' 26-deli9e jeugdserie. Afl. 1.
15 iv> Tagesschau.
1 S'"3 Herzklopfen. Flirtshow.
Istc Hey Dad! Comedyserie.
16rin Neu im Ersten-l6nS Tagesschau.
f73 Füege. Talkshow. Vandaag:

ouclers 9aan scheiden.
17 in Tagesschau.
I?_2 Brisant. Boulevardmagazine.
1/sn ARD vor acnt Met: Re9info-
-17 $2 Tagesschau-Telegramm.
18 40 Sterne des Südens, serie.
Tfie Tagesschau-Telegramm.
i ;?* Wildbach, serie.
]§:■ Mr. Mountainbike.
19cd Das Wetter. Weerbericht.
2o_n Heute abend im Ersten.
ÏQie Tagesschau.
,■'s Die Goldene 1 - ARD-Fernseh-

-2Q ito'e" Amusementsprogramma.
21 nn Tagesthemen-Telegramm.

u° Report. Actuele reportages.
21 _ndaa9 vanuit München.■10 Der König von Barenbach.
"üitse serie. Afl. 5: Der Coup der

223nn Damen-
-23 tn Tagesthemen.
;"° Tatort. Duitse misdaadserie.

Oq Ij. Tod aus der Vergangenheit.
."d° Chronik der Wende. Documen-

00a'r|serie. Afl.: 29. November '89.
% tl Tagesschau.

5 (TT) Wehe, wenn Schwarzen-7?ck kommt. Duitse speelfilm uit
ft2l J van MaV sP'ls-5-02.20 Zuschauen - Entspan-

?eP - Nachdenken. Zwischen den
<-ei'en. Afl.: Spreewald.

Duitsland 2
05.15 Gezamenlijk programma

Duitsland 1 en 2. Zie Duitsland 1.
13.45 infotime. Consumentenmag.
14.00 Weihnachtliches Backen.

Met favoriete kerstgerechten.
14.30 Alfred J. Kwak. Tekenfilmserie.

Afl.: Die Olympiade.
14.55 Geheim - oder was?! Duitse

jeugdserie.
Afl.: Der geheimnisvolle Alte.

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

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

16.00 heute.
16.05 Die fliegenden Arzte (The

flying doctors). Australische dokters-
serie.
Afl.: Abenteuer im Ballon.

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

Schlagzeilen.
17.45 Der Alte. Duitse misdaadserie.

Afl.: Tod am Sonntag. Aansl.: Guten
Abend.

19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 (TT) Der grosse Bellheim.

Duitse tv-film van Dieter Wedel.
Afl. 1. Herh.

21.10 auslandsjournal. Buitenlandse
actualiteiten.
Vandaag een reportage over de bij-
zonder slechte medische voorzienin-
gen in Rusland.

21.45 heute-journal.
22.15 Todesstille (Dead calm). Aus-

tralische speelfilm uit 1989. Aansl.:
Neu im Kino.Filmtips.

23.50 heute nacht.
00.05 ZDF-Nachtexpress: Eine tiefe

Verwandtschaft. Documentaire over
de verwantschap tussen joden en
zigeuners, twee volken die beide een
geschiedenisvol vervolging en discri-
minatie met zich meedragen. Sir
Yehudi Menuhin, zelf jooden bekend
als de grootste violist van deze eeuw,
vergelijkt de tragische achtergronden
van deze volken en komt tot een
opmerkelijke overeenkomst: Hun lief-
de voor de muziek.

01.00-02.50 Insel der Erinnerung
(Kyöshü). Japanse speelfilm uit
1987.

TV FILMS VIDEO
RTL 5
,^25 uur - Angel Heart -fiteMJSA).
jjj* aan lager wal geraakte detec-
j/e Mickey Rourke wordt inge-
_^urd door Robert De Niro om

1 mysterieuze zanger op te

thriller van Alan Par-

Duitsland2
,f-\5 uur - Dead Calm -

thriller van Phillip
k?yce over een echtpaar, Nicole

en Sam Neill, die een, ereis maken om de dood van
Psv 500nl te vergeten en eenVchopaat oppikken uit zee.

DuitslandWest 3
h_o uur - Miir Murs -U9Bl-USA/F).
heiende documentaire, impres-

d_hVan e muurschilderingen in
l^ binnenstad van Los Angeles.
m_k'SSeuse Agnès Varda toont
cic s' °Pdracnt9evers, finan-"ers en toeschouwers.

" In de Amerikaanse thriller 'Angel Heart' komt de aan lager wal geraakte privédetec-
tive Mickey Rourke, bij zijn zoektocht naar een verdwenen zanger, terecht in de
wereld van voodoo. (RTLS - 20.25 uur).

BBC 1
00.35 uur - The Outfit -
(1974-USA). Twee broers bero-
ven een bank die gebruikt wordt
om zwart geld wit te wassen.
Eén van hen komt om en Ro-
bert Duvall zweert hem te wre-
ken. Spannende misdaadfilm van
David Lowell Rich.

Nederland 3
Vpro/Vara
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.
18.10 De Fabeltjeskrant. Serie.
18.15 Sesamstraat. Afl.: Ziek.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Klokhuis. Kindermagazi-

ne. Afl.: Afrikaanse muziek (1).
18.59 (TT) Lingo. Woordspel.
19.30 The powers that bc. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 2:
My mother myself. Herh.

19.59 TV-Nomaden. Jongeren-
programma.

20.35 Buren. Serie over onderlinge
verdraagzaamheid Nederlanders.

21.05 Life of a comedian
(En komikers uppvaxt). 3-delige
Zweedse serie. Afl. 3.

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

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

23.24-00.15 Nachtsalon. Praatpro-
gramma met kunstenaars en den-
kers.

" Special over André
Hazes. . (Nederland 2 -
19.55 uur).

Duitsland 3 West
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Duits.
09.00 Aktuelles aus dem Videotext.
09.05 ARD-Morgenmagazin. 10.00
Schooltv. 12.00 Bonn am Rohr. 12.30
U 30. Jongerenmagazine. 13.15 Por-
tret van de filosoof Karl Raimund
Popper. 14.00 WDR aktuell. 14.05
Hit Clip. 14.30 Giftgrün. 15.00 WDR
aktuell. 15.05 FensterPlatz. 15.45
Chronik der Wende. Afl.: 28. Novem-
ber 1989. 16.00 Hier und heute unter-
wegs. 16.30 Cursus Duits. 17.00
Sesamstrasse. 17.30 Prinz Eisenherz.
Afl. 18. 18.00 NRW. 18.05 KvK. 18.30
Das Nachste bitte. Afl.: Kastration.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.25 Fenster-
progr. der Landesstudios. 19.45
Wohnraume. 20.15 Sportprogr. 21.00
WDR aktuell. 21.15 Markt. 21.45 HIV-
Positiv: es gibt ein Leben nach dem
Test. Reportage. 22.30 (TT) Linden-
strasse. Afl. 469. 23.00 Agnés Varda:
Mur murs. Documentaire. 00.18 Agnés
Varda: Das Amer. Erlebnis. Reporta-
ge. 00.32 Agnés Varda: Uncle Yanco.
Documentaire. 00.50 Nachrichten.
00.55-08.15 Nachtprogrammering.

RTL 4
06.30 Hei elei kuck elei.
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 soap. 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 dat zich
richt op de moderne huisvrouw.

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. Spelprogram-

ma. 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. Gevarieerd

middagmagazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Over gebeurtenis-

sen die ingrijpen in mensenlevens.
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. Comedyserie.
21.00 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.50 Top santé. Gezondheidsmag.
22.35 Hunter. Amer. detectiveserie.
23.30 Nieuws, sport en weer.
00.00 St. Elsewhere. Drama. Herh.
00.50 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.35 Nachtprogramma.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gym. 08.30 Cursus Duits.
09.00 Schooltv. 10.20 Step in. 10.35
Clin d'oil. 10.50 Sport-Arena. 11.45
Sport im Dritten. 12.40 Hit-Clip. 13.05
Flutlicht. 14.00 Schooltv. 15.00 Hallo,
wie geht's. 15.15 Treffpunkt Saar 3.
15.45 Treffpunkt (Baden-Württem-
berg). 16.10 Sauhatz - Das Sportquiz.
16.45 Metros dieser Welt. Afl.: Singa-
pur. 17.00 Cursus. Duits. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Die Curiosity-Show.
18.21 "Philipp. 18.25 Unser Sandmann.
18.30 Südwest aktuell. 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 Die Montagsmaler.
19.20 Landesschau. 19.48 Landes-
schau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Infomarkt - Marktinfo. 21.00
Nachrichten. 21.15 Documentaire over
Jeruzalem. Herh. 22.00 ■ Der Neb-
bich. Blijspel. Herh. 23.20 Denkanstös-
se. 23.25 Speciale uitzending t.g.v.
de vliegtuigkaping van 18 oktober
1977 in Mogadishu, Somalië. 00.35
Schlussnachrichten. 00.50 Non-Stop-
Fernsehen.

SAT 1
05.30 Deutschland heute morgen.
09.30 Falcon Crest. Herh. 10.30
Neighbours. 11.00 The young and the
restless. 11.55 Riskier' was! 12.30
Knots Landing. 13.25 Falcon Crest.
14.25 Tarzan. 14.55 Star Trek. 15.55
MacGyver. 17.00 Riskier' was! 17.30
Reg. progr.'s. 18.00 Geh aufs Ganze!
19.00 Sat.l Newsmagazin. 19.15 tag-
lich ran. 19.30 Glücksrad. 20.15 Anna
Maria - Eine Frau geht ihren Weg.
Afl. 7. 21.15 Bitte melde dich! Aansl.:
TopNEWS. 22.10 Alarm! Aansl.: Top-
NEWS. 23.00 News & Stories. 23.50
Es weihnachtet sehr. 00.55 Star Trek.
Herh. 01.45 MacGyver. Herh. 02.35
Baywatch. Herh. 03.25 Stunde der
Filmemacher. Afl.: 21 Nationalhymnen
im Hartetest. 03.40 24 Stunden. Herh.
04.10 Bitte melde dich! Herh. 05.00
The adventures of the black stallion.
Herh.

Duitsland 1
00.55 uur - Wehe, wenn Schwar-
zenbeck kommt ... - (1979-D).
Flauwe klucht van May Spils
over een schroothandelaar die
de belasting wil ontduiken.
Hij zet zijn eigen dood in scène,
maar wordt 'gered' door een
bokser. Met: Werner Enke.

Duitsland 2
01.00 uur - Kyoshu - (1987-J).
Aardig, deels autobiografisch re-
giedebuut van Takehira Nakaji-
ma over een 15-jarig meisje dat
de kost moet verdienen als va-
der het gezin verlaat en moeder
weigert te werken.
Met: Sairi Komaki.

RTL Television
05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttv. 09.05 Kojak. 10.00 The bold
and the beautiful. 10.30 Days of our
lives. 11.00 Der Preis ist heiss. 11.30
Familien Duell. 12.00 Punkt 12. Mid-
dagmagazine. 12.30 Springfield Story.
13.15 California Clan. 14.10 Murder,
she wrote. 15.00 llona Christen. The-
ma: Zwanger, zonder het te weten.
16.00 Hans Meiser. Vandaag: Mijn
moeder had nog kunnen leven. 17.00
Jeopardy! Spelprogr. 17.30 Unter uns.
Duitse soapserie. 18.00 The bold and
the beautiful. 18.30 Explosiv - Tele-
gramm. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Explosiv - Das Magazin. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. Duitse fami-
lieserie. 20.15 Notruf. 21.15 Sonntag
& Partner. Duitse serie. 22.15 EXTRA- Das RTL-Magazin. 23.00 10 vor 11.
Vandaag over uitvinder en genie Gott-
fried Wilhelm Leibniz dieo.a. de grond-
beginselen van de rekenmachine en
computer uitvond. 23.30 Gottschalk.
Late-night-show. 00.00 RTL-Nachtjour-
nal. 00.30 RTL-Nachtshow. Herh.
01.15 Kojak. 02.15 Murder, she wro-
te. 03.10 llona Christen. Herh. 04.05
Hans Meiser. Herh. 05.00 Explosiv -Das Magazin. Herh.

RTLS
16.25 Tv boetiek. Homeshopping.
16.55 Goede tijden, slechte tijden.
17.20 Happy days. Amer. comedy.
17.45 Knight rider. Actieserie.
18.35 Beverly Hills 90210. Herh.
19.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
19.30 Renegade. Amer. actieserie.
20.25 Angel heart. Amerikaanse thril-

ler uit 1987 van Alan Parker.
1955. Privédetective Harry Angel
wordt door dè mysterieuze Louis
Cyphre gevraagd de zanger Johnny
Favorite op te sporen. Angel zit laag
bij de grond en neemt de opdracht
aan voor een zeer laag bedrag. Aan
de hand van een aantal krante-artike-
len komt Angel in Harlem terecht.
Daar hoopt hij meer over Favorite
te weten te komen. Angel gaat naar
een dokter die meer informatie kan
geven over Favorite. Als hij daar
aankomt, is de dokter overleden.
Angel wordt verdacht van moord op
de medicus en wil zijn handen van
de zaak aftrekken. Cyphre wil echter
dat hij met zijn onderzoek doorgaat
en geeft hem meer geld. Angel komt
in een wereld van voodoo terecht
en ontmoet daar de opvallende Epi-
phany.

22.25 Nieuwsflits. Kort nieuws.
22.30 Lijn 5. Live-programma.
23.00 Quantum leap. Amerikaanse

fantasyserie. Afl. Freedom - Novem-
ber 22, 1970.
Sam kruipt in de huid van George
Washakie, een Indiaan in Nevada.
Hij wordt beschuldigd van diefstal
van een vrachtwagen en wordt sa-
men met zijn grootvader achter de
tralies gezet. Heorge wordt daarbij
zeer wreed behandeld door de she-
rieff. De opa kan niet begrijpen
waarom ze in de gevangenis zijn
beland. Ze hadden de vrachtwagen
alleen maar even geleend en waren
vastbesloten om die terug te bren-
gen.

23.50 Nieuwsflits. Kort nieuws.
23.55 Ricki Lake. Amer. talkshow.
00.40 As the world turns. Herh.
01.25 Hei elei, kuck elei aktuell.

Luxemburgs programma.
01.55 Nachtprogramma.

België/TV 1
15.00 Schooltelevisie. Afl. 5.
15.30-15.53 Family Album, USA.
17.10 Het Capitool. Afl. 813.
17.35 Paradise Beach. Afl. 61.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 1081.
18.35 Blokken. Spelprogramma.
19.05 Buren (Neighbours). Afl. 1505.
19.30 Journaal en sport.
20.00 De kinderoppas (The nanny).

24-delige Amerikaanse comedyserie.
Afl. 13: Family plumbing.

20.25 The magie of David Copper-
field. Goochelshow.

21.10 Op de koop toe.
Vandaag: Hotels in de Ardennen en
gourmetsets getest.

21.50 Cobra. Amerikaanse actieserie.
Afl. 10: Something in the air.

22.35 Programma van Librado.
23.05-23.07 Weerbericht.

België/TV 2
17.50 Dag Sinterklaas. Afl. 3:

Het boek van Sinterklaas.
18.00 Tik tak. Afl. 332.
18.05 Musti. Afl.: De worm. Herh.
18.10 Prins Valiant (The legend of

Prince Valiant). Amerikaanse teken-
filmserie. Afl. 13: De held.

18.35 Skippy (The adventures of
Skippy). 39-delige Australische fami-
lieserie. Afl. 37: Golfer.

19.00 Thunderbirds. 26-delige Engel-
se sf-serie. Afl. 35: Half één (1). ,

19.30 Journaal, sport en
weerbericht.

20.00 Mikpunt. Een plezierige kijk op
bijzondere mensen.

20.05 Het huis Eliott (House of
Eliott). Engelse serie. Afl. 6.

21.00 Kijk uit. Verkeerstips.
21.05 Document: Kongolezen in het

blanke paradijs. Documentaire over
Kongolezen, die in de koloniale tijd
(1885-1960) in België verbleven.

22.00 Ter Zake. Infomagazine met
nieuws en sport.

22.45 Geen kaas, geen spektakel.
Cultureel magaznne.

23.30-23.32 Coda. Lut de Block leest
voor uit eigen werk. Vandaag: Er
slaapt een man in huis.

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

Radio 3
Elk heel uur nieuws.
AKN: 6.04 Breakfast-club. 9.04
Arbeidsvitaminen. 12.04 Denk aan
Henk. 14.04 Carola. AKN: 15.04
The magie friends. 17.04Rinkelde-
kinkel. 18.04 De Avondspits. 19.04
Spoor 7. 20.04 Forza. 21.04 Villa
65. 0.04 TROS Nachtwacht. 2.02
Vacuüm. AKN: 4.02-6.00 Pyjama
FM.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00 Nieuws. 7.02
Aubade. 9.00 Muziek voor miljoe-
nen. 11.00 Ochtendconcert. 13.04
In antwoord op uw schrijven. 14.00
Middagconcert. 16.00 De Neder-

landen. 17.00 De koffer. Om 18.00
en 20.00 Nieuws. 18.04 De wande-
lende tak. Ostads uit Afghanistan.
19.00 De grote oversteek. 20.02
Nieuwe maandag. I, Sinfonia Var-
sovia met sopraan; 11. Radio Symf.
Ork. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

lelevisie en radio maandag

Nederland 1
Ïftv/AvroJjO Tekst-tv.j?'Orj-09.20 De witte Piet. Afl. 2.
730-09.45 Nijntie en haar vriend-te. Afl. 35.'0.00-10.20 Huisje boompje beestje.

"■3O-10.50 (TT) Economie in beeld.
1l'UJu-11.21 (TT) Elektrische stroom.

]i30 (TT) De opstand in de Neder-, a«den. Afl. 4.j!'ss Tekst-tv.
"'1 Nieuws voor doven en slecht-zienden.U'J 9 Via Ria. Discussieprogramma.
'3 Dag Sinterklaas. Sinterklaas-pogramma. Afl. 4: Waarom is Zwar-,s Piet zwart?

"29 Extra large. Jeugdprogramma
*aarin kinderen met bekende en

medelanders praten.■'9 Roseanne. Amer. comedyserie.
ar< geeft een feestje voor zijn oude

sportvrienden en Roseanne maakt
?{jh zorgen over Becky.

lBn
l8 °° Vervolg Roseanne.

■<8 Topscore met Ted de Braak.Woordspel.
." Millennium. Magazine over de

49°,6k°mst.
; 28 (TT) Ha die pa! Nederlandse
ji^edyserie. Afl.: Vakantiewerk.j^°(TT) Journaal.
jj24(TT) NOS-Weeroverzicht., ,^0 Sterkste man van Nederland.1 Portief amusementsprogramma
Ror>dom de competitie van 1994, inj^rculo, Gelderland.jj'2s Hier en nu. Actualiteitenrubriek.
"1 (TT) De stoel. In deze laatste

ï'evering o.a. de laatste farao van
jj
E9ypte.
£7 NCRV dokument: Rachida.
°cumentaire over een Algerijns

»6zin dat verscheurd wordt door het
j3Qeloof.
in

38 Miniatuur. De bijzondere plek
net leven van bijzondere mensen.andaag: Henk van Os, directeur

& t hetRijksmuseum te Amsterdam.J^S-23.50 Journaal.

Radio 5
Elk heel uur t/m 17.00 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. HV: 13.10
Het voordeel van de twijfel. 14.03
Boven het dal. 14.30 De verbeel-
ding. 15.02 Ophef en vertier. 17.10
Radio UIT. RVD: 17.45 Postbus
51 op 5. Om 18.00 en 23.00
Nieuws. OHM: 18.02 OHM Radio.
19.00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
hetTurks. 19.50Nieuws en actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
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 maan-
dag). 22.00 Het zwarte gat.
23.07-24.00 Met het oog op mor-
gen.

RTBF/La Une
15.20 Vacaturebank. 15.35 Tour de
chance. 16.30 Neighbours. Afl. 56.
17.00 Stahlkammer Zürich. Afl. 12.
17.55 Carlos et les autres. 18.30 Info
première. 18.50 Cartes sur table.
19.10 Sportmagazine. 19.30 Nieuws.
20.05 Ecran témoin: Le zébre. Franse
speelfilm uit 1992. 21.50 Debat. Dis-
cussie n.a.v. de hiervoor uitgezonden
film. Thema: Huwelijkse trouw. 23.10
Laatste nieuws. 23.20 24 H sur les
marchés.23.2s-23.35 La pensee et les
hommes. Filosofisch magazine.

SPORTS 21
14.00-15.21 Schooltv. 17.03 Cursus-
sen Engels en Duits. 18.02 en 19.21 lei
Bla-bla. 18.58 Neighbours. 19.26Paar-
denkoersen. 19.30 Zie RTBF/La Une.
22.00 Laatste nieuws. 22.22 Paarden-
koersen. Herh. 22.25 L'hebdo. 22.50
Présence protestante. 23.19-23.23 24
h sur les marchés + Dow Jones.

TV 5
06.00 Ochtendprogr! 12.00 Nieuwsflits.
12.05La chance aux chansons. 12.45
Zwitsers nieuws. 13.05 La maison
Deschênes. 13.30 Culture sans mur.
14.25 Autant savoir. 14.45 37,5 i le.
soir. Vandaag: Hypnose. 16.00
Nieuws. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.25 Bibi et ses amis.
17.05 Le jardin des bêtes. 17.15 Per-
fecto. 17.40 Aids spotje. 17.45 Ques-
tions pour vn champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Nieuws. 18.55 Re-
vue de presse. 19.00 Paris lumiéres.
19.25 La météo des cinq continents.
19.30 Belgisch nieuws. 20.00 Enjeux
/ Le point. 20.55 La météo des cinq
continents. 21.00 Nieuws. 21.40 Tha-
lassa. 22.35 Jours de guerre. Docu-
mentaireserie over België tijdens WO
11. Vandaag: Juli 1944. 23.35 Montag-
ne. Vandaag een Zuid-Amerikaspecial.
00.10 Nieuws. 00.35 Le cercle de
minuit. 01.45 L'enjeu international.
02.15 La chance aux chansons. 02.50
Mise au point. 03.50 L'heure de véri-
té. 04.50 Visions d'Amérique. 05.05
Paris lumiéres. 05.35 Eurojournal.

BBC 1
07.00 en 08.00 Business breakfast
(news). 10.05 Kilroy. 11.00 Nws. 11.05
Good morning with Arme and Nick.
13.00 Nws. 13.05 Pebble Mill. 13.55
Reg. Nws. 14.00 Nws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 The great British quiz.
15.15 Knots Landing. 16.00 Today's
gourmet. 16.30 Tekenfilms. 16.45
Monster café. 17.00 Mortimer and
Arabel. 17.15 The all new Popeye
show. 17.35 Mighty Max. 18.00 News-
round. 18.05 Blue Peter. 18.35 Neigh-
bours. 19.00 Nws. 19.30 Reg. Nws..
20.00 Telly addicts. 20.30 Watchdog.
21.00 EastEnders. 21.30 The Brittas
empire. 22.00 Nws. 22.30 Panorama.
Afl.: Ferries - The fatal flaw. 23.10
First bom. tv-film. Afl. 2. 00.05 Film
94 with Barry Norman. 00.35 The
outfit. Amer. aktiefilm uit 1974.
04.00-04.30 BBC Select. Herh.

BBC 2
08.00 Crystall Tipps and Alistair. 08.05
Barney. 08.10 Thundercats. 08.35
Record breakers. 09.00 Breakfast
news. 09.15 The record. 09.35 Wri-
ters' houses. 09.50 ■ A week to
remember. 10.00 en 11.25 Schooltv.
11.00 Playdays. 15.00 Just so stories.
15.10 The last best year. Amer. tv-film
uit 1990. 16.50 Nws.. 17.00 Today's
the day. Quiz. 17.30 Ready, steady,
cook. 18.00 Esther. 18.30 Catchword.

19.00 Buck Rogers in the 25th centu-
ry. 19.50 Lucinda Lambton's alphabet
of Britain. 20.00 The world at war.
Documentaireserie over de geschiede-
nis van de 2e Wereldoorlog. 21.00
Horizon. Dr. Sue Blackmore onder-
zoekt enkele van de bijna 4 miljoen
getuigenissen van Amerikanen die
beweren ooit door buitenaardse we-
zens te zijn ontvoerd. 21.50 10 X 10.
Serie korte films van jonge regis-
seurs. 22.00 ■ Steptoe and Son.
Herh. 22.30 Martin Chuzzlewit. Aansl.:
Tales from the quilt. 23.30 New-
snight. 00.15 The new Middle Ages.
Late-show special over de 21e eeuw.
01.00-01.55 The midnight hour.
03.00-05.00 Night school. 05.45-06.00
BBC Select.

RAI UNO
06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Prisma. 14.20 Prove e provini
a Scommettiam che? 14.50 Parlemen-
taire rubriek. 15.20 Uno per tutti.lB.oo
Nieuws. Aansl.: Filmrubriek. 18.20 Mio
zio Buck. Serie. 18.50 II vigile urbano.
Serie. 20.00 Nieuws en sport. 20.40
Speelfilm. 22.55 Actualiteiten. 00.05
Nieuws. Aansl.: Parlementaire rubriek.
00.25 Uno piu uno ancora. 00.35 DSE- Sapere. 01.00 Doe music club. 01.30
Una tragedia americana. Serie. 03.00
Scala reale. 04.40 Nieuws. 04.50 Doe
music club. 05.15 Diplomi universitari
a distanza. Schooltelevisie.

NBC
05.30 en 06.30lntem. business view.
06.00 en 07.15Weekly business. 07.45
en 08.15 Strictly business. 08.00 en
08.581TN World news. 08.30 Inside
edition. 09.00 Super shop. 10.00 Ro-
londa. 11.00 Rivera live. 12.00 Today's
business. 12.30 FT Business today.
13.00 Today. 15.00 The money wheel.
Met beursberichten. 17.30 FT Busi-
ness tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN
World news. 19.30 Chris Bonington -
The Everest years. Portret. 20.30 I
witness video. 21.30 Inside edition.
22.00 ITN World news. 22.30 The
best of the tonight show. 23.30 Real
personal. 00.00 FT Business tonight.
00.20 US Market wrap. 00.30 NBC
'Nightly news. 01.00 Equal time. 01.30
Talkin' jazz. 02.30 Entertainment X-
press. 03.00 Rivera live. 04.00 Der
hot bird club. Magazine voor satelliet-
liefhebbers. 05.00 Inside edition.

MTV
06.00 Awake on the wildside. 07.30
The grind. 08.00 Awake on the wildsi-
de. 09.00 Ingo. 12.00 The soul of
MTV. 13.00 Greatest hits. 14.00 The
afternoon mix. 16.30 The report. 16.45
CineMatic. 17.00 News at night. 17.15
3 from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Hit
list UK. 20.00 Greatest hits. 21.00
Model. 21.30 House of style sth anni-
versary special. 22.00 Real world 3.
Reality-soap. 22.30 Beavis & Butt-
head. 23.00 The report. 23.15 CineMa-
tic. 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.

CNN
24 uur per dag nieuws, met om:
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 World
sport. 17.30 Business Asia. 20.00
World business today. 21.00 Intern,
hour from London and Washington.
22.45 World sport. 23.00 World busi-
ness today update. 23.30 Showbiz
today. 00.00 The world today. 01.00
Moneyline. 01.30 Crossfire. 02.00 Pri-
me 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
O6.oo.Nieuws. 6.05 Radio 2Regio-
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.
11.50Hetkoekoeksnest, 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 meestuiteen-
lopende hobbies en verenigingen.
22.00 Nieuws 22.05 Pyanissimo.
Easy-listeningmuziek met Mare

Brillouet. 23.30-06.00 Nachtradio
(vanaf 24.00elk heel uurnieuws)

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

Eurosport
08.30 Ochtendgym. 09.00 Kunstrijden
op de schaats. Nations Cup. 11.00
Overzicht wereldbekerwedstrijden in
Sestriere en Park City. 13.00 Intern,
motosports. 14.00 Tennis. WTA-
toern.: Finale. 15.30 Gewichtheffen.
WK vanuit Istanbul. 16.30 Autosport.
17.30 Braziliaans comp.-voetbal, 2e
ronde. 19.30 Eurosportnieuws. 20.00
Speedworld. 21.00 Autosport. 22.00
Boksen. 23.00 Eurogoals. 00.30 Euro-
golf magazine. Heineken Australian
Open. 01.30-02.00Eurosportnieuws.

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

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05Radiofrühstück + 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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Scheel
Boekenleggers en kaarten zijn
aardige geschenken waarvan de
ontvanger nog eens scheel kan

opkijken. Voor dieper geïnteres-
seerden is er het '3D Magie kij-
kavontuur'. Een boek met 22
verschillende 3D platen, varië-
rend van moderne kunst tot de
meest buitenissige voorstellin-
gen. Op de achterkant van de
bladzijde staat het verborgen
beeld afgedrukt (Terra 29,50).
Leuk in dat kader is ook 'Magie
Eye 1995' een kalender waarvan
de meeste beelden zich betrekke-
lijk makkelijk laten zien. Om te
kijken of de juiste diepgang
wordt gezien kan de laatste
bladzijde worden nageslagen
(Ef&EF 32.50).

3D Puzzels' is bedoeld voor ge-

vorderden. Doolhoven, raadsels
en onontwarbare knopen vor-
men een uitdaging voor het ver-
moede inzicht. Daarnaast wordt
uitleg gegeven over het ontwer-
pen van drie dimensionale beel-
den (Terra 24.50).
Puzzelaars krijgen de kans dub-
bel te puzzelen middels legpuz-
zels voorzien van 3D illusie. Het
beeld komt pas omhoog drijven
als de puzzel klaar is en stoort
niet tijdens het aanleggen. Het
mooiste beeld ontstaat bij een
simpel roosjesexemplaar (Ra-
vensburger) op witte achter-
grond. Goed bekeken komt daar
een bol Valentijnshart los van de
plaat naar de kijker toe zweven.

" Driedimensioneel kijken is een kwestie van oefenen. Houdt de foto vlak voor uw neus, knipper niet met de ogen
en neem langzaam afstand, voor uw ogen ziet u de bijtjes vliegen. Foto: GPD

Hup Sinterklaas
DOOR VERONIQUE PUTS

De strijd tussen de kerstman en Sinterklaas
om de gunst van het Nederlandse kind woedt
al enkele jaren.En dekerstman lijkt aan
dewinnende hand. Ik weet het, er zijn veel
argumenten om Sint naar dereservebank
te verwijzen. Een blanke man (bisschop nota
bene) die zich laat bedienen door zwarte
knechten met een zwaar accent, die te dom
zijn om vpor de duvel te dansen. Het kan
eigenlijk nj,et meer. Maar een blik op die
dikke, domme lachende kerstman en ik weet
dat dekerstman in elk geval een alternatief
biedt. De kerstman heeft geen uitstraling,
geen autoriteit. Terwijl Sinterklaas nauw-
keurig een boek des levens bijhoudt en
daarin - oprijm - de balans van mensenle-
vens opmaakt, deelt die andere dikke gul-
laard zijn kado's vrijelijk uit. Niks geen roe

ofvermanende woorden. Opvoedkundige
waarde nul komma niks. Zijn geschenken
krijgen daardoor nooit dat speciale aura
van: ik had het ook niet kunnen krijgen.
Bovendien wekt dekleur van de neus van
dekerstman alsook zijn vocabulaire datzich
doorgaans beperkt tot het simpele 'Johoho!'
een niet te vermijden indruk van overmatig
alcoholgebruik. Het is makkelijk scoren voor
die gast in deze dagen. Sinterklaaspoetst
ondertussen zijn imago op, om de strijd
beter het hoofd te kunnen bieden. Tijdens
het verslag van de intocht op tv, hoorde ik
de goedheiligman duidelijk zeggen dat hij
eventjes moest plassen. De Sint van vroeger
hoefde beslist nooit te plassen. Ook de roe
lijkt verdwenen van het toneel en van slepen-
dekettingen die als een zwaard des oordeels
werden meegevoerd, is al helemaal niets
meer te bespeuren. De zak dient alleen nog
maar om zoetigheden in te vervoeren. Ik
vind het een verschraling. In het licht van
de roe §rrmak de marsepein toch het allerlek-
kerste. Hup' Sint, hup!

mens
Driedimenstionale illusies wereldwijdfors verkocht

Bijna iedereen kan
'stereocopisch zien'
DOOR DESIRÉE VAN OOYIK

Een rage in druk is 3D. Een
illusie die de wereld ver-
overt. Japan, de Verenigde
Staten en nu Europa vallen
voor beeltenissen die er op
het eerste oog niet zijn.
Boeken, kalenders, kaarten
en boekenleggers zijn be-
drukt in de zich herhalende
motieven die ook als kunst-
vorm worden geappre-
cieerd. Zelfs traditionele
puzzelaars wagen zich
stukje voor stukje aan het
avontuur van het 'Magie
eye'.
Kunst is het ook om kijk te krij-
gen op de afbeeldingen. In een
plaat vol monotone beelden zit
eeri tekening verborgen die in
niets lijkt op wat er op het eerste
oog wordt waargenomen. Oefe-
ning baart in dit geval letterlijk
kunst, scheel kijken of juist met
beide ogen naar buiten gedraaid
danwei trachten door de plaats
heen te turen, het zijn drie me-
thoden om de verborgen beelte-
nis te ontdekken. Ontspannen
blijven is daarbij van belang.
Kinderen zien het sneller en
makkelijker dan volwassenen.
Maar uiteindelijk blijkt maar 2
procent van alle mensen echt
niet in staat het te zien. Degenen
die het wel lukt kunnen 'stereos-
copisch kijken.

De geschiedenis van 3D is in
eveneens drie stappen gezet. Al
in 1839 ging Sir Charles Wheat-
stone aan de slag met eenvoudi-
ge getekende diagrammen, spie-
gels en schuifpanelen. Met be-
hulp daarvan kon hij de twee
diagrammen visueel zo laten
versmelten dat er een driedimen-
sionale werking ontstond. Rond
1960 werd de techniek her-
nieuwd ontdekt en met behulp
van computers verbeterd. Maar
pas nu krachtiger computers in
gebruik zijn en speciale 3D-pro-
gramma's ontworpen zijn de il-
lusies zo geperfectioneerd dat ze
een breed publiek aanspreken.

'Elke dag een beker verse koemelk'
Verhalen over meer
dan 100 jaar leven

DOOR JOOP OFFRING

„Het was een bevalling," ver-
zucht auteur Willem Gunneman
over zijn boek 'Eeuwlingen',
„een zware bevalling die dan
ook negen maanden heeft ge-
duurd."
Gerrigje de Haan uit Hattem, ge-
boren op 30 augustus 1893,
vormt de aanleiding voor het
boek. Plaatsgenoot Gunneman
bezoekt de honderdjarige uit
naam van een plaatselijk blad.
„Fotograaf Aart Veldman en ik
zeiden tegen elkaar: honderdja-
rigen, kunnen we daar niks mee?
Uitgeverij Kok bestond honderd
jaar. Een leuke combinatie."
Prettige bijkomstigheid is Fred
van Dam. „Een meneer uit Bar-
neveld. Hij verzamelt alle gege-
vens over honderdjarigen en
ouderen. Zelfs het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek verwijst
naar hem."
Gunneman selecteert twaalf
kandidaten. Hij spreekt met ze
over lief en leed, politiek, geloof,
werk, kinderen, familie, de oude
dag en natuurlijk 'die goede ou-
.de tijd.

Waardig
Het boek is opgedragen aan de
geïnterviewden die inmiddels
zijn overleden. „ Eerbetoon is
misschien een zwaar woord,
maar ik heb deze mensen wel
waardig geportretteerd." 'Eeuw-
lingen' is het resultaat. Met als
ondertitel 'Ik ben van de vorige
eeuw', een uitspraak van Gerrig-
je de Haan. De 101-jarige Hat-
temse doet die uitspraak aan het
eind van het vraaggesprek, als ze
vermoeid is. Daarvoor heeft ze
verteld over het leven als boe-
rendochter. „ledere dag dronk
ik, als ik opstond, een beker ver-
se koemelk. Daar word je oud
van, zei mijn vader altijd."

Behalve Gerrigje komen ook an-
dere kleurrijke hoogbejaarden

aan het woord. Jakob Pilon dj
de Duitse keizer op zijn vliic'
begeleidde, mevrouw Van And'
die werd binnengehouden orndl
ze lelijk was(!), boerenzoo
Koop de Grouw, die buldert v<j
het lachen als Gunneman ■"werking van een cassetterecofj
der uitlegt en hij zijn eigen sWI
terughoort.

Armoede
De auteur: „Eigenlijk zijn dl'
vraaggesprekken een soort b*
vestiging van de geschiedenistef
jes op school. Je leert over *wereldoorlogen, maar opa's
oma's die erover vertellen, dj
levert natuurlijk mooiere ver»!
lenop.
Het verschil tussen rijkdom Jarmoede is een terugkerend oM
derwerp. Citaat: „Terwijl
armen een plak koolraap ate"'
kregen wij een dikke snee rogg£
brood." Gunneman: „Armoe"?
was ook het verschil tussen ê.
en niet te eten hebben. Hondel"
jaargeleden zag Nederland ei^1

zoals het nu elders in de were'0
nog steeds is."
'Eeuwlingen' („Ik ben van de V'
rige eeuw"), is een uitgave va"
Kok Kampen. Prijs: f 22,50. Ac-
teur: Willem Gunneman, foto 8.
Aart Veldman. >

Europese bekroning voor jongmodetalent
De 24-jarigeMaastrichtse mode-
student Niels Schijfs is in Lon-
don uitgeroepen tot de 'Young
European Fashion Designer' van
1994. Zeventien jonge ontwer-
pers uit onder andere Duitsland,
Italië en Frank deden mee aan de
tweede versie van deze interna-
tionale wedstrijd. De wedstrijd
stond dit jaar in het teken van
'honderd jaar film. Een prijs
van 250 Pond (ongeveer 650 gul-
den) was de beloning voor orgi-
naliteit.
De jonge ontwerper baseerde
zijn winnende collectie op de
Belgische plattelandsfilm 'De
Vlasschaerd'. Landelijke accen-
ten en eenvoud tekenen dan ook
zijn quasi-versleten mannenmo-
de. Wijde spijkerbroeken, grote
zakken en ondergoed als boven-
kleding geven zijn ontwerpen
een praktisch karakter. Tweede-
hands kleding vormde de inspi-
ratiebron.

„Een verrassing, een eer, een
vorm van erkenning." Niels is

maar wat trots op zijn titel. w|'
middels hangen de bekroon" ]
kleren weer in de kast, want zeUi
draagt hij ze niet. Het jonge ta
lent geniet nog even na van zij
succes door alle publiciteit
reacties die hij nog steedskrijgt
Het maken van mannenkledin»
is voor hem een bewuste keuZ ;

„Dat is veel interessanter da
vrouwenkleding, omdat daar a
genoeg aandacht aan wordt bf'
steed. Wat meer creativiteit in’„
mannenmode kan geen kwaad,
zegt Niels vastbesloten.

Het gewonnen geld staat netje^
op de bank. „Dat kan ik goed ge'
bruiken voor mijn eindexamel^
collectie." De ambitieuze jonge'
man is van plan zijn laatste jaa^
goed in te vullen op .de MaaS
trichtse Academie voor Beelden^
de Kunsten. Vast omlijnde toe'
komstplannen heeft hij nog nie _
„Ik denk dat ik naar Italië ga oPJin een of ander modebedrijf a
ervaring op te doen."

O Niels Schijfs: „Mannenkleding is veel interessanter dan
vrouwenkleding." , Foto: frits widdershoven

(ADVERTENTIE)

I — ____.___— — ____ — ___-__. — — "Il

I XJgaatgewoon
\ naarde I
| tandarts. \
■ De kranten stonden er bol van. vullende verzekering inclusief maximaal ’ 3000,- voor de totale

Op televisie raakten ze er niet tandartskosten vanaf ’ 12,50 behandeling. Als u de polis vóór_ over uitgepraat. Inmiddels is het per volwassene per maand ' 1 april 1995 afsluit, kunt u daar
een feit: er is door de overheid (kinderen tot 18 jaar gratis). met terugwerkende kracht P,
flink geknaagd aan de zieken- Dit is slechts negen gulden gebruik van maken. Via de
fondsvergoeding voor tandheel- meer dan de basis aanvullende CZ gezondheidskrant van medio
kundige hulp. CZ vindt dat u verzekering. Volwassenen zijn decemberkrijgt u alle feiten nog *toch gewoon naar de tandarts verzekerd van een jaarlijkse eens overzichtelijk op een rijtje.
moet kunnen gaan. Daarom heeft tandartsvergoeding tot ’ 750,-. CZ-verzekerden worden via een

■ CZ voor haar verzekerden vanaf Voorkinderen is er een ver- persoonlijke brief geïnformeerd.
1 januari 1995 een nieuwe aan- goedingvoor orthodontie tot Als dat geen goed gevoel is?!

j CZREKEN DAAR MAAROP. |
I PTA I■ V_X._L_ GROEP t_

ZORGVERZEKERINGEN I

L. _ _ ___.___.___. ___ — — — _ _ — — _ — — — _______________ —''-^

(ADVERTENTIE) Jk
I Modehuis
1Boosten Ij

St. Nicolaas-
aanbiedingen I
10% 25% 50%

korting
op de

totale collectie
Akerstraat-Nrd. 156__\ HOENSBROEK _^__\
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Merson: snuiven en gokken
JONDEN . . Sterspeler Paul Merson gaf afgelopen week het gebruik

>?a*i cocaïne toe. Zaterdag vertelde hij over zijn verslaving aan gok-: De aanvaller van Arsenal biechtte op dat hij gokt sinds zijn 16e
3 dat hij een schuld opbouwde van ongeveer 300.000 gulden. Op één
?ag vergokte de international van Engeland bijna 60.000 gulden op de

van American football. „Een sport waarvan ik echt hele-
,7^l niets weet." , .... , ..,M<*son, die vorig jaar in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd te-
ifö Oranje in Rotterdam de paal raakte na een prachtige vrije trap,

ongeveer 15.000 gulden per week bij Arsenal. Sinds hij lid is

'■■ ?n de Anonieme Gokkers gaat een derde van het loon naar de aflos-
fgNS van schuld.Eerder gaf Merson toe dathij op een avond 450 gul-
:_en opmaakte aan cocaïne.

JongPSV troeft Rotterdamseroutiniers af

Feyenoord weer
over de knie

ÏNDHOVEN - Binnenkort
L aakt de UEFA officieel be-

dat Nederland een
Lf ~CuP Plaats moet mle~
L^en. De vierde plek in de

tionale competitie kan dan
L.^eens prijsloos zijn. Op die
V*de piaats staan PSV en
£ enoord keurig bijelkaar,Lv, e boeiende topper van gis-ren (4-1). Beide clubs tellen
f gen verliespunten.

![e °r Feyenoord is dat aantalgezien
6g

c°mPetitiestart een regelrechte
|>loc Valler- In zeven dagen ging de
J(,el

eg van Van Hanegem twee keer
fei^, erg ongenadig over de knie:
L l "iet 5-1 bij FC Twente, giste-
j^t, Us met een goaltje minder bij

h 0 "Na 13 wedstrijden heeftFeye-
tar, nu al 20 tegentreffers, meer
L l} middenmoters als NAC, Sparta, wulemll.
*cv P^ was de achterhoede van
|iien°ord opnieuw de achilleshiel
L.'£e Ploeg. Het viertalRefos-Fra-
gehn Voll_Heus was niet Soed

eg-Voor de aanval van psv en
N " niet goed genoeg voor de eigen
Was plsoPbouw. Op het middenveld
Dat °°k a* neer en meester en
j>iinlVerklaart het voor Feyenoord

Ploe feit dat zelfs teSen een
Kans, niet tien man nauwelijks een

kon worden gecreëerd.

Rodekaart
sic Van Hanegem als Rijvers
Vo0r p na afloop dat de rode kaart
11, v ommayon -na 20 minuten

°or het omlaag trekken van de

doorgebroken Taument, Feyenoords
enige uitblinker - cruciaal was ge-
weest voor de wedstrijd.

Op het moment dat Prommayon
Werd weggestuurd was het al 2-0
voor PSV. Twee keer stond Edward
Linskens aan de basis van de goal.
Door Rijvers was Linskens opge-
steld als centrale, verdedigende
middenvelder, maar in goede doen
kan de Limburger ook aardig voet-
ballen. Zijn eerste goede actie was
een direct gespeelde volley op Nilis
(1-0), even later zette hij Ronaldo
voor de keeper. Die werd met een
schaarbeweging uitgespeeld, waar-
na de overtreding van De Goeij en
het fluitje van Uilenberg voor pe-
nalty elkaar logisch opvolgden:
Ronaldo scoorde van elf meter: 2-0
na een kwartier voetbal.

Zelfs met elf tegen tien verloor
Feyenoord dus van PSV, want hier-
na kwamen er nog twee goals van
PSV bij, tegen eentje voor Feye-
noord. De Rotterdamse treffer
bracht de stand op 2-1 en viel uit
een corner van Blinker. De doeltref-
fende kopbal was van Larsson,
maar dat Feyenoord moest scoren
uit een 'dood moment' was veelzeg-
gend.

John de Wolf faalde bij een terugs-
peelballetje dat Numan eerder
haalde dan De Goeij: 3-1. Dat Ro-
naldo kort voor tijd 4-1 maakte op
een pass van Numan, was extra
zout in Rotterdamse wonden.
Voor zowel PSV als Feyenoord
geldt echter de bekerwedstrijd van
woensdag (Feyenoord uit bij
Willem 11, PSV thuis tegen Heeren-
veen) als extra belangrijk. Want op
dit moment staan beide oud-kam-
pioenen vierde in de stand, te laag
dus voor Europees voetbal.

" De jeugdwint het van deroutine. Boudewijn Zenden isRuud Heus en Rob Witschge te snel af. Foto: ermindoarmino

Kracht
De kracht van het huidigeRoda JC
werd gisteren echter weer eens dui-
delijk. Waar in het verleden dit
soort opgaves zelden tot een goed

einde konden worden gebracht, re-
kende de formatie van Stevens nu
koel af met alle nadelige factoren.
De lijstaanvoerder gaf amper kan-
sen weg en kon het geduld en de
concentratie opbrengen om het ver-
schil in kwaliteit tot uitdrukking te
brengen. Dat verschil was gisteren
Max Huiberts. Roda's linkspoot
knipoogt wekelijks nadrukkelijk
naar Oranje, voetbalt met overtui-
ging en scoort aan de lopende band.
Zes minuten was de ontmoeting oud
toen Huiberts voor het eerst na-
drukkelijk in beeld was. Voorzet
van Erik van der Luer op de borst
om vervolgens hard met links uit te
halen. „Jammergenoeg ketste die
bal tegen de onderkant van de lat,
anders had Utrecht toen al dat de-
fensieve voetbal moeten opgeven,"
aldus Huiberts.

Jammer voor Roda en jammer voor
het publiek, want Huiberts' waar-
schuwing had het laatste greintje
durf aan Utrechtsekant aan flarden
geschoten. Alles terug naar het ei-
gen strafschopgebied en temporise-
ren waar mogelijk. Scheidsrechter
Van Dijk werkte zelfs nog mee aan
die irritante vertragingstaktiek.

Daarnaast was er steevast de drei-
ging van de snelle uitval. Erik My-
kland, de Nooorse huurling, had
zijn debuut kunnen bekronen toen
hij Roda uitspeelde. Mare Luijpers
gleed Myklands inzet van de doel-
lijn.

De opluchting kwam enkele minu-
ten na de pauze van de voet van
Max Huiberts. Lange voorzet van
Gerrie Senden, controle van Hui-

berts en een schot in de verste bene-
denhoek: 1-0. FC Utrecht beschikte
niet over flexibiliteit om het spel
over een andere boeg te gooien.
Weliswaar perste de ploeg er nog
een wanhoopsoffensiefje uit, maar
verder dan Smits schot hoog over
het doel van Ruud Hesp kwam FC
Utrecht niet. „We hadden de groot-
ste moeite om die defensieve taktiek
te kraken," gaf Huub Stevens toe.
„We speelden niet goed en enkele
misten de juistevorm. Toch is Roda
JC de verdiende winnaar."
Een verdiende en een voorspelde
winnaar. Want ruimschoots voor de
ontmoeting wist bestuurslid Arnold
Hendriks al hoe het een en ander
zou verlopen. „Max Huiberts heeft
verleden week veel kansen gemist.
Ik denk dat hij een doelpunt voor
vandaag heeft bewaard."

sport

Hoofdprijs voor John Whitaker
Britse primeur in JIM
["v^__\/_n onze sportredactie

j^STRICHT - Van het Neder-
jj*^ contingent springruiters in
3>ing Indoor Maastricht speelde
Q jT°ps weliswaar een belangrijke

"> maar juist de EC-Trophy ging
[J? zijn neus voorbij. John Whita-
,a w9) zorgde in het hoofdnummer
L* het evenement namelijk voor
jv Britse primeur. Met het paard

;tei?est Grannusch was hij weige-
ld driekwart van een secondeeUer dan de Brabander.

[jj£de derde plaats kwam de Brazi-
JÏok Rodrigo Pessoa terecht. In. lBe edities was de afsluitende

springrubrièk drie keer gewonnen
door een Duitser (Ludger Beer-
baum, Otto Becker, Franke Sloot-
haak) en een keer door achtereen-
volgens de Nederlander Marcel
Dufour, de Fransman Michel Ro-
bert en de Amerikaanse Meredith
Michaels.

De strijd om de EC-Trophy vormde
de apotheose van een driedaagSj
evenement, dat 32.700 toeschou-
wers trok.

Zie verder pagina 24

" Finale om van
te smullen

Ï J°hn Whitaker en Everest Grannusch goed voor vijfenveer-
Mnizend gulden. Foto: WIDDERSHOVEN

Kerkradenaren weten raad met moeilijke klus

Roda JC taaier
dan FC Utrecht

DOOR FRED SOCHACKI

KERKRADE - Voor Roda JC
lijkt op dit moment geen enkel
probleem onoverwinnelijk.
Zelfs FC Utrecht dat bereid
was alles te doen en te laten
om 'n punt weg te slepen uit
de modder van Kaalheide,
lukte het nietRoda's zegetocht
een halt toe te roepen. Een
briljant moment van Max
Huiberts was voldoende om
een moeilijk karwei tot een
goed einde te brengen. Moei-
lijk omdat FC Utrecht geen
baat had bij offensieve activi-
teiten; moeilijk ook omdat
enkele Roda-spelers de vorm
van de dag misten.

Roda JC-FC Utrecht 1-0 (0-0). 50.
Huiberts 1-0. Scheidsrechter: Van
Dijk. Toeschouwers: 8500. Gele kaart:
Ponk (FC Utrecht).

Roda JC: Hesp; Senden, Van Hoogda-
lem,De Koek en Luijpers; Dóomernik,
Van der Luer en Van Galen; Iwan,
Graef en Huiberts.

FC Utrecht: Ponk; Vierklau, Wij-
nands, Nascimento, Smit en Asmus;
Booy, Mykland (71. Smolarek) en De
Jong; Hofstede en Hernandez (76. Has-
selbaink).

„Ik vind het jammer dat het publiek
geen beste wedstrijd gezien heeft,"
verontschuldigde Huub Stevens
zich, „maar om een goede wedstrijd
te spelen heb je twee ploegen no-
dig." FC Utrecht kwam niet naar
Kerkrade om er goed te voetballen,
maar om er een punt vandaan te ha-
len. De domstedelingen werden ge-
steund door de slechte grasmat, het
warrige optreden van scheidsrech-
ter Van Dijk en het vormverlies dat
her en der zichtbaar was in de
Kerkraadse gelederen.

# Hoogstandje
van uitblinker
Max Huiberts.
Utrecht-verdedi-
ger
Eric Smitkomt
er niet aan
tepas.
Foto: DRIES
LINSSEN

De Wolf 'doodziek'EINDHOVEN - Het cynisme droop
er bij de 'zondaar' vanaf. „Er zal
wel wéér worden gezegd dat het
met leeftijd heeft te maken. Dat ik
te oud ben voor dezeploeg," scham-
perde John de Wolf na de tweede
afstraffing binnen zeven dagen.
De 4-1 nederlaag in Eindhoven was
voorwaar geen reclame voor het de-
fensieve deel van de Rotterdamse
ploeg.

Waar Van Hanegem geen conse-
quenties wilde verbinden aan mis-
sers of fouten van zijn verdedigers,
zag Luc Nilis geen reden om zich
met PSV plotselingverheven te voe-
len boven het huidige Feyenoord.

Nilis: „Met het resultaat zijn wij
dolgelukkig, maar iedereen weet
dat het een rare wedstrijd was. Als
De Wolf die fout niet had gemaakt,
had het net zo gemakkelijk 2-2
kunnen worden en had je niemand

over de verdedigers van Feyenoord
gehoord".
„Dood-, doodziek ben ik hiervan,"
baalde De Wolf. „Maar het belang-
rijkste is om met zn allen de kop
omhoog te houden. Het klinkt mis-
schien vreemd, maar zelf zal ik niet
lang nodig hebben om over die
blunder heen te komen. Als ik als
een drol had gespeeld, zou ik nu in
de war zitten."

Körver draait
Fortuna loer

DOETINCHEM - De Graafschap,
onder leiding van trainer Frans
Körver, heeft Fortuna Sittard voor
het eerst in twee maanden een ne-
derlaag toegebracht. De koploper in
de eerste divisie wist acht wedstrij-
den lang ongeslagen te blijven,
maar ging kansloos met 1-0 onder-
uit op De Vijverberg.
Körver, die al actief was bij alle
Limburgse profclubs, deed eerder
dit seizoen - na zijn ontslag bij W\- tijdelijk de keeperstraining in De
Baandert en had zijn ogen in die pe-j
riode blijkbaar goed de kost gege-
ven. De Graafschap leverde zowel
qua instelling als tactiek vooral
verdedigend een puike partij af te-
gen Fortuna. „Er hebben al meer,
ploegen geprobeerd ons het spelen
onmogelijk te maken. De Graaf-
schap is het eerste team dat dat ook
gelukt is. Een verdiende zege dus,"
concludeerde Fortunatrainer Pim
Verbeek na afloop nuchter. Fortuna
blijft met drie punten voorsprong
op Excelsior en De Graafschap
lijstaanvoerder.

Zie verder pagina 15

"Koekje van eigen deeg

Klappen voor
fotograaf

MAASTRICHT - Fotograaf
Chris Keulen van dagblad De
Limburger overweegt een aan-
klacht in te dienen tegen MKC-
bestuurslid Jean Gerardu. Keu-
len ontving tijdens de wedstrijd
MKC-Heerlen een klap van het
MKC-bestuurslid.
Aanleiding hiervoor was, naar
het oordeel van MXC, provoce-
rend en agressie opwekkend
gedrag van de fotograaf. Het
voorval vond plaats in de 76e
minuut van de wedstrijd.
Scheidsrechter Noortman had
het duel op dat moment onder-
broken, nadat MXC het oneens
was met twee veldverwijzingen.
Er ontstond enig tumult.
Terwijl de spelers naar de
kleedkamers liepen, maakte
Keulen foto's. Dat werd hem
niet in dank afgenomen door
supporters en spelers van MXC.
Supporters bedreigden hem.
„Rot op," zeiden zij. Keulen
antwoordde: „Ik doe hier ge-
woon mijn werk. Ik ga niet
weg." Die uitspraak zinde Ge-
rardu niet, waarna hij de foto-
graaf, een klap verkocht. Keu-
len: „Ik laat het hier niet bij
zitten. Waarschijnlijk doe ik
aangifte bij de politie."
MKC-secretaris Nicolay: „Jam-
mer datdit moest gebeuren. Wij
betreuren het voorval. Voor het
overige wens ik nergens op in te
gaan."
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eerste divisie
FC Den Bosch-RBC 0-3
Excelsior-Eindhoven 3-1
Heracles-Haarlem 1-2
Veendam-VW 1-0
De Graafschap-Fortuna Sittard 1-0
Cambuur-Helmond Sport 4-3
FC Den Haag-Emmen 3-1
Telstar-AZ 2-1
Fortuna S. 14 9 3 2 21 34 - 12
Excelsior 14 8 2 4 18 31 - 23
Graafschap 14 8 2 4 18 25 - 20
Den Haag 14 8 1 5 17 30 - 21
FC Zwolle 14 6 5 3 17 23 - 19
CambuurL 14 6 5 3 17 22 - 18
Heracles 14 7 2 5 16 27 - 18
TOP 14 6 4 4 16 23 - 15
Veendam 14 6 3 5 15 22 - 20
RBC 14 6 2 6 14 18 - 20
Helm.Sport 14 6 2 6 14 28 - 33
VW 14 5 3 6 13 27 - 24
AZ 14 4 5 5 13 18 - 18
Telstar 14 5 3 6 13 23 - 30
Emmen 14 3 6 5 12 19 - 24
Haarlem 14 4 3 7 11 24 - 31
DenBosch 14 1 3 10 5 15 - 37
Eindhoven 14 0 2 12 2 7 - 33

VVV le periodekampioen
Excelsior 6 5 1 01115 - 6
Den Haag 6 5 0 11018 - 6
Graafschap 6501107- 3
Fortuna S. 641 19 15- 6
Telstar 6 4 1 1 9 12 - 10
Veendam 64028 10- 5
Heracles 6 3 1 2 7 15 - 10
FC Zwolle 6 3 1 2 7 11 - 11
Haarlem 6 3 0 3 6 11 - 11
CambuurL 6 1 4 1 6 10 - 10
TOP 6 1 3 2 5 9 - 9
RBC 6 2 1 3 5 8 - 8
Helm.Sport 6 2 1 3 5 12 - 14
Emmen 6 2 1 3 5 8 - 13
AZ 6 1 2 3 4 7 - 11
Den Bosch 6 0 1 5 1 4 - 20
VW 6 0 0 6 0 1 - 10
Eindhoven 600605- 15
Vrijdag 19.30 uur:
FC Zwolle-Cambuur
Zaterdag 19.30 uur
Eindhoven-FC Den Bosch
RBC-Helmond Sport
TOP Oss-De Graafschap
AZ-Veendam
Emmen-Heracles
Haarlem-Excelsior
Fortuna Sittard-Telstar 20.00 uur

scoreverloop
EREDIVISIE
PSV-Feyenoord 4-1 (2-1). 11. Nilis 1-0, 15.
Ronaldo 2-0 (strafschop), 38. Larsson 2-1, 66.
Numan 3-1, 86. Ronaldo 4-1. Scheidsrechter:
Uilenberg. Toeschouwers: 29.500. Rode kaart:
22. Prommayon (PSV). Gele kaart: De Goey,
Heus, Fraser (Feyenoord).
PSV: Waterreus; Faber, Linskens, Valckx en
Prommayon; Van der Doelen, Nilis en Numan;
Hoekstra (46. Van Mol), Ronaldo en Zenden

Van der Gaag).
Feyenoord: De Goey; Refos (69. Trustfull),
De Wolf, Fraser en Heus (61. Van Loen);
Scholten, Bosz en Witschge; Taument, Larsson
»n Blinker.
.o Ahead Eagles-Heerenveen 0-4 (0-1). 9.

?tellinga 0-1, 62. Regtop 0-2, 72. Tammer 0-3,
:'A. Tammer 0-4. Scheidsrechter: Zuidema.

houwers: 5500.
GA Eagles: Hiele; Hulshoff, Verkuyl, Michels
e» Steinmann; Valk, Pothoven en Scherming;
Hfeering, De Gier en Rorije.
Heerenveen: L'Ami; Doesburg, Hansma, Oos-
"erveer en Sier; Hellinga (46. Schoenmakers),
Roelofsen en De Visser; Polley (58. Tammer),
Regtop en Echteld.
NAC-NEC 2-0 (2-0). 7. Gaasbeek 1-0, 43. Van
Hooydonk 2-0. Scheidsrechter: Jol. Toeschou-
wers: 10.390. Gele kaart: Paul Janssen, Brood
(NAC).
NAC: Karelse; Gaasbeek, Brood, Van Burik
en Van Wonderen; Brusselers, Remie, Lokhoff
en Abdellaoui (60. Paul Janssen); Van Hooij-
rlonk en Lammers.
NEC: Brookhuis; Stock, Van der Linden,
Aalbers en Van Wanrooy; Van Eykeren, Van
Diemen, Pothuizen en Kooistra (46. Dikken);
Anton Janssen (77. Schreur) enLok.
Dordrecht '90-FC Groningen 0-1 (0-0). 83.
Sion 0-1. Scheidsrechter: Schuurmans. Toe-
schouwers: 3019. Gele kaart: Atmodikoro,
Lems, Van Watturn (Dordrecht), Ebbinge (FC
Groningen).
Dordrecht '90: Gall; Atmodikoro, Van Wat-
turn. Van Tiggelen en Van de Merwe; Lems,
Robbemond en Valke; Koswal (86. Rook),
Brögger en Wouden (85. Schaap).
FC Groningen: Roorda; Boekweg (84. Kooij-
man), Veenhof, Nuorela en Ebbinge; Beerens,
De Jong,Koeman en Boudesteyn; Huizingh en
Sion (90. Bombarda).
Sparta-Willem II 0-2 (0-1). 26. Stewart 0-1,
64. Laros 0-2. Scheidsrechter: Reygwart. Toe-
schouwers: 3000. Gele kaart: Stewart (Willem
II).
Sparta: Metgod; Taument, Veldman, Van den
Berg en Gerard de Nooijer; Jalink, Sandel (72.
Van der Roer), Fortes en Groenendijk; Boogers
en Van derLaan.
Willem II: Jansen; Meijs, Feskens, Smits en
Bogers; Van Gastel, Van Geel en Latupeirissa;
Stewart, Bouchlal (76. Sylla) en Laros.
Vitesse-Volendam 0-0. Scheidsrechter: Luinge.
Toeschouwers: 6249. Gele kaart: Van de Looi
(Vitesse).
Vitesse: Van der Gouw; Sturing, Van de Looi,
Bos en Laamers; Van der Weerden, Makaay
(59. Korsten) en Cocu; Latuheru (70. Curovic),
Gillhaus en Helder.
Volendam: Zoetebier; Den Ouden, Binken,
Molenaar en Wilson; Steur, Pastoor en Smeets;
Vukov, Stefanovic (90. R. Bond) en H. Bond.
RKC-FC Twente 1-0 (1-0). 30. Streppel 1-0.
Scheidsrechter: Van der Ende. Toeschouwers:
2500. Gele kaart: Van Haaren (RKC).
RKC: Vonk; Hutten, Schreuder, Ten Hag en
Van Haaren; Petrovic, Brands, Streppel en
Schoonens; Decheiver en Petta.
Twente: Boschker; Zwijnenberg, Hoogma,
Volmer (59. Elzinga) en Kool; Bosvelt, Boere-
bach en Ter Avest; Bruggink (79. Ellerman),
Mols en Vurens.

EERSTE DIVISIE
FC Den Bosch-RBC 0-3 (0-0). 47. Didi 0-1
(strafschop), 62. Simons 0-2, 65. Magielse 0-3.
Scheidsrechter: Bettinger. Toeschouwers:
1023. Gele kaart: Verberne, Kalizic, Kurvers
(FC Den Bosch), Hellemons (RBC).

Excelsior-Eindhoven 3-1 (1-0). 14. Been 1-0
(strafschop), 54. Been 2-0, 57. Bakboord 3-0,
85. Hendriksen 3-1. Scheidsrechter: Van Meer-
kerk. Toeschouwers: 2500. Gele kaart: Vereij-
ken, Deckers (Eindhoven).
Heracles-Haarlem 1-2 (0-0). 66. Huysen 0-1,
81. Daman 0-2, 83. Velten 1-2. Scheidsrechter:
IJkhout. Toeschouwers: 2023.
Cambuur-Helmond Sport 4-3 (2-2). 7. Keizer
1-0, 18. Taihuttu 1-1, 23. Keizer 2-1, 30. Vin-
cent 2-2, 49. Konterman 3-2, 62. Vincent 3-3
(strafschop), 80. Keizer 4-3. Scheidsrechter:
Rozeboom. Toeschouwers: 4250. Gele kaart:
Konterman (Cambuur), Meeuwsen, Schol, Van
Leeuwen (Helmond Sport).
FC Den Haag-Emmen 3-1 (2-1). 8. Hoogen-
dorp 1-0, 36. Hoogendorp 2-0, 43. Meijerman
2-1, 64. Van der Laan 3-1 (strafschop).
Scheidsrechter: Boot. Toeschouwers: 2100. Ge-
lekaart: Boereboom (FC Den Haag), Veldwijk,
De Jonge, Dantuma (Emmen).
Telstar-AZ 2-1 (1-0). 26. Oostrom 1-0, 54.
Mutsaers 1-1, 60. Smak 2-1. Scheidsrechter:
Temmink. Toeschouwers: 3169. Gele kaart:
Pronk, De Roode (Telstar), Durmusoglu (AZ).

topscorers
Eredivisie: 1. Ronaldo (PSV) 11; 2. Kluivert
(Ajax) 10; 3. Huiberts (Roda JC), Van Hooij-
donk (NAC) 9; 5. Roelofsen (MW), Graef (Ro-
da JC), Nilis (PSV) 8; 8. Decheiver (RKC) 7; 9.
De Gier (GA Eagles), Litmanen (Ajax) 6.

Eerste divisie: 1. Velten (Heracles) 15; 2. Van
der Weert (Fortuna Sittard), Huysen (Haar-
lem) 12; 4. Sibon (VW) 11; 5. Taihuttu (Hel-
mond Sport) 10; 6. Dijkhuizen (Excelsior), Van
der Laan (FC Den Haag), Van der Vegt (FC
Zwolle), Mutsaers (AZ), Van Schijndel (De
Graafschap), Vincent (Helmond Sport) 8; 12.
Hoogendorp (FC Den Haag), Van Roon (Tel-
star), Oosting (Veendam), Van de Brink (De
Graafschap), Waterink (TOP) 7.

amstel cup
Woensdag 19.30 uur:
Ajax 2-Dordrecht '90
FC Den Haag-NAC
Heracles-Sparta
NEC-Ajax
PSV-Heerenveen
FC Utrecht-FC Twente
Volendam-AZ
Willem 11-Feyenoord

buitenland
BELGIË
Lommel-Oostende 3-1
Lierse-RWDM 2-0
Beveren-St. Truiden 0-0
Club Luik-Cercle Brugge 0-0
Aalst-Standard Luik 1-3
Seraing-KV Mechelen 3-1
Club Brugge-Antwerp 3-2
Ekeren-AA Gent 4-1
Anderlecht-Charleroi 4-0

Stand: Anderlecht 13-20; Standard 13-20;
Brugge 13-17; Lierse 13-16; Seraing 13-16;
Mechelen 13-15; Gent 13-13; RWDM 13-13;.
Ekeren 13-12; Aalst 13-12; Beveren 13-12;
Antwerp 13-11; St-Truiden 13-11; Cercle
13-11; Lommei 13-10; Charleroi 13-10; Oos-
tende 13-8; Club Luik 13-7.

DUITSLAND
WerderBremen-Schalke'o4 2-1
VfL Bochum-Uerdingen 2-1
Dresden-Karlsruhe 1-1
Bayern München-Leverkusen 2-1
HSV-Kaiserslautern 0-0
Bor. M'gladbach-Bor. Dortmund 3-3
SC Freiburg-Vfß Stuttgart 2-0
FC Köln-München 1860 2-1
MSV Duisburg-Eintr. Frankfurt 1-0

Stand: Borussia Dortmund 15-24; Werder
Bremen 15-23; Bor. M'gladbach 15-19; SC
Freiburg 15-19; Bayern München 15-19; Kai-
serslautern 15-19; Hamburger SV 15-18; Bayer
Leverkusen 15-17; Karlsruher SC 15-17; Vfß
Stuttgart 15-16; Eintr. Frankfurt 15-14;
Schalke '04 15-13; FC Köln 15-13; Bayer Uer-
dingen 15-10; Dynamo Dresden 15-9; VfL Bo-
chum 15-8; TSV München 1860 15-7; MSV
Duisburg 15-5.
ENGELAND
Arsenal-Manchester United 0-0
Blackburn-Queens PR 4-0
Chelsea-Everton 0-1
Crystal Palace-Southampton 0-0
Leeds-Nottingham 1-0
Liverpool-Tottenham 1-1
Manchester City-Wimbledon 2-0
Newcastle-Ipswich 1-1
Norwich-Leicester 2-1
West Ham-Coventry 0-1
AstonVilla-Sheffield W'day 1-1

Stand: Blackburn 16-36; Man. United 16-35;
Newcastle 16-34; Liverpool 16-30; Notting-
ham 16-28; Leeds 16-27; Manchester City
16-25; Chelsea 16-24; Norwich 16-24; Coven-
try 16-22; Southampton 16-21; Arsenal 16-20;
Crystal Palace 16-20; Tottenham 16-19; Wim-
bledon 16-18; Sheffield Wednesday 16-18;
West Ham 16-17; Queens PR 16-16; Everton
16-14; Aston Villa 16-14; Leieester 16-12; Ips-
wich 16-11.
FRANKRIJK
Rennes-Montpellier 2-2
Nice-St. Etienne 3-0
Paris SG-Bordeaux 0-0
Lille-Le Havre 1-1
Caen-Lens 0-0
Auxerre-Sochaux 4-0
Lyon-Martigues 3-0
Metz-Strasbourg 3-2
Bastia-Monaco 2-2
Cannes-Nantes 0-1

Stand: Nantes 19-41; Paris SG 19-35; Lyon
19-33; Cannes 19-31; Auxerre 19-30; Stras-
bourg 19-30; Bordeaux 19-30; Lens 19-29;
Martigues 19-27; Rennes 19-24; St-Etienne
19-23; Monaco 19-23; Metz 19-23; Bastia
19-21; Le Havre 19-20; Lille 19-20; Caen
19-18; Nice 19-18; Sochaux 19-18; Montpellier
19-15.
ITALIË
Brescia-Bari 1-2
Fiorentina-Sampdoria 2-2
Foggia-Napoli 1-1
Genoa-Cremonese 0-1
LazioRoma-AS Roma 0-3
Padova-Juventus 1-2
Reggiana-Cagliari 0-0
Inter-Parma 1-1

Stand: Parma 11-24; Juventus 10-23; Fiorenti-
na 11-22; Lazio 11-21; Roma 11-20; Bari
11-19; Foggia 11-17; Cagliari 11-16; Sampdo-

ria 11-14; Inter 11-14; Milan 10-13; Cremonese
11-12; Torino 9-11; Genoa 11-11; Napoli
11-11; Padova 11-8; Brescia 11-3; Reggiana
11-3.
SPANJE
Betis-Sociedad 0-0
Barcelona-Sevilla 0-1
Deportivo-Valladolid 4-0
Celta-Oviedo 0-0
Real Madrid-Tenerife 4-2
Logrones-Valencia 2-2
Albacete-Atletico Madrid 2-2
Gijon-Cómpostela 1-1
Santander-Espanol 0-0
Bilbao-Zaragoza 1-0

Stand: Real Madrid 12-18; Deportivo 12-18;
Zaragoza 12-17; Barcelona 12-16; Bilbao
12-16; Betis 12-15; Espanol 12-14; Sevilla
12-13; Celta 12-13; Valencia 12-12; Composte-
la 12-12; Gijon 12-11; Tenerife 12-10; Oviedo
12-10; Santander 12-9; Atl.Madrid 12-8; So-
ciedad 12-8; Albacete 12-8; Valladolid 12-7;
Logrones 12-5.

sportprijsvragen
Lotto: 6-16-22-36-37-38. Reservegetal: 27.
Cijferspel: 748061.
Toto 47: 1-2-2-2-1-1-3-1-1-1-1-1.
Lucky 10 van afgelopen zaterdag:
1-3-7-10-18-25-33-39-43-45-46-50-53-58-59-
--60-64-71-74-80.

Belgische lotto: 8-10-20-22-28-36. Reservege-
tal: 33.
Jokergetal: 4272194.

Duitse lotto: 3-10-13-14-23-28. Reservegetal:
9. Supergetal: 1.

Spanje
Barcelona huilt. De supporters van
de gelijknamige club hebben in een
week tijd hun ploeg twee keer zien
verliezen. Woensdag in de Cham-
pions League tegen Galatasaray
(2-1); zondag tegen Sevilla: 0-1.
Real Madrid, de aartsvijand, gooide
nog wat zout in de wonde door met
4-2 te winnen van Tenerife. Boven-
dien nam de ploeg van Valdano de
koppositie over van Real Zaragoza,
dat verloor van Athletic de Bilbao:
1-0.

# Ondanks de inzet van Romario, hier tegen Diego van Sevilla, wist Barcelona niet te winnen. Foto: Al

België
Anderlecht en Standard, de koplo-
pers in België, hebben afgelopen
weekeinde beide gewonnen. De ti-
telverdediger had thuis weinig
moeite met Charleroi, 4-0, onder
meer door een doelpunt van John
Bosman. Standard had het nodige
geluk bij Eendracht Aalst: 1-3.
Lommei, de club van Frank Berg-
huis en Gêne Hanssen had donder-
dag trainer Heyligen ontslagen. In
het weekeinde volgde een overwin-
ning van 3-1 op Oostende. In een
aardig duel versloeg Club Brugge
FC Antwerp met 3-2. Club, net als
Feyenoord nog deelnemer in het
toernooi om de Europa Cup 11, staat
alleen derde op drie punten van An-
derlecht en Standard. Voor Club
scoorden Vermant (twee keer) en
Verheyen.

Duitsland
Met twee doelpunten in de laatste

zeven minuten heeft Borussia
Mönchengladbach in de topper te-
gen koploper Borussia Dortmund
een punt gered. Voor 34.500 toe-
schouwers op de Bökelberg stond
de thuisclub in de 83ste minuut met
3-1 achter, maar de Zweed Dahlin
en Fach zorgden nog voor de gelijke
stand.
Dortmund zag de voorsprong op
Werder Bremen na vijftien wed-
strijden teruglopen tot één punt. De
laatste tegenstander van Feyenoord
in het Europese toernooi van de be-
kerwinnaars won met 2-1 van
Schalke 04.
Vier clubs volgen op vijf punten van
Dortmund, waaronder kampioen
Bayern München. Door een straf-
schop van aanvoerder Matthaus een
kwartier voor tijd won Bayern, dat
zich nog niet plaatste voor de
kwartfinales in de Champions Lea-
gue, met 2-1 van Bayer Leverkusen.
Matthaus was voor het eerst dit sei-1-
zoen middenvelder in plaats van
libero. Hij bleef in de schaduw van
voormalig international Bernd
Schuster, die tien minuten voor tijd

na herhaalde overtredingen de rode
kaart kreeg. Leverkusen kwam op
voorsprong doorKirsten, maar Ner-
linger maakte gelijk.
Bayern is doelman Oliver Kahn,
voor het seizoen voor zes miljoen
gulden gekocht van Karlsruhe, een
half jaar kwijt. Hij scheurde de
rechterkniebanden na een botsing
met Babbel.

Titel voor
Delibas

TUNIS - Bokser Orhan Delibas is
in Tunesië wereldkampioen bij de
militairen geworden. Delibas ver-
sloeg zaterdag in de finale van het
zwaarweltergewicht (tot 71 kilo-
gram) deRussische kampioen Dimi-
tri Streltsjoeinin op punten.
In de eerste ronde liep de Neder-
landse Turk een kleine achterstand
op, in de tweede gingen beide bok-
sers gelijk op. In de laatste ronde
bleek Delibas over veel meer in-
houd dan zijn tegenstander te be-
schikken.

sportop tv

VANDAAG
13.07-15.20 Ned 2: Studio Sport.
18.45-19.10RTL+: Sport.
22.16-22.34 Ned 3: Sportjournaal
23.30-00.00 RTL 4: Sport.

Van der Leij
winnaar in
Limbricht

LIMBRICHT - Amateurwielrenner
Noël van derLeij heeft ook de der-
de van de negen veldritten tellend
voor het Gerrit Scholte-klassement
op zijn naam gebracht. Hij verza-
melde tot nu toe het maximale aan-
tal punten van 90. Tweede werd de
Duitser Holger Schneiders, derde
Roger Vrancken uit Bunde.
Laatstgenoemde werd vrijdag nog
tweede in deze discipline bij het
Nederlands kampioenschap voor
militairen. Jan Trommelen uit
Brunssum heeft net als Van derLeij
het maximale aantal punten be-
reikt, maar dan in de categorie tot
en met 18 jaar. De ATB-wedstrijd
werd gewonnen door professional
Danny Nelissen.

sport
scorebord

eredivisie
GA Eagles-Heerenveen 0-4
Dordrecht '90-FC Groningen 0-1
NAC-NEC 2-0
Sparta-Willem II 0-2
Ajax-MW 3-1
RKC-FC Twente 1-0
Vitesse-Volendam 0-0
Roda JC-FC Utrecht 1-0
PSV-Feyenoord 4-1

Roda JC 14 9 5 02328 - 7
Ajax 12 10 2 02237 - 7
FC Twente 13 8 4 1 20 32 - 16
PSV 14 8 3 3 19 35 - 18
Feyenoord 13 7 3 3 17 27 - 20
Willem II 13 6 2 5 14 18 - 18
Vitesse 13 4 6 3 14 13 - 17
Heerenveen 14 6 2 6 14 19 - 26
NAC 13 4 4 5 12 20 - 21
MW 13 5 2 6 12 22 - 24
FC Utrecht 13 4 3 6 11 16 - 20
Sparta 14 4 3 7 11 17 - 19
Volendam 14 2 7 5 11 12 - 20
NEC 13 4 2 7 10 18 - 21
Groningen 14 3 4 7 10 17 - 26
RKC 12 2 3 7 7 14 - 23
GAEagles 14 1 5 8 7 11 - 34
Dordr'9o 14 0 6 8 6 7 - 26

Vrijdag 20.00 uur:
MVV-Roda JC
Zaterdag 19.30 uur:
Willem 11-GA Eagles
Heerenveen-NEC
Zondag 14.30 uur:
RKC-NAC
£C Twente-PSV
Feyenoord-Vitesse
Volendam-Ajax
FC Utrecht-Dordrecht '90
FC Groningen-Sparta

Engeland
Blackburn Rovers vaart wel bij de
topvorm van schutter Alan Shearer.
De spits scoorde drie keer in een
helft, binnen een half uur. De club
van trainer Dalglish won met 4-0
van Queens Park Rangers, waar de
Kerkradenaar Sieb Dijkstra doel-
man is.
Nottingham Forest, de club van
Bryan Roy, verloor voor de vierde
keer op rij. Dat gebeurde bij Leeds,
door een doelpunt van Whelan na
een uur. Nottingham is wel nog
vijfde, achter Liverpool dat 1-1
speelde bij Tottenham Hotspur.

Heaters bekerfinalist
Van onze correspondent

THEO KEYDENER

GELEEN - Hatulek Heaters sloot
het tweede duel in de nationale be-
kercompetitie tegen Guncu Panda's
Rotterdam met een forse 9-2 (4-2;
3-0; 1-0) zege af. Opnieuw staan de
Limburgers in de bekerfinale, dieze
slechts een keer wonnen.
De Heaters stoeiden met de Panda's
en hoefden niet voluit te gaan. De
problemen bij Hatulek Heaters lij-
ken opgelost, nu sportief weer hoog
gescoord wordt. De veel besproken
ingreep door het bestuur, door kor-
tingen op de salarissen toe te passen
met het gevolg dat het team gehal-

veerd werd, gooit vruchten af. De
junioren worden goed ingepast en
menige Rotterdammer verslikte
zich gisteravond op Geleense ijs van
in de felheid in hun spel.

Vice-voorzitter Henk Peters: „We
zijn als bestuur optimistisch inge-
steld en alles verloopt zoals we ver-
wacht hebben. Het was een moeilij-
ke maar noodzakelijke beslissing.
Het dal zijn we uit. Kwalitatief en
kwantitatief hebben we wel inge-
boet, maar de spanning en gelijk-
waardigheid maken de duels toch
aantrekkelijk."

Van spanning was tegen Rotterdam
amper sprake. De beide doelpunten

van de gasten door Versteeg waren
frommelgoaltjes en sumiere aanval-
len die gevaarlijk werden waren een
prooi voor doelman Hans Baggen.
Het soms zwakke ingrijpen van de
verdediging leverde enkele hache-
lijke momenten op. De versterking
door de komst van Mike Aartsen
(Nijmegen) dievier jaar geledenook
al voor Geleen speelde, was merk-
baar.
Teamchef Danny Peters: „Nogeven.
Als Steve Chelios deze week mees-
peelt, zijn we defensief bijna uit de
problemen."

VoorHatulek Heaters Geleen scoor-
den: Speel (3), Arts, Peusen, Eimers,
Raymand (2), Versteeg.

Versterking
uit Amerika

GELEEN - Heaters nieuwe aan-
winst Steve Chelios is vrijdag in
Nederland aangekomen. De ver-
dediger speelde afgelopen sei-
zoen bij Wichita. Contractpro-
blemen dwongen de Amerikaan
uit te wijken. Chelios: „Momen-
teel wordt er in Canada gestaakt
en staat de ijshockeycompetitie
in de NHL op losse schroeven.
Voor vormbehoud gaan spelers
buiten Canada spelen. Als er de-
ze week geen oplossing komt,
dan kan zelfs Geleen spelers als
Joe Murphie hier verwachten.
Mijn broer, die onder contract
staat bij de Chicago Black
Hawks, overweegt om enkele
maanden naar Europa te ko-
men."

" Steve Chelios

Groenendaalmoedeloos van tegenslag
GIETEN - Vader Rein schudde ver-
twijfeld het hoofd, zoonlief Richard
vertrok woedend richting warme
douche om modder en teleurstelling
weg te spoelen. De jongste Groe-
nendaal wordt moedeloos van alle
tegenslag in de belangrijkste vel-
dritten.

Zondag stond de animator van de
Super-Prestigeveldrit in Gieten op-
nieuw met lege handen. De Belg
Paul Herygers zag zijn laatste con-
current in de slotfase door twee tui-

melingen wegvallen. Groenendaal,
een dag eerder in Koksijde in een
WK-revanche ook al door de Belg
verslagen, verwerkte de ontgooche-
ling van de vierde plaats in zijn
eentje onder een warme straal.

In Gieten wachten ze al lang op een
Nederlandse overwinning. Reinier
Groenendaal was in 1983 de laatste.
Telg Richard moest zondag in de
Staatsbossen zijn opvolger worden.
De kracht van de 23-jarige Braban-

der legde het op het parcours rond
de zandafgraving af tegen de sou-
plesse van de wereldkampioen. De
Belg boekte in Drenthe zijn tiende
overwinning van het seizoen. Ne-
derlands meest getalenteerde staat
op vier zeges, maar mist nog een
hoofdprijs in de Super Prestige- en
wereldbekercyclus.

De nederlaag tegen Herygers, de
Belg die hem begin dit jaar in Kok-
sijde van de wereldtitel afhield,

kwam op een dramatische manier
tot stand. Na een opwarmronde
verdreef Groenendaal de Belg De
Bic van dekoppositie. Herygers was
de enige die kon volgen, zat als een
bloedzuiger aan zijn wiel geplakt.

De Belg is na een moeizame sei-
zoenstart weer op zijn oude niveau
en speelde het in Gieten slim. Hij
liet Groenendaal de wedstrijd ma-
ken en sloeg toe op het moment dat
de Brabander zijn eerste foutje
maakte.

Barcelona in Nou Camp onderuit tegen Sevilla; 0-1

Gullit scoort voor Sampdoria
ROME - Genua zal weten dat
Ruud Gullit terug is bij Samp-
doria. De Nederlander, die
onlangs een kortstondige ren-
tree bij Milan beëindigde, be-
zorgde Sampdoria een gelijk-
spel bij Fiorentina. Hij maakte
vier minuten voor tijd 2-2.
Koploper Parma speelde 1-1
bij Inter en zag Juventus tot
een punt naderen. Juve ver-
sloeg Michel Kreeks Padova
met 2-1. De oud-ajacied
scoorde wel.
Gullit heeft nu in één seizoen voor
twee clubs gescoord. Hij had drie
keer succes voor Milan in de compe-
titie. Toch was zijn doelpunt niet
het meest besprokene tijdens het
duel voor 38.732 toeschouwers in
Florence. Na de 0-1 van Platt uit
een omstreden strafschop was de
eerste gelijkmaker een benutte
strafschop van deArgentijn Gabriel
Omar Batistuta. 'Batigol', zoals zijn
bijnaam luidt, verbeterde daarmee
een 32 jaar oud record van Ezio
Pascutti, speler van Bologna. Die
maakte in het seizoen 1962/63 in de
eerste tien wedstrijden tenminste
een doelpunt. Batistuta scoorde nu
in elf duels. De Argentijn vierde
zijn feestje dermate uitbundig, dat
hij de gele kaart kreeg van de
scheidsrechter.

Net als vorige week tegen stadge-
noot AC Milan speelde Inter 1-1.
Nu thuis tegen lijstaanvoerderPar-
ma. Na 24 minuten maakte de Uru-
guayaan Sosa 1-0 uit een straf-
schop, na hands van Apolloni.
Parma's gelijkmaker van Branca,
uit een schitterende omhaal, viel in
de 61ste minuut. Dat was een mi-
nuut na de entree van Wim Jonk,
die behoorlijk speelde. Inter miste
Bergkamp en Pancev.

Laatste goal
van Milla

YAOUNDÉ - Roger Milla, è
'Oude Leeuw' van Kamero^
heeft zondag waarschijnlijk "
laatste officiële doelpunt
zijn lange loopbaan gemaal
Milla, 42 jaar, scoorde in de be
kerfinale van Kameroen vo°
zijn club Tonnerre uit de hooi"
stand Yaoundé. De wedstrijd te
gen Olympic de Mvolye ging A 1
2-1 verloren.
Milla schonk zijn shirt na afl°°'
aan president Paul Biya, die W
duel bijwoonde. Milla maak
furore tijdens de laatste tw?
WK's. In Italië was hij al 38, h^
vatte hij de training voor "
evenement op verzoek van Bi)''
en scoorde hij als invaller v,e'
keer. Afgelopen zomer was H
tot verbazing van velen weer va
de partij in deVerenigde Stat^
Milla viel weer twee keer in, *&
gen Brazilië en tegen Ruslafl"(
En zowaar, hij scoorde tegen <j
Russen al na anderhalve minuU1'

Reus speelt
met gewichten

ISTANBUL - De Russische vl^j
massa Alexander Koerlovl.
scherpte tijdens het WK gewic^
heffen in Istanbul in totaal zes J*.
een wereldrecord aan. De reus tr.
uiteindelijk 205 kg en stootte 2s'
kg in de klasse boven de 108 k'Jj
gram. Dat leverde hem het recont
totaal van 457,5 kg op. DaarVjfl
had hij de bestaande presta'J
(trekken, stoten, totaal) ook al v ]
beterd. (
De 33-jarige Koerlovitsj bleei'((]
opkomende Russische talent Ts]l,>
merkin voor. De routinier liet tb
liggen voor zijn 22-jarige lanwjj
noot, die er met zijn 151,1 kilog'^lj
stevig uitziet. Lang mocht TsLt
merkin hopen op goud bij het s j j
ten, maar Koerlovitsj bereikte
zijn laatste poging hetzelfde »,)
wicht (252,5 kg) als zijn oppon^V
Het lichaamsgewicht van beJi
mastodonten gaf de doorslag; e
lichtere Koerlovitsj kreeg de t'
„de sterkste man van de wereld ""Bij de vrouwen kwam de laatste
tel in handen van een Chineese- ,
Dan veroverde in de klasse bo^j
de 83 kg de gouden medaille- *1
trok 107,5 kg, goed voor een *j
reldrecord. Bij het stoten haalde n
135kg. Het totaal van 242,5 kg ""1
12,5 kilogram meer dan de nuni^j
twee, de Finse Lundahl. Op de d 1
de plaats eindigde de Taiwaflfil
Chen Hisao-Lien met 217,5 kg.

Zuid-Afrika
klaar voor
titelstrijd

PRETORIA - Voorzitter Solofll^Morewa van de Zuidafrikaal.j,
voetbalbond heeft gezegd dat zjl
land klaar is voor de organist
van het continentale kampi°Ê j

schap in 1996. Kenia gaf die te*
wegens financiële problemen. ~Aan het toernooi doen zestien lB^,
den mee. Zuid-Afrika zou °°m
spronkelijk het evenement van 1" ,
houden, maar was reserve v°

f1996. Morewa: „Voor ons zal de °ganisatie een grote eer zijn, v°°
omdat we pas twee en een half Ti,
terug zijn in het internatiof 8,
voetbal." Daarvan was Zuid-Affl,j
uitgesloten door de apartheidsp^ i
tiek. Het land denkt dat de Z^afrikaanse titelstrijd van 1996 è
goede opstap kan zijn naar de oté
nisatie van het WK in 2006.

&<s F« ï*?*1 ï * T* mÊk
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Kansen
Zes a zeven kanjers van kansen wist

de ploegvan Ajax-trainer Van Gaal
om zeep te helpen. Niet in het minst
dankzij uitstekend keeperswerk
van Rein van Duijnhoven.

Doorslag
Toen na 35 minuten Hans Visser
ineens de enige MW-kans wél ver-
zilverde, leek er toch weer van alles
mogelijk voor de Maastrichtenaren.
Twintig minuten na rust spatte die
hoop echter genadeloos uit elkaar.
Twee goals van Mare Overmars
brachten MW de definitieve knock
out. Twee keer stond Kluivert aan
de basis. Kluivert, die net als

woensdag de licht falende Van Vos-
sen was komen vervangen.

Weer bleek na rust dat het systeem
van Ajax - en dan vooral de vast-
heid die dat oplevert voor de spelers
- de doorslag gaf. MVV'er Sacha
van Wissen had al in de eerste helft
met een spierscheuring, die hem
hoogstwaarschijnlijk een aantal
weken aan de kant zal houden, het
veld moeten ruimen.

Vergoossen liet als invaller Hofman
opdraven, die op het middenveld
ging spelen, waardoor Van As naar
de laatste linie verhuisde. Een po-

ging om het aantal positiewisselin-
gen tot het minimum te beperken.

Van Gaal bracht na de hervatting
twee omzettingen in zijn elftal aan,
waardoor in Maastrichtse gelederen
de verwarring net lang genoeg toe-
sloeg. Met alle gevolgen vandien.

Van Bommel
Niet,v 0 z°zeer omdat Lee onmisbaar is
tV fortuna, maar vooral omdat
bre. "erbeek als gevolgvan het ont-
Ve n Van Lee ziJn e^ta^ °P meer-
Vatl P^atsen had gewijzigd. Mare
<w, °°mmcl - normaalgesproken, *uieraa* °P het middenveld dé stof-
techt Van Fortuna - was naar
Van h gedirigeerd als vervanger
Sen de geschorste Lee, Willy Boes-
VerdsPeelde samen met Fuat Usta
beëdigende middenvelder en Ro-
cla koontjens was linksback. Voeg
saaa het ontDl-ekenvan Rafa Lo-
s^r * hij viel ondanks een rugbles-
voq £°g wel in -en de verklaring
tw r^.et ontbreken van automatis-

°ij Fortuna ligt voor de hand.
Vbv^ bleef echter ook na afloop
Vja het duel, dat in de 45ste minuut
Vatl e^n fraaie vrije trap van René
li\n de Brink beslist werd, achter
k UtJ beslissingen staan. „Ik had

11 overwe_en André van der
°P e P°s^ie van Lee tetsen, maar die jongen is nog

niet op niveau. Dus had ik geen ge-
lijkwaardige vervanger voor Lee en
moest ik wel schuiven. Natuurlijk is
Van Bommel een belangrijke man
centraal op het middenveld, maar
ook op rechts moet hij uit devoeten
kunnen. Hij had meer in het spel
betrokken moeten worden," aldus
Verbeek.

Frans Körver was in zijn nopjes met
de wijzigingen bij Fortuna. „Dat
Van Bommel op rechts speelde was
vooral een uitkomst voor Matthaei.
Hij kon zich uitleven, waardoor we
het initiatief hielden op het mid-
denveld. En daar werd de strijd be-
slist," aldus Körver. De gerouti-
neerde trainer zag zijn ploeg domi-
neren tegen een Fortuna Sittard dat
zwaar leunde op Arno van Zwam.
De uitblinkende doelman kon er in
82ste minuut niets aan doen dat hij
opnieuw gepasseerd werd door Van
de Brink, maar zelfs het onterecht
wegens buitenspel afkeuren van de

tweede Doetinchemse treffer kon de
pret niet drukken bij Körver.
Waar deRoermondser oefenmeester
triomfeerde, bleef de nuchtere Rot-
terdammer Verbeek gelaten onder
het verlies. „We hebben drie kansen
gecreëerd. Daarvan moet je er in
een wedstrijd als deze minimaal één
maken. Doe je dat niet dan krijg je
het op De Vijverberg heel zwaar."

Snotapen
Daar zorgt Frans Körver wel voor.
De gedreven trainer had zijn spelers
na de zeperd tegen AZ opgeladen
met knipsels uit Limburgse kranten
waaringewag werd gemaakt van de
Sittardse suprematie. „Je mag For-
tuna niet laten voetballen, anders
lopen die snotapen jezo voorbij. Ze
tikken je gewoon weg als ze de kans
krijgen. Die kans hebben ze van ons
niet gekregen. Dat is de verdienste
van De Graafschap," aldus een
uiterst vergenoegde Körver.

De Graatschap - Fortuna Sittard 1-0
(1-0)- 45. Van de Brink 1-0. Toeschou-
wers 5450. Scheidsrechter Wegereef.
Gele kaarten: Matthaei (De Graaf-
schap), Usta (Fortuna).

De Graafschap: Van Campenhout, Hen-
driks, Wijnhoven, Redeker, Oosterhuis,
Matthaei, Victoria (64. Das), Godee,
Van Schijndel (88. Breetveld), Van de
Brink, Lindenbergh.

Fortuna: Van Zwam, Ricksen, Vergoos-
sen, Rayer (55. Vroomans), Boessen,
Usta, Loontjens, Jacobs (70. Losada),
Van der Weert, Van Bommel, Hamming.

Frans Körver bestrijdt Fortuna met inzet en discipline

Koekje van eigen deeg
DOOR HANS STRAUS

.■fIHi^TINCHEM _ Een mooie wed-
'm\l Was De Graafschap - Fortuna
k'^i^jd niet. De 1-0 overwinning
& sta n?e thuisploeg kwam vooral tot

door een tomeloze inzet en
jf ijg' Verdedigingswerk. VoorFrans

?' telleVer tramer van De Graafschap,
Se^v, 11 echter alleen resultaten en

if tjt schoonheidsprijzen. En resul-,; Hjt
n boekt Körver. Vijftien punten

;l%at 6n wedstrijden, een tweede
pMtJ"? °P de ranglijst én een over-
||f cliV; ng op de koploper in de eerste
:fSch Sle- Körver stuurde De Graaf-
nhrf teSen Fortuna het veld in met
jlit) de Sittardenaren niet

11 sPe^ te laten komen. Daar-
jlfe^ racteerde de Roermondse oe-
j^Opfeester zijn oude liefde Fortuna
i 6ri koekje van eigen deeg.

S^gj oePeerd verdedigen en razend-
jspr aanvallen.Dat zijn normaalge-
FüUt n e waPens van Fortuna.
Qr met die wapen bestookte De
twa*schap de gasten uit Limburg,
&6p resultaat dat Fortuna nooit
\% ■ reeg op het duel. Vroeg sto-
-1)5 ' Jagen op debal. De Graafschap
tic ccrde de favoriete speelstijl van
bfe> lttardenaren, die door het ont-
<lwen van Urvin Lee flink gehan-

CaPt bleken.

'" Fortunees Roland Vroomans (links) kan Jan Oosterhuis
van De Graafschap niet afstoppen. Foto: peter drent

sport
Omschakelingen kosten MVV de kop

Ajaxblijft oogsten
DOOR BERT GROOTHAND

ESTERDAM - Het verschil
en Ajax en de rest is meer- alleen de individuele

van de Amster-
'ftise spelers. Ook gisteren
Jen MVV werd dat met een
f overwinning weer eens
""getoond. „Ajax speelt een

systeem en iedere spelereet precies wat hij daarbin-
lj? kan en moet doen," legde
*V-trainer Sef Vergoossen

uit. „Zover zijn wij
J§ niet en dat is precies het
■"Schil tussen een topploeg
0 een sub-topper. Hoewel,
" Milan wist er afgelopen
,°ehsdag ook niet veel raadio_» ö

■M - MW 3-1 (1-1). 6. Litmanen
'■>. Visser 1-1, 66. Overmars 2-1,

y,: °vermars 3-1. Scheidsrechter: Van
kolfi! toeschouwers: 19.501 (uitver-
j^ht). Gele kaart: Van Wissen, Joor-
"^ (MVV).

J 9*- Van der Sar, Reiziger, Blind,
(J^aard, F. de Boer, Kanu, Litmanen
U ■ Van den Brom), Seedorf, Over-
lr?t?> R. de Boer, Van Vossen (62.huivert).
(2„ V; Van Duijnhoven, Van Wissen
d Hofman), Straal, Benneker, Joor-
yi'ls" Lanckohr, Delahaye, Van As,
ï]0^er, Scheepers (76. Balarabe), Roe-

let mIVv een sc^ra^e troost voor de
d Zijn ploeg nam danite brutaal het initiatief in de eer-
ie la f)' 611 minuten, maar Ajax stond
ai|w lezelfde periode toch gewoon
3 I_o voor.

oiLal,d de Boer velde Roberto
è ioQp met een onvervalste elle-
f^n \°.ot" e werQl door arbitere Jtw/üet niet gezien, waarna de
tat] er voor verzorging naar de
ifh * moest. En op dat moment

het verschil in organisatie
|f; cri Ajax en MW.

I ijtrn e' °^e tot an Z^n °PPonentj|,j paften had opgevangen, moest
fL^ns een stuk naar achteren en
'fekS isser had tot taak Litmanen
i; ewaken. Met name dat laatste

lukte ging niet bepaald automa-
tisch, waarna de Finse Ajacied
moeiteloos kon doorstomen en voor
1-0 kon zorgen.
Het leek meteen het einde van iede-
re schrale Maastrichtse aspiratie
om na de Milanese krachtsinspan-
ning Ajax het vuur aan de schenen
te kunnen leggen. Vooral omdat
MW moeite bleef houden met met
name Amsterdamse middenvelders
of verdedigers die ineens voor het
doel verschenen.

0 Vreugde bij deAjacieden
hitmanen en Ronald
de Boer (links),
ontgoocheling bij
Benneker en de half-
zichtbare MVV-keeper
Van Duijnhoven.
Foto: ANP

Verschil
Het was gisteren het voornaamste
verschil tussen beide ploegen. De
uitleg van Van Gaal luidde ietwat
pedant: „Ik heb De Boer tegenover
Van As laten spelen, omdat die niet
van een balvaardige tegenstander
houdt. En Joordens is de traagste,
dus tegenover hem heb ik de snelle
Overmars gezet."

Ajax won, inderdaad, maar de ver-
klaring na afloop van Van Gaal
klopte toch niet helemaal. Het beste
bewijs dat de voetbalprofessor met
de schoolmeestersuitstraling het
spoor ook wel eens bijster is.
Vergoossen: „Joordens is namelijk
de snelste. Maar ach, wat moet ik
daar nu mee? Moet ik dan in discus-
sie gaan? Je weet dat je het tegen
Ajax altijd moeilijk hebt."

Toch baalde hij van deze nederlaag.
„We zijn namelijk in staat geweest
om het tempo van Ajax te drukken
en Roelofsen kreeg bijvoorbeeld
nog een enorme kans. Bovendien
kregen we onmiddellijk de derde
goal tegen omdat iedereen bij ons
nog in dezelfde minuut 2-2 wilde
maken, in plaats van eerst eens
weer rustig dezaken te organiseren.
Maar het voonaamste was dat wij
met al die omschakelingen meer
moeite hebben gehad dan Ajax."

Grensrechter
geslagen
t_v <_^

SITTARD - De wedstrijd tussen
de A-jeugdelftallen van Fortuna
Sittard en AZ kreeg na het ope-
ningsdoelpunt in de 55ste mi-
nuut (toen De Kort voor de
Alkmaarders scoorde) een tu-
multueus karakter. Bij een vrije
trap voor Fortuna ontstond een
opstootje.

DeAZ-speler Frankel sloeg For-
tuna-grensrechter Limpens te-
gen de grasvlakte en kon ver-
trekken. Daarop werd er een
afkoelingsperiode ingelast,
waaruit AZ de meeste motivatie
putte.

Via treffers van Cornelissen,
Veldmeijer en tweemaal De Kort
liep de score op naar 0-5.

Overigens speelde ook Fortuna
Sittard geruime tijd met tien
man, want Bert Golsteyn werd al
na 25 minuten uit het veld ge-
stuurd met twee gele kaarten.

Van de Tempel
op proef

GELEEN -De 24-jarige Linden-
heuvel-speler Mehdy van de
Tempel wordt sinds enige tijd
gevolgd door scouts van Fortuna
Sittard.

Die interesse is nu concreet ge-
worden, want Van de Tempel
gaat vanaf vandaag proeftrainen
bij de Sittardse koploper in de
eerste divisie.

Middellijn
De openingsfase van Veendam was
echter evenmin overdonderend. De
noorderlingen combineerden welis-
waar gemakkelijk, maar deden dat
voornamelijk in de buurt van de
middellijn. De VW-verdediging
werd zelden daadwerkelijk op de
proef gesteld.

In voorwaartse richting maakte het
elftal in vormcrisis hoegenaamd
niets klaar. Driessen, die toch voor
wat creatieve impulsen kan zorgen,
moest zich volledig bezighouden
met het achterna lopen van verde-
digende middenvelderDe Roo.

Knippenberg kon als diepste aans-
peelpunt nog net een bal met zijn.
sterke lichaam afschermen, maar
daar hield het mee op. De debute-
rende Dennis van der Zwan deed
het als linksbuiten niet eens onver-
dienstelijk, maar van hem mocht in
deze moeilijke omstandigheden na-

tuurlijk ook geen wonderen worden
verwacht.

Vuisten
Nadat John Roox enige keren met
zijn vuisten voor opruiming zorgde,
kreeg VW pas na een half uur zijn
eerste kans. Alfred Knippenberg
kopte een voorzet van Verberne
correct in en dwong Veendam-goa-
lie Vennema voor het eerst reddend
op te treden.

Veendam - VW 1-0 (1-0). 34. Oosting
1-0. Toeschouwers: 2907. Scheidsrech-
ter: Bossen.

Veendam: Vennema, Slor, Ilie, Wiers-
ma, De Roo,; Radomski (62. Alberts),
Wiekens, Prinsen (89. McAndrew),
Zuurman, Oosting, Van der Meulen.

VW: Roox, Smits, Polman, Derix,
Koenen, Verberne, Driessen, Van der
Meer, Boer (72. Spee), Knippenberg,
Van der Zwan (74. Jilisen).

Na dat moment slaagden de gasthe-
ren erin steeds gevaarlijker voor het
doel te verschijnen. In de 34e mi-
nuut was het dan ook raak. De Ven-
lose defensie toonde zich niet attent
en Joseph Oosting kon vrijstaand de
bal uit een voorzet van Bart van der
Meulen over Roox heenkoppen.

Na de pauze trok VW opeens alle
registers open. De spelers vochten,
voor iedere bal en voetbalden met
de bezieling die in het eerste gedeel-
te ontbrak. Veendam hapte eventjes
naar adem, maar waarschuwde ver-
volgens via twee kansrijke aanval-
len, waarbij Prinsen knalhard de
paal raakte.
Dat temperde schijnbaar de aan-
valsdrift van VW, want in het res-
tant golfde het spel meer op en neer.
Overigens lag de 2-0 toen meer voor
de hand dan de 1-1. Beide teams
scoorden echter niet meer, waar-
door de Venlonaren voor de zesde
achtereenvolgendekeer verloren.
„Het is hetzelfde boek, waarvan we
elke week een ander hoofdstuk om-
slaan," vertaalde trainer Reynierse
deze droevige serie.

Erik Mykland gewisseld
KERKRADE - Het debuut in het Nederlandse profvoetbal duurde
voor de Noor Erik Mykland slechts 71 minuten. Trainer Leo van
Veen van FC Utrecht was na de 0-1 nederlaag bij koploper Roda JC
mild over de mislukte eersteling van zijn nieuwe ster. „Hij had con-
ditie-achterstand. Vandaar die wissel." De kleine Noor zelf sprak
ook figuurlijk andere taal. „Het was waardeloos. Shit. Ik begrijp best
dat de coach mij heeft vervangen." Nog maar twee maanden geleden
dreef Mykland als een boze trol uit de Noorse saga in Oslo het Neder-
lands elftal zo tot wanhoop dat „godenzoon" Reiziger hem een schop
gaf die een penalty opleverde. Noorwegen kwam daardoor op 1-1.

Geen punt in zes wedstrijden

Veendam velt VVV
Van onze correspondent

DERK EIMERS

VEENDAM - Ook aan de Lange-
leegte in Veendam kon VW de ne-
gatieve spiraal, die nu al zes wed-
strijden aanhoudt, niet ombuigen.
Veendam had een spaarzaam aantal
goede momenten en hoefde slechts
één daarvan met een treffer te be-
kronen om VVV met 1-0 te verslaan.
Alleen het eerste kwartier na de
pauze zetten de Venlonaren de
thuisploeg onder druk, maar ge-
vaarlijke momenten in de Veen-
dam-doelmond zaten er zelfs toen
niet bij.

Coach Remy Reynierse van VVV
kon na afloop niet anders dan bea-
men dat zijn ploeg ver beneden de
maat presteerde.
„Vorige week had ik er nog wel be-
grip voor, omdat mijn spelers goed
begonnen. Nu waren ze vanaf de
start niet bij de les. De ploeg was te
blasé, te gelaten."

Dreun voor FC Twente
WAALWIJK - In de dertiende wedstrijd verloor FC Twente gisteren de
ongeslagen status, nota bene tegen nummer laatst van de eredivisie:RKC.
De Twentenaren gingen in Waalwijk onderuit door een treffer van Strep-
pel. RKC zegevierde verdiend en mocht de laatste plaats verlaten. De
Twentse vedetten gokten op hun indivueleklasse, werden verslagen door
een eenheid minderen.

NAC heeft na een moeizame competitiestart de middenmoot teruggevon-
den. NAC-NEC eindigde in 2-0 door treffers van Gaasbeek en Van Hooy-
donk.

In de Adelaarshorst begon het zaterdag te broeien na de 0-4 nederlaag van
Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. Heethoofden uit het supportersleger
klommen over de hekken en maakten dat het duel een kwartier stil lag.

Heerenveen kende een heerlijk avondje tegen een aangeslagen tegenstan-,
der. Scores van Hellinga, Regtop en Tammer 2. Met Vitesse wil het dit sei-'
zoen maar niet lukken. Thuis tegen Volendam leverden de Arnhemmers
het zoveelste punt in: 0-0. Volendam verhief verdedigen tot kunst. Sparta
leverde een wanprestatie, thuis tegen Willem II: 0-2. FC Groningen pakte
beide punten bij Dordrecht'9o, dat maar niet kan winnen.
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De CVB Bank geeft op haar Top Spaarre- /|> \ /| J °*z* aanbiedingen gelden van 28 novem-
kening (jaarrente) 7,6% rente, voor 7 jaar l \/ J bert/m 18december 1994(rentewijzigingen

vast. Voor 3 jaar vast is dat 6,3%. De mini- s^~ voorbehouden). Raadpleeg de GoudenGids
mum inleg is’ 1.000,-, de maximum inleg V) ,-x ~%*\ ~\ /■ of De' 9ratis 06 " 0411 voor de dichtstbij-
bedraagt ’ 500.000,-. JL/CIJL LJIN. zijnde CVB-vestiging.
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bulletin
/ res. klasse _\

Res. le Klasse
Wittenh. 2-RKMSV 2 4- 0
Parmingen 2-RKWL 2 2- 0
Volharding 2 -Eijsden 2 4-5
Venray 2-W'mina 2 0-0
Stand:
Eijsden 2 11-19
Venray2 11-18
Parmingen 2 11-16
Wittenh. 2 11-15
W'mina 2 10-11-
Volharding 2 11-10
Meerssen 2 10-10
Almania 2 10- 8
RKWL 2 11- 6
SVN 2 9- 6
Vinkensl. 2 10- 5
RKMSV 2 11- 2
Res. 2e Klasse A
Quick 2-Kluis 2 1- 1
Willem I 2-RKVCL 2 3- 0
Heerlen 3-Rapid 2 1- 4
Standaard 2-Haslou 2 1-2
Leonidas 2 -Scharn 2 1-3
Caesar 2-RVU 2 3- 2
Stand:
RVU 2 11-18
Haslou 2 11-16
Quick 2 11-14
RKVCL 2 11-13
Leonidas2 11-13
Scharn2 11-11
Caesar 2 11-11
Kluis 2 11-10
Willem 12 11- 9
Standaard 2 11-8
Rapid 2 11- 5
Heerlen 3 11- 4

Res. 2e Klasse B
Heerlen 2 -Waubach 2 2-3
EHC/Norad 2-H'broek 2- 3
2
Kolonia 2-Gr. Ster 2 2- 0
RKBSV 2-RKONS 2 1- 1
Bekkerv. 2 -Waubach 2 1-3
Schuttersv. 2-Chevre- 1- 3
mont 2
Stand:
RKONS 2 10-16
Waubach 2 12-16
Kolonia 2 11-15
Chevremont2 10-14
H'broek2 11-13
tGr. Ster 2 11-12
Bekkerv. 2 11-10
Minor 2 10- 8
EHC/Norad 2 11-8
Heerlen 2 11-7
Schuttersv. 2 11-6
RKBSV 2 11- 5
Res. 2e Klasse C
W'mina 3-Sparta 2 2-3
L'heuvel 2-Moesel 2 1-0
Megacles 2-SVM 2 3- 1
De Ster 2-PSV'3S 2 3- 1
Veritas 2-Susteren 2 1- 2
Stand:
L'heuvel 2 11-21
De Ster 2 11-15
Susteren 2 11-14
Veritas 2 10-11
SC Irene 2 10-11
Sparta 2 11-11
PSV'3S 2 10-10
SVM 2 11- 9
Megacles 2 11-9
FCOda2 10- 9
W'mina3 11-6
Moesel2 11- 2

/ afd. Limburg _
Hoofdkl. A
Itteren -lason " 0-1
Daalhof -Maastr. B. 1-1
Strucht. 8.-RKMVC 2- 1
Oranje 8.-RKBFC 3- 1
VNB-RKUVC 3- 2
Stand:
RKBFC 10-16
Klimmania 9-14
Daalhof 10-14
Oranje B. 10-14
RKUVC 10-12
RKVVM 9-11
Strucht. B. 9- 9
lason 9-7
VNB 10- 6
Maastr. B. 10- 6
RKMVC 10-5
Itteren 10- 2
Hoofdkl. B
Rimburg-KVC Oranje 1- 2
Stadbroek-WDZ 3- 1
Sylvia -BVC '28 3- 2
W. Groen-SVK 4- 2
Helios'23-Weltania 4- 3
Stand:
Stadbroek 10-15
Treebeek 9-13
WDZ 9-13
W. Groen 11-12
BVC'2B 10-11
Amstenr. 9-11
KVC Oranje 10-11
Helios'23 9- 8
Sylvia 10- 7
SVK 10- 6
Weltania 11-6
Rimburg 10- 5
Hoofdkl. C
Maasbracht-DeLeeuw 1- 0
Vlodrop -Leeuwen 3- 1
OVCS-Linne 0- 2
Vesta -Beegden 1-2
Stand:
PSV'3S 8-12
Boekoel 8-12
Linne 9-12
Leeuwen 9-11
Maasbracht 9- 9
OVCS 9- 9
Beegden 7-8
Vlodrop 10- 8
De Leeuw 10- 7
Bieslo 9- 6
O'berg 7-5
Vesta 9- 5
Hoofdkl. D
'.tormv. '28 -Laar 2- 2
V Lottum-Heyth. 2- 2

i egelsom -Nunhem 4-0
SWH-VOS 1- 2
BW '27 -Swolg. B. 3- 1
VCH-Oostrum 1- 0
Stand:
VOS 10-20
VCH 10-16
BW'27 10-14
Stormv. '28 10-13
Heyth. 10-11
SWH 9-10
Hegelsom 10- 8
SV Lottum 10- 7
Laar 11- 7
Oostrum 10- 7
Nunhem 9- 5
Swolg. B. 11- 2
Eerste Klasse A
Celios -Amelie 0-. 2
Valk. 8.-RHC 0- 2: bbe-Wylre 0- 3
1 <IW-Biesland 1- 1
DBSV -Geulsche B. 5- 3
Stand:
MW'O2 9-16
RHC 9-14
DBSV 10-14
Wylre 10-12
Amelie 9-12
Biesland 9-10
Valk. B. 9- 9
Bemelen 9-8
Sibbe 10- 7
Geulsche B. 10- 6
RKIW 10- 5
Celios 10- 1
Eerste Klasse B
Eik'veld-Troja 2- 1
Egge -Wijnandia 3- 3
Waub. 8.-Wahlwiller 6- 1
Huls-SVA 1- 5
Haanrade-Reymerst.B. 11- 3
Noorb. 8.-SV Epen 1- 1
Stand:
Haanrade 10-18
Waub.B. 10-15
Wijnandia 10-15
Eik'veld 10-15
Troja 10-11
Egge 10-10
SVEpen 10-10
Noorb. B. 10- 9
SVA 10- 8
Reymerst. B. 10- 6
Huls 10- 2
Wahlwiller 10- 1'

Eerste Klasse C
Sittardia -Doenrade 0- 0
Schinnen-Limbricht 1- 1
Neerbeek-GVCG 0- 3
Puth-Jabeek . 1- 2j
Havantia-COV 0- 3
CSVT-FCRia 1- 1
Stand:
COV 11-17'
Doenrade 10-16
GVCG 10-14
Neerbeek 10-13
CSVT 11-13
FC Ria 10-12
Puth " 10- 9
Jabeek 10- 9
Schinnen 10- 8
Limbricht 10- 5
Sittardia 10- 5
Havantia 10- 1

Eerste Klasse D
Grathem-SHH 2- 2
Brachterb. -MHD 5- 1
RKSNA-A'heide 0- 2
Slekker 8.-St.Joost 1- 4
Stand:
St. Joost 9-14
SHH 9-13
Grathem 9-11
RKHVC 8-11
Brachterb. 8- 9-
Slekker B. 9- 9
A'heide 9- 9
RKSNA " 9- 6;
Hom 7-6:
MHD 9- 6
Walburgia 8- 0
Eerste Klasse E
Kronenb. -Geijsteren 0- 1
Merselo -Griendtsv. 0- 1
DIS-RKBVC 3- 0
Steyl '67 -Castenray 6- 1
TOP'27-Holthees 1- 0
America -Eiker 'B. 2-0
Stand:
Steyl'67 10-17
Griendtsv. 10-14
DIS 10-13
Kronenb. 10-12
America 10-11
TOP'27 10-11
Merselo 10- 9
Holthees 10-8
Castenray 10- 8
Geijsteren 10- 8
Eiker'B. 10- 5
RKBVC 10- 4
Res. IA
IVS2-GSV2B 2 0- 1
Daalhof 2-SCG 2 2- 7
RKHSV2-SVE2 0- 3
Heer 2-Holtum 2 1- 1
Buchten 2-MKC 2 3-0
Bunde2-Keer2 1- 3
Stand:
Keer 2 11-16
MXC 2 11-15
SCG 2 11-14
Heer 2 I 11-14
IVS2 11-14
Buchten 2 10-12
Daalhof 2 11-11
SVE2 11-10
GSV'2B 2 10- 9
Bunde2 10- 5
RKHSV 2 11- 4
Holturn 2 10- 4
res. 1B
WDZ 2 -Schimmert 2 0- 1
A'bosch 2-Passart 2 1-5
Mariarade 2 -EW 2 0-1
Stand:
EW2 11-19
NEC'92 2 10-16
Schimmert 2 11-15
Hulsberg 2 10-14
Voerend. 2 10-12
Laura 2 9-11
Passart 2 11-11
Heerlen 4 9- 9
WDZ 2 11- 7
VKC 2 10- 6
A'bosch 2 11-2
Mariarade 2 11- 2
res. IC
Parmingen 3 -Haelen 2 0- 1
Rios2-RKSVN2 3- 0
Roermond 2 -Victoria 2 5-0
Montagn. 2 -Egchel 2 0-4
Baarlo 2-Eindse B. 2 2-0
Stand:
Blerick4 9-16
Haelen 2 11-16
Baarlo 2 11-16
Parmingen 3 11-14
Roermond 2 11-11
Egchel 2 11-10
Montagn. 2 11-10
RKSVN2 11- 8
Eindse B. 2 11- 8
Linne2 10- 7
Rios2 11- 7
Victoria 2 10- 5
res. 2A
Polaris 2-DBSV 2 1- 0
Eijsden 3-Caberg 2 5- 0
SVME 2 -Leonidas 3 3-1
Rapid 3 -Heer 3 2-3
WW 2-RKBFC 2 4- 7
Scharn 3-RVU 3 4- 1
Stand:
Eijsden 3 11-18
SVME 2 11-17
RVU 3 11-17
RKBFC 2 12-15
Polaris 2 11-13
WW 2 11-12
Leonidas 3 11-11
Rapid 3 11- 8
DBSV 2 12- 8
Scharn 3 11-7
Heer 3 11- 6
Caberg 2 11- 2
res. 2B
Vaesrade 2 -Simpelv. 2 4-2
Zwart W. 2-RKASV 2 3- 3
Voerend. 3-SVN 3 1- 3
Polaris 3-Gulpen 2 0-0
Stand:
SVN 3 11-15
RKASV 2 10-14
Vaesrade 2 11-13
Lemirsia 2 10-13
Polaris 3 11-13
Gulpen 2 11-11
Zwart W. 2 11-10
Simpelv. 2 11-10
Hrln. Sp. 3 10- 9
Voerend. 3 11-7
Sportclub 2 10- 6
NEC4 9- 5
Res. 2C
Coriovall. 2 -De Leeuw 3- 0
2
Adveo2-KEV2 3- 2
NEC 3-KVC Oranje 2 2- 2
Simpelv. 3-FC Gracht 2 15- 2
Hrln. Sp. 2 -RKTSV 2 '4-3
Stand:
Coriovall. 2 11-17
NEC 3 11-17
RKTSV 2 11-13
Miranda 2 9-12
Simpelv. 3 11-11
Hrln. Sp. 2 10-11
Adveo 2 10-10
KVC Oranje 2 12-10
FC Gracht 2 12-8
Sylvia2 10- 7
KEV2 11- 7
DeLeeuw 2 10- 5
Res. 2D
Schinveld 2 -Limburgia 2-0
2
Centrum 8.2-Mariara- 1-1
de3
Almania 3 -Sweikh. 8.2 2-2
Heidebl. 2-L'heuvel 3 4-3
Langeb. 2 -Amstenr. 2 6-1
Stand:
Langeb. 2 11-15
Heksenb. 2 10-15
L'heuvel 3 11-14
Sweikh. 8.2 11-13
Almania 3 11-12
Limburgia 2 11-12
Sittard 2 9-11
Schinveld 2 11-11
Heidebl. 2 10-10
Amstenr. 2 11-8
Centrum 8.2 11- 5
Mariarade 3 11- 2
Res. 2E
Laar 2-EMS 2 2- 2
Susteren 3-Roosteren 2 2-2
Roermond 3-Merefeld. 3-0
3

Leeuwen 2-Megacles 3 3-1
SVH 2 -Brevend. 2 0- 4
Stand:
Roermond 3 11-20
Brevend. 2 11-17
Susteren 3 11-14
EMS 2 11-12
SVH2 11-12
Leeuwen 2 11-11
Roosteren 2 11-10
EVV 3 10- 9
Merefeld. 3 11-9
Megacles 3 11- 9
o'berg2 11-8
Laar 2 12- 1
Res. 3A
Berg '28 2 -Scharn 4 4- 1
Standaard 3 -Rapid 4 2-2
RKWL3-Keer3 6- 1
RKASV 3-Daalhof 3 2- 1
SCG 3-Eijsden 5 1- 1
Stand:
Standaard 3 11-19
Rapid 4 11-16
RKASV 3 10-14
Berg'2B 2 11-13
RKWL3 11-12
SCG 3 10-11
Scharn4 11- 9
Daalhof 3 11- 9
Eijsden 5 11- 8
Keer 3 10- 5
RKBFC3 10- 5
Celios'2 9- 5
Res. 3B
Amicitas2-SVN 4 2-0
Nijswiller 2-De Ster 4 5- 2
Banholtia 2-VKC 3 2- 0
Wijlre 2-Daalhof 4 3- 0
Stand:
Kolonia 5 10-17
VKC 3 11-16
Nijswiller 2 12-16
Amicitas 2 ,11-11
Eijsden 4 9-11
SVN4 11-11
Wijlre 2 11-10
De Ster 4 11- 9
SCKR2 10- 9
Banholtia 2 11-8
Daalhof 4 11-5
NECS 10- 5
Res. 3C
H'broek 3-Langeberg 3 6- 3
De Ster 5 -RKTSV 3 1- 1
Miranda 3 -Kolonia 3 2-2
Stand:
Heilust2 10-17
RKHBS2 9-14
De Ster 5 10-13
Hrln. Sp. 4 9-11
H'broek 3 10-10
Kolonia 3 10-10
Kakertse 8.2 9-9
Langeberg 3 10- 8
RKTSV 3 10- 7
Miranda 3 10-6
Gracht 3 9- 1
Res. 3D
Kolonia 4-Spaubeek 2 2-0
DVO 2-DeSter3 3- 4
Hrln. Sp. 5-Adveo 3 1-0
Sanderb. 2 -L'heuvel 4 9-0
Kluis 3-Obbicht 2 2- 6
Stand:
Sanderb. 2 11-18
Obbicht 2 11-18
Kolonia 4 11-15
Spaubeek2 10-15
De Ster 3 11-12
Limbricht 2 10-11
DVO 2 11-10
Kluis 3 11- 8
Adveo 3 11- 6
Rios3 9- 6
Hrln. Sp. 5 11-5
L'heuvel 4 11- 4
Res 4A
MVV'O2 3-SCG4 5- 2
Willem I 3-Caberg 3 6- 1
Stand:
Willem 13 10-18
MVV'O2 3 10-18
RKUVC 2 9-14
RKHSV 3 10-10
Caberg 3 10- 9
St.Pieter2 9- 8
RKWM2 9- 8
RKVCL 4 9- 8
SCG 4 10- 7
Standaard 4 9- 2
Daalhof 5 9- 2
Res. 4B
MW'O2 2-DeHeeg 2 1- 3
Heer 4 -Berg '28 3 0-0
RKWL4-RKASV4 1- 4
Oranje B. 2-RKHSV 4 1-1
Caberg 4-RKVVM 3 0- 2
RKBFC4-RKVCL3 2- 4
Stand:
De Heeg2 11-19
RKHSV4 11-16
RKASV 4 10-14
Oranje B. 2 10-14
RKVCL 3 10-13
Heer4 10-11
RKVVM 3 11-11
Berg'2B 3 11- 9
Caberg4 11-9
MW'O2 2 11- 7
RKBFC 4 11- 3
RKWL 4 11- 2
Res. 4C
RVU 4-Vijlen 2 0-14
RKMVC 2-Geertr.B. 2 4- 3
Meerssen 3 -Walram 2 2-4
Hulsberg 3 -Mheerder 4-0
B. 2
Stand:
Walram 2 10-18
W. Groen 2 10-16
MheerderB. 2 11-13
Geertr.B. 2 11-11
Hulsberg 3 11-11
Vijlen 2 9-10
Meerssen 3 11-10
lason2 10-10
Sibbe 2 10-10
Strucht. B. 2 10-10
RKMVC 2 11- 5
RVU 4 10- 0

Res. 4D
SVNS-RKTSVS 2- 2
Haanrade 3-Gracht 4 2- 1
KVC Oranje 3 -Rimburg 2-0
2
Stand:
Haanrade 3 11-18
Hopel2 9-16
Vijlen 3 10-13
Weltania2 9-12
Gr. Ster4 10-12
Waubach4 8-10
KVC Oranje 3 11-9
Waub.B. 2 10- 8
RKTSVS 11- 7
Gracht 4 10- 6
SVNS 9- 4
Rimburg 2 10- 3
Res. 4E
RKTSV 4-Miranda 4 4- 0
Wijnandia 2-Haanrade 5-0
2
Waubach 3 -Weltania 3 4-0
Stand:
EHC4 10-17
Waubach 3 10-16
Miranda 4 9-14
Helios 2 9-13
Wijnandia 2 11-12
RKSVB 2 10-12
RKTSV 4 11-10
Gr. Ster 3 10- 7
KEV3 9- 6
Weltania 3 11-6
VKC 4 8- 3
Haanrade 2 10- 2
Res. 4F
H'broek 4-Schuttersv. 3 1-2

RKBSV 3-Weltania 4 2- 1
De Leeuw 3 -Egge 2 5-0
Bekkerv. 3-Schinveld 3 2- 2
Stand:
De Leeuw 3 11-19
RKBSV 3 11-17
Treebeek 2 10-16
Schinveld 3 11-14
Bekkerv. 3 11-13
EHC3 10-12
Klimman. 2 10-11
Egge 2 11-11
Hulsberg 4 10- 6
Schuttersv. 3 11-6
H'broek 4 11- 2
Weltania 4 11- 1

Hes. 4G
Schinveld 4 -Doenrade 2- 1
2
Schinnen 2-Bekkerv. 4 0-4
Haslou 3-RKDFC 2 3- 3
Schimmert 3 -Adveo 4 4-2
Havantia 2-L'heuvel 5 0-5
Urmondia 2-Quick 3 4-3
Stand:
RKDFC 2 11-16
Urmondia 2 11-15
Quick 3 11-15
Schimmert 3 11-12
Schinveld 4 11-12
Haslou 3 11-11
Bekkerv. 4 11-11
Havantia 2 11-11
Adveo 4 11- 9
L'heuvel 5 11-8
Doenrade 2 11-7
Schinnen 2 11- 5
Kes 5A
Amelie 2-Maastr. B. 4 1- 1
MXC 6-Leonidas 4 2-5
RHC3-Heers 4- 1
Rapids-WW4 1- 4
De Heeg 3-RKVCL 5 1- 6
Stand:
Heer 5 10-17
RHC3 10-16
RKWLS 9-14
MXC 6 10-14
RKVCL 5 9-12
Leonidas4 10-10
WVV4 10- 7
Rapid 5 9-5
Maastr. B. 4 11- 5
Amelie 2 10- 5
De Heeg 3 10- 3
Res. 5B
Heer 6-Leonidas 5 1-7
MW 6-De Heeg 4 2- 1
Amelie 3 -Amicitas 3 3-4
Stand:
Leonidass 10-16
De Heeg 4 10-15
ScharnB 9-14
RKVCL 6 8-12
MXC 5 9-12
Bunde4 9-10
Heer 6 10- 8
Amicitas 3 10- 6
MW6 10- 6
Rapid 6 10- 5
Amelie 3 9- 0
Res. 5C
De Heeg 5 -Leonidas 6 4-8
Heer 7-Willem I 4 4- 3
RKUVCS-MKC4 0- 1
Stand:
St. Pieter3 9-17
MXC 4 10-15
Heer 7 10-15
Scharn6 9-13
RKBFCS 9-11
Keer 4 9- 8
De Heeg 5 10- 7
RKUVCS 10- 6
Leonidas 6 9-6
Willem 14 11- 6
RKVCL 7 8- 0
Res. 5D
Caberg 5-SVME 5 7- 0
Amicitas 4-RKUVC 4 2-2
Biesland 2-Leonidas 7 7-1
Meerssen 4-DBSV 4 5-1
Stand:
Meerssen 4 10-17
Biesland 2 10-14
Caberg 5 10-14
DBSV 4 10-14
Amicitas 4 10-13
RKUVC 4 10-12
Polaris4 9- 9
Leonidas7 10- 7
SVME 5 11- 5
Scharn7 9- 3
Bemelen 3 9- 0

Res. 5E
Scharns-WVV3 4- 0
RHC2-MKC3 0- 2
Maastr. B. 3-White Star 15- 0
2
Stand:
Maastr. B. 3 9-16
Heer 8 9-16
MXC 3 10-16
Scharnö 10-12
RKHSVS 9-11
RHC2 9- 7
WW 3 9- 6
Keer 5 9- 5
Biesland 3 9- 5
Willem 16 7-4
White Star 2 10- 2

Res. 5F
Geertr. B. 3-Oranje B. 3 3- 2

SCG 5-Banholtia 3 4-3
Geulsche B. 2-SVME 4 3- 2
Stand:
Geulsche B. 2 9-17
MVVS 9-14
Noorb. B. 2 9-14
DBSV 3 9-11
SVME 4 10-11
Banholtia 3 8-10
Eijsden6 9- 9
Mheerd. B. 3 9- 6
Geertr. B. 3 10- 6
SCG 5 10- 2
OranjeB. 3 10- 2
Res. 5G
RKASV 5-Bemelen 2 0- 4
Berg 4-Wijnandia 3 2- 4
Stand:
Minor 3 9-17
Gerendal 9-13
GSV3 9-13
Vinkensl. 4 8-12
Wijnandia 3 9-12
lason3 9- 8
Bemelen 2 11-8
Valk. B. 2 9- 7
Berg 4 9- 6
RKASV 5 9- 3
Itteren 3 9- 1
Res. 5H
DBSV 5-Meerssen 5 0- 5
Willem I 7-RKHSV 6 2- 2
RKUVC 3 -Geertr.B. 4 1- 0
Stand:
RKHSV 6 10-18
RKUVC 3 10-15
Willem 17 10-13
Geertr. B. 4 11-12
Berg 5 9-12
Meerssen 5 10-10
Oranje B. 4 11-9
Geulsche B. 3 10- 8
Noorb. B. 3 9-6
Vinkensl. 3 8-5
DBSV 5 10- 0
Res. 51
Itteren 2-Hulsberg 5 3-5
Strucht. B. 2-RKIVV 3 2- 1
Gulpen 4 -Geulsche B. 4 1-2

Stand:
Sibbe 3 10-15
Walram 3 9-14
Hulsberg 5 10-13
Reym. B. 2 9-12
Gulpen4 10-12
Itteren 2 10-11
Schimmert 4 9-10
Geulsche B. 4 10- 8
Strucht. B. 2 10- 6
lason4 9-4
RKIW3 10- 1
Res. 5J
Gulpen 3-Schimmert 5 2-4
VNB2-Vilt2 2- 2
RKIVV 2-Slenaken 2 0- 1
Zwart W. 4 -Polaris 5 2-4
Stand:
Vilt 2 10-17
Schimmert 5 10-14
Walram4 9-13
VNB2 10-10
Slenaken 2 10-10
Polaris 5 10- 9
RKIVV 2 10- 8
RKVVM4 8- 8
Epen 2 9- 8
Zwart W. 4 10- 6
Gulpen 3 10- 3
Res. 5K
Epen3-Wylre4 2-5
RKSVB 3 -Zwart. W. 3 0-1
Slenaken 3-RKMVC 3 0- 4
Partij 2-Lemirsia 3 7- 1
Stand:
Wylre4 11-22
Partij 2 11-19
RKMVC 3 11-17

Epen 3 11-16
W. Groen4 10-12
Zwart. W. 3 11-10
Lemirsia 3 11-8
Simpelv. 4 10- 7
RKSVB 3 11- 6
Vilt 3 11- 5
Huls 2 10- 5
Slenaken 3 12- 3
Res. 5L
SVK 2-W. Groen 3 1- 0
Stand:
W. Groen 3 10-16
Simpelv. 5 9-13
SVK 2 10-10
Chevrem. 4 9-10
Sportcl. 3 9-10
Partij 3 8-10
Eik'veld 2 9- 8
wylre 3 9-8
RKONS 3 9- 7
SCKR4 8- 3
Nijswiller 3 8- 3
Res. 5M
Klimmania 3-Minor 4 4- 0
Stand:
Klimmania 3 11-19
Vaesrade 3 10-17
SCKR3 10-15
Chevrem. 3 9-15
RKONS 4 9-10
Troja 2 11-10
Rimburg 3 10- 9
Minor 4 11- 9
Nijswiller 4 9- 8
Laura 5 10- 4
Voerend. 4 10- 3
SVN 7 10- 1
Res. 5N
Heilust 3-SVK 3 3- 0
Haanrade 4 -Kolonia 6 2-9
Stand:
Chevrem. 5 9-15
SVN 6 9-14
Kolonia 6 8-13
Heilust 3 9-12
SVK 3 11- 9
Waubach 5 8- 8
RKONS 5 9- 7
Sportcl. 4 8- 7
Sylvia 4 9- 7
Haanrade 4 10- 6
Waub. B. 3 8- 0
Res. 50
Laura 4 -RKHBS 3 0- 4
Waubach 6-Kolonia 7 1-1
Stand:
RKHBS 3 11-19
Sylvia 3 10-17
Laura 4 11-16
Kolonia 7 11-14
Kakertseß. 3 10-14
RKONS 6 10-10
Chevrem. 6 9-9
Waubach 6 11- 8
KEV4 10- 5
Heilust 5 9- 4
Miranda 5 10- 4
WDZ 5 10- 2

Res. 5P
Heilust 4-Coriovall. 4 0- 1
Stand:
Gr. Ster 8 10-18
NEC 6 9-17
Coriovall. 4 10-12
Heilust 4 10-11
Kakertseß. 4 9-10
Hopel3 10- 9
WDZ 3 9- 9
SVK 4 9- 8
RKHBS 4 10- 6
Eik'veld 4 9- 3
FC Gracht 5 9- 1
Res. 5Q
Kolonia 8 -Gr. Ster 5 0-2
Passart 3-Laura 3 1- 1
Eik'veld 3-RKBSV 5 4- 2
Stand:
Eik'veld 3 10-19
Laura 3 10-15
NEC 7 10-14
Passart 3 11-13
WDZ 4 9-12
RKBSV 5 10-11
Gr. Ster 5 10-11
Kolonia 8 10- 8
Helios 3 10- 6
Limburgia 4 10- 4
RKHBS 5 10- 4
RKSVB 4 10- 3
Res. 5R
Amstenr. 3 -Langeberg 0- 2
5
RKBSV 6-Heksenb. 4 3- 1
RKDFC 3-BVC 3 5- 3
Mariarade 4 -Schinnen 6- 1
3
Coriovall. 3 -Schinveld 3- 1
5
Stand:
RKBSV 6 10-20
Langeberg 5 12-18
Schinveld 5 10-14
Heksenb. 4 11-14
Treebeek 3 9-12
Bekkerv. 7 9-10
Coriovall. 3 11-9
Amstenr. 3 11- S
Schinnen3 11- 7
RKDFC 3 11- 6
Mariarade 4 11-5
BVC 3 12- 4
Res. 5S
Limburgia 3 -Doenrade 7-3
3
Stand:
BVC 2 11-21
RKBSV 4 10-17
Heksenb. 3 10-13
Limburgia 3 10-12
De Leeuw 4 10-12
Jabeek2 10- 9
Bekkerv. 6 9-9
Doenrade 3 11- 8
Amstenrade4 11- 8
Langeb. 4 11-7
Schuttersv. 4 10- 5
Egge 3 9-_l
Res. 5T
Haslou 4-Puth 2 2- 1
Stand:
Mariarade 5 10-18
Bekkerv. 5 10-18
Caesar 3 9-15
De Leeuw 5 10-14
Haslou 4 . 11-13
Neerbeek 2 9-13
De Ster 7 11- 9
Puth 2 11- 6
Quick 4 10- 5
Havantia 3 11- 5 ■DVO 7 10- 5
Doenrade 4 ■" 10- 1
Res. 5U
DVO 5-Spaubeek 3 3- 3
Neerbeek 3-Heidebl. 3 1- 0
Haslou 5-Heksenb. 5 3-3
Quick 5 -L'heuvel 7 6-0
Caesar4-Kluis 4 3- 1
Stand:
Quick 5 11-17
Spaubeek3 10-16
DVO 5 11-14
Sweikh. B. 3 10-14
Haslou 5 11-13
Heksenb. 5 11-13
Heidebl. 3 11-12
Neerbeek 3 " 11-8
L'heuvel 7 11-7
Caesar4 10- 7
Kluis 4 11- 6
Puth 3 10- 1

Res. 5V
Sittardia 2-IVS 3 5- 0
Puth 4-De Ster6 2-2
Urmondia 5-DVO 4 1- 2
Stand:
Sanderb. 3 9-16
Sittardia 2 9-14
De Ster 6 9-14
SVE3 9-14
IVS 3 10-11
DVO 4 10- 9
Puth 4 10- 7
SVM 4 9- 6
Centrum B. 3 6-3
Spaubeek4 9- 3
Urmondia 5 10- 3
Res. 5 AAA
Polaris 6-RKASV 6 2-13
Leonidas 8-MW 4 1- 7
White Star 3-VNB 3 4-2
Stand:
White Star 3 9-13
RKASV 6 8-12
MW4 9-12

St. Pieter4 9-12
SVME 3 8-11
VNB 3 9- 9
LeonidasB 10- 8
Willem 15 8- 7
RHC 4 7- 1
Polaris 6 9- 1
Klasse Zl
H'broek 5-GSV4 5- 2
Minor6-CSVT2 3- 3
Gr. Ster 7-Bekkerv. 8 0- 0
NECB-DVO6 3- 2
Sanderb. 5-COV2 2-0
Stand:
H'broek 5 12-20
NEC 8 12-19
De Ster 8 11-18
Schinnen4 12-16
Gr. Ster 7 12-15
Bekkerv. 8 13-15
RKDFC 4 12-14
GSV 4 12-13
DVO 6 13-13
COV 2 13-10
Minor 6 12- 7
Sanderb. 5 13-7
CSVT2 13- 3
Maastricht'BB 12- 2
Klasse Z2
RKDFC 5-A'bosch 4 2- 2
COV 3-Minor 5 1-7
Laura 6-Gr. Ster 6 2-2
Passart 4-Weltania 5 7-1
Stand:
VKC 5 10-20
Passart 4 11-18
Gr. Ster 6 12-16
RKTSV 6 10-15
Miranda 6 11-14
Laura 6 11-14
Minor 5 11- 9
A'bosch 4 11-9
SVN 8 10- 8
RKDFC 5 12- 5
Weltania 5 12- 3
COV 3 11- 1

f I jeugdvoetbal_
Jeugd eredivisie
PSV-FC Twenthe 1- 1
Fortuna S-AZ 0- 5
FC Den Haag-Willem II 1- 2

SC Feyenoord -Heeren- 4-2
veen
Vitesse-Volendam 5-2
Ajax -Feyenoord 4- 1
Stand:
Ajax. 14-25
Vitesse 13-18
AZ 14-17
SC Feyenoord 14-17
Feyenoord 14-17
FC Twenthe 13-16
Sparta 13-14
Groningen 12-13 'Volendam 13-13
FC Den Haag 13-11
PSV 13-10
Heerenveen 12- 6
Willem II 14- 5
Fortuna S 12- 2
Jeugd 2e divisie D
TOP-VVV 1- 0
Helm. Sp.-MW 1- 0
Spero-Quick (N) 1-1
RodaJC-Rhode 5- 0
RKWL-Venray 0- 5
DCS-De Treffers 0- 4 :
Stand:
De Treffers 11-19
MW 11-18
RodaJC 11-18
VVV 11-13 'Helm. Sp. 11-12:
TOP 11-12
Quick (N) 11-11;
Spero 11-10!
Venray 11-8
Rhode 11- 6 ,
RKWL 11- 3 :
DCS 11- 2 :
Jeugd 3e divisie E ;
Someren -Volharding 3- 1
Blerick-Venl. B. 8- 0 ;
Taxandria -Parmingen 6-0
VVV'O3-EVV E'hoven 2- 2
SBC-Best Vooruit 4- 1
Stand:
Someren 11-19 i
Blerick 10-18 ,
Taxandria 10-15
Volharding 11-14
EVV E'hoven 11-12
SBC 11-11 ,
RKBSV 9-10 'VVV'O3 11- 9
SVN 10- 7
Venl. B. 10- 5
Best Vooruit 11- 4 i
Parmingen 11- 2 ;
A-Interregionaal
EHC-SSS'IB 7- 2 ■Heer-Wittenh. 0- 0
Meerssen-Gr. Ster 3- 0
Sittard-L'heuvel 5- 0 j
Scharn -Haslou 4- 2'Stand:
Meerssen 11-18 "L'heuvel 11-15 "Gr. Ster 11-15'Sittard 11-14 ;
Scharn 11-12
Haslou 11-12 j
Wittenh. 11-12
Heer 11- 9
EHC 11- 9
Sparta '18 10- 6 ]
SSS'IB 10- 5 ]
Bekkerv. 9- 1
Jeugd IC
Eijsden-Daalhof 7- 1 j
Rapid-De Heeg 10- 3 j
Simpelv. -Kolonia 0- 3 *Heerlen-RKASV 4- 3 ]
NEC'92-KVC Oranje 1- 0 ]
Stand: <Heerlen 10-16(
Rapid 8-14 ]
Eijsden 9-13 <NEC'92 8-11 ]
RKASV 10-11 >
Caesar 8- 8
KVC Oranje 9- 7, ]
Simpelv. 10- 7. 3Kolonia 8- 5 :
De Heeg 9- 4
Daalhof 9- 2 ■
f f damesvoetb. _\
DAMES INTERREGIONAAL
Noad -Pr. Irene 3-3
Rapid-Hulsel 0- 0
BSC-Herpinia 1-0
Woenselse 8.-Leveroy 3- 2
Brabantia-WDS'I9 5- 0
Woensel-W'mina 3- 1
Stand:
Pr. Irene 10-16
Woenselse B. . 10-15 :
W'mina 10-12 :
Rapid 10-12 :
BSC 10-12 :
Leveroy 10-11 (
Herpinia 10-11 .Brabantia 10- 9 'Noad 10- 9 "Hulsel 10-6
Woensel 10-4
WDS'I9 10- 3 ;
Dames le Klasse Zuid
Susteren-SVH 6- 1
RKVCL-SC WW'2B 1- 5 .
Kolonia -DeLeeuw 4- 0
Sportclub'2s-De Ster 10- 0 '■Stand:
Kolonia 8-14
Sportclub'2s 7-14,
RKVCL 8-10 :
Susteren 8- 9 .
SC WW'2B 9- 9
Heksenberg 8- 8
Keer 8- 7
De Leeuw 7-5
De Ster 8- 4
SVH 9- 0
Dames 2e Klasse Zuid
Weltania-Haslou 3-4
Langeb. 2-NEC'92 3- 1 'Stand:
Langeb. 2 9-17
Haslou 8-13
Klimmania 7-10
NEC'92 8- 8 !
Weltania 7- 8.

Waubach 7-7
RKIW 8- 7
Eijsden 6- 4
Treebeek 6-0
Mariarade 8- 0
Dames 2e Klasse Midden
L'heuvel -RKVB 13- 1
Slekker 8.-KOC 1-4
Langeberg-Boekoel ' 1-1
Stand:
RKSNA 9-13
L'heuvel , 7-13
KOC 8-12
Slekker B. 8-11
RKVB 8-7
Langeberg 7-6
Vaesrade 8- 6
Boekoel 7-6
RKHVC2 5- 0
Sittard 7- 0
Dames 3e Klasse A
MKC-Rapid 2 4- 2
RKMVC-Willem I 3- 4
Stand:
MXC 7-12
Willem I 7-12
Lemirsia 7-11'
RKMVC 7- 8
Daalhof 7- 7
Slenaken 7-5
Schimmert 7-4
Rapid 2 7-3
RHC 8- 2
Dames 3e Klasse B
Helios-VKC 0- 0
Jabeek-FC Gracht 1- 3
Rimburg -Bekkerv. 8- 1
Stand:
Jabeek 9-15
Sportcl.'2s 2 9-14
FC Gracht 8-14
Rimburg 9-13
Helios 9-11
VKC 9- 9
Heerlen 8-8
Bekkerv. 9-4
Heksenb. 2 8-3
Haanrade 9- 3
Eik'veld 7- 0
Dames 3e Klasse C
Brevendia 2-DESM 1- 2
Bom -Merefeldia 1-9
Stand:
Almania 8-16
Merefeldia 7-11
De Ster 2 7- 9
Armada 8- 9
DESM 7- 9
Brevendia 2 7-6
Maasbracht 7-2
Bom 7- 2
Rios 6- 0

f I volleybal il
Dames le divisie B
WC 2-TDK/Brevok 2 3-1
Alcom/Capelle-Switch'B7 3-0
Heerlen-Rijswijk 3-2
Martinus 2-Sliedr.Sport 3-0
Mikro Electro/SR-Facopa 3-1
Vocasa-Rentokil/ZVH 3-1

Dames 2e divisie D
Orion-trivos 3-1
Were Di-Rapid 0-3
Somas/Act.-EAW 3-1
Flamingo's-Rooyse 3-0
VCG-Sat./Nico 3-0
Peelpush-Hovoc 3-0

Dames 3e divisie H
Civitas-Sonderm./SVL 3-1
ADC-Rapid 2 3-2
Heerlen 2-Velden 3-0
Karanoi-Ledub 0-3
S'62-Jokers 3-1 i
Nuvoc-Janssen/Jong/HBC 3-1

Heren le divisie B j
Facopa-Woerden 3-0 ■Vrevok-Geevers/VCL 3-1
Sliedr.Sport-Rentokil/ZVH 2

1-3
EAW-VCG 3-1 "Rijnmond-Schalmers 0-3
Vocasa-Ekspalvo 3-1

Heren 2e divisie D
Orion 2-Sittardia 3-0
Janssen/Jong/HHC-VCE/PSV :

1-3
HBC-Peelpush 2-3
EAW2-Somas/Activia 3-2
Jola/Olympus-Hajraa 3-1
Vocasa 2-Polaris 1-3
Heren 3e divisie H
Facopa 2-Livoc 3-2
Oikos-Rapid 3-0
Heerlen-Donki Sjot 2-3 ;
Karanoi-Maasbracht 3-1
Revoc-Jokers 3-1
Velden-Stravoc 3-0

Standen: 26-11 1994
Dames le divisie B
Martinus 2 8-24
Heerlen 8-19
Sliedrecht Sport 8-17'
Switch'B7 ' 8-12 ;
Alcom/Capelle 8-11
VoCASA 8-11
Rentokil/ZVH 8-10 ,
WC 2 8-10
Rijswijk 8-9 :
TDK/Brevok 2 808
Facopa 8-7 :Mikro Electro/SR 8-6

Dames 2e divisie D
Somas/Activia 8-24
Peelpush 8-21 IRapid 8-18
VCG 8-17 'Flamingo's 7-16
EAW 8-13 'WereDi 8-7
Orion 8-6 :
RooyseVK 8-6 :Saturnus/Noc B 8-6
Hovoc 8-4
Trivos ' 7-3

Dames 3e divisie H
Heerlen 2 8-23
Nuvoc 7-17
ADC 8-17
Ledub 8-17 Civitas 7-16
Rapid 2 7-12
Karanoi 8-10
Janssen/Jong/HBC 7-9
Sondermeyer/SVL 8-6
S'62 8-5
Velden 8-4
Jokers 8-2
Heren le divisie B
EAW 8-18'Schalmers 7-17
Vrevok 8-16
Ekspalvo 7-15
Rentokil/ZVH 2 8-15
Rijnmond 8-15
Facopa 8-13
VoCASA 8-13 i
Geevers/VCL 8-7
Sliedrecht Sport 8-5 .
VCG 8-5 :
VTC Woerden 8-2 .
Heren 2e divisie D
Orion 2 8-17
HBC 7-16 :
VCE/PSV 8-16 :
Jola/Olympus 8-15
Polaris 8-14 'Peelpush 8-13 ,
Somas/Activia 8-12 !
VoCASA 2 8-10
Sittardia 8-9 "EAW 2 8-6 ;
Janssen/Jong/HHC 8-6.
Hajraa 7-4

Heren 3e divisie H
Oikos 8-18
Facopa 2 8-17
Revoc 7-15
Karanoi 8-14 'DonkiSjot 8-13 ,
Jokers 8-13 I
Heerlen 8-12
Velden 8-12 ;
Livoc 7-11 'Maasbracht 8-9
Stravoc 8-4 .
Rapid 8-3 j

f I hockey _
Dames
Hoofdklasse
Kampong-HGC 0-1
Laren-Bloemendaal 0-0
MOP-Groningen 2-0
Rotterdam-Den Bosch 1-2
Amsterdam-HDM 1-0
Victoria-O.Zwart 0-0

Overgangsklasse B
EHV-Zwolle 0-1
Venlo-MEP 0-0
Leiden-SON 1-3
Ede-Hurley 3-3
Kl.Zwitserl.-Schaerw. 1-4
Tilburg-SCHC 2-0

le klasse C
Uden-Tegenbosch 1-1
Quick-Nuenen 1-1
ZOW-Concordia 3-2
HOD-Maastricht 0-4
Rapidity-Keep Fit 1-0
Best-HUAC 2-1

2e klasse C
Drun'en-Hopbel 2-2
Basko-Meerssen 4-1
HMHC-Kromhouters 2-1
Berk.Enschot-Heerlen 1-4
Waalwijk-G.Zwart 1-0
Weert-Tegelen 1-0

3e klasse F
Deume-Eersel 0-3
Horst-Blerick 5-5
Venray-Geleen 2-0
Geldrop-HCAS 0-1
Hockeer-Racing 0-4
Mierlo-Heeze 3-0

4e klasse F
Sittard-Valkenburg 0-1
Nuth-Bakel 1-0
Kerkrade-Bosdael 0-0
DVS-Cranendonck 6-0

Heren
Overgangsklasse B
Ring Pass-Laren 0-0
Venlo-MEP 0-2
Breda-Union 1-2
Concordia-Hurley 0-0
Tempo-Schaerw. 1-2
Victoria-SCHC 2-2

le klasse C
HUAC-Rapidity 0-5
Maastricht-HOD 0-0
MOP-HOCO 2-1
Blerick-HMHC 1-1
ZOW-Hopbel 5-1

2e klasse C
Uden-Best 2-3
Dommei-Boxmeer 4-2
Geldrop-SON 1-0
Kromhouters-Berlicum 2-1
Nuenen-Racing 2-1
Sittard-Deurne 1-2

3e klasse F
Hockeer-Eersel 3-1
Horst-Gemert 0-0
Venray-Geleen 1-2
Hilvarenb.-HCAS 0-5
Oirschot-Heeze 0-1

4e klasse F
Bakel-Velden 0-4
Cranendonck-Valkenb. 0-3
Heerlen-DVS 3-1
Weert-Meerssen 1-0
Nuth-Mierlo 1-1

f f basketbal _\
Mannen eredivisie
Donar-Red Giants 85-82
Goba-Den Helder 94-82 :
Weert-Akrides 80-65 :
R'dam-Den Bosch 71-72

Mannen promotiedivisie
Virtus-Groene Uilen 73-71
Verkerk-dunckers 69-84
Piranhas-Noorderkruis 71-60
Wyba-Tonego 88-66
Donar 2-Weert 2 77-70
EarlyBird-Leiden 66-62
WSC-Bl.Herons 71-67
V'burg-Noorderkr. 90-66

Mannen le divisie B
DAS-Azimma 98-60
Binnenl.-Den Bosch 2 74-65
Lisse-R'dam 90-72
Braggarts-Prisma 44-61

Mannen Rayon Hoofdklasse
Pendragon-Archers 78-50
Attacus-Eindhoven 69-79
Virtus 2-Springfield 71-50
Deurne-Jump.Crabs 109-105
Starz-Tantalus 47-49

Mannen Overgangsklasse B
Rush-BSM 67-58
Bladel-PSV/Alm. 2 55-52
Kepu St.-Gennep 57-93
QVadis-C.Brio 72-64

Mannen Rayon le klasse C
Tantalus 2-Liesh. 58-54
BBC-Rooi 65-66
Yellow Sox-Jink 76-53 i
Attacus 2-Aalst 92-62
Venl Sp.-Octopus 74-42

Mannen Rayon le klasse D
Weert 3-Olympic 64-53
Aeternitas-Kmibria 2 65-74
TSM-J.Giants 76-84 :
Kepu St. 2-Springf. 58-44
Braggarts 2-Weert4 81-50
J.Giants-Bumpers 85-69 :
Kern Limbrug
Mannen le klasse A
Weert 5-Giants 62-52 :
Fanatics-Aeternitas 2 57-61
Kimbria 3-Braggarts 3 70-49
J.Giants 3-Boemerang 74-54

Mannen 2e klasse A
Olympic 2-Alley Oop 2 66-38
Archers 2-Aeternitas 3 92-55
Alley Oop-Dunatos 3 67-57
Vrouwen Rayon hoofdklasse
Schijndel-Lieshout 54-78
Virtus-Volharding 91-49
Braggarts-PSV/Alm.2 70-42

Vrouwen Overgangsklasse B
C.Brio-Springfield 49-45
PSV/ALm.3-Black E. 55-62 'Jink-Bumpers 57-62

Vrouwen le klasse A
Weert 2-J.Giants 57-28
Kimbria 2 Aeternitas 66-37
Archers-Braggarts 2 56-44

' / badminton _
Overgangsklasse afd.B
Bali 2-Esca 2 3-8
Unit.Venlo-BCH 5-6
Duinwijck 3-Ritte 4-7 ,
Amersfoort-Carlton 5-6

le klasse afd.4
Mariken-BCH2 11-0
Wijchen-Oss 3-8
Amersfoort 3-Carlton 2 5-6

2e klasse afd.B
WIK-Good Luck 7-1
Oss 2-Trim 3-5
BCN 2-Roat 4-4
Geldrop-Schijndel 2 2-6

3e klasse afd.l3
Stuban 2-Gaanderen 4-4
Unit.Venlo 3-Doetinchemse

8-0
Wijehen 2-Oss 3 5-3
Heteren-DETO 5-3

3e klasse afd.ls
WIK 2-Weert 4-4
Geleen-Alouette 8-0
Scarabee-Rooise 5-3
Geldrop 3-Veghel 0-8
3e klasse afd.l6
WIK 3-G.Luck 2 3-5

Unit.venlo 2-Boonen 6-2
Olympia -BVG 7-1
Geldrop 2-Scarabee 2 4-4

4e klasse afd.23
Stuban 4-Olympia 2 4-4
Unit.venlo 4-Maasbree 6-2
Maarheeze-Roat 2 6-2

4e klasse afd. 24
Espe-Bocholtze 7-1
Geleen 2-Boonen 2 8-0
Challengers-Trim 2 8-0
Whippet-Roosterse 4-4

ff tafeltennis _
Dames
le divisie 2
Spaarne-Groningen 6-4
Red Stars-Vitesse 9-1
Blue Star-Amsterdam 2-8

2e divisie 2
Unicum-Rijnsoever 2 8-2
Toekomst-Twenty O.Up 5-5
Trias-Kluis 3-1

3e divisie 2
Nijmegen-R.Stars 2 9-1
Meerwijk-Elsloo 3-7
PJS-N.Despair 2-8

4e divisie 5
Budilia-Helden 9-1
ATTC-Sloun . 2-8

4e divisie 6
Budilia 2-Helden 2 3-7
Cosmos 2-ATTC 2 4-6
Stiphout-Westa 1-9

Heren
le divisie 2
Scylla-Westa 4-6
Red Stars-Shot 3-7
SKF-Spaarne 9-1
2e divisie 2
Treffers-Torenstad 6-4
Swift-Vitesse 7-3
Elsloo-Hercules 0-10

3e divisie 4
Sibbe-TTCV 2 8-2
Belcrum 2-Renata 0-10
Kroon-Falco 6-4

4e divisie 5
TTCV 3-Helden 6-4
Cosmos 3-Bergeyk 7-3
Blue Star-Kluis 2 2-8

4e divisie 6
Nieuwenh,-Red stars 2 5-5
Westa 2-Renata 2 8-2
OKI3-Budilia 1-9

f f dammen _
PLDB competitie
le ronde A
PSV-Lent 9-11
Gravenpolder-Excelsior 7-13
Schaesb.-Bennekom 8-12
CAB-Utrecht 10-10
Damlust-Schiedam 8-12
Cema-Amstelland 16-4

2e klasse D
Cema 2-Middelburg 8-12
IDV-Goes 12-8
PSV 2-Excelsior 2 13-7
Dordrecht-EDDV dordr. 11-9
Kroonsch.-Denk en Zet 9-11
Gorinchem-EAD Asten 13-7

f f zaalhandbal _
DAMES
Prov. klasse
Be Quick-Gemini 9- 6
Blerick-Maasbracht 16-8
Vesta-Leudal 2 7- 8
Minor-Noav 13-11
Bevo 2-lason 2 10-13
IA
Born-HBS 12-17
BSAC-Stramproy 7-14
SWH-Eksplosion 8-18
Posterholt 2-Merefeldia 13-16
ESC-Swift 2 10-10
Loreal 2-Sittardia/DVO 2 8-14

1B Olympia-Caesar 2 15-12
Heerlen-Sittardia/DVO 3

12- R
Polaris-BDC 10-14
lason3-Be Quick 2 11-9

2A
Ospel-Wittenhorst 11-10
Blerick 2-Vios 5- 9
Noav 2-Loreal3 8-14
Rapiditas 3-HBS 2 5- 0

2B
Patrick-Wittenhorst 22- 6
Wijnandia-BlauwWit 2 6-10
Polaris 2-V&L 3 3-21
ESC 2-Zwart Wit 11-11
Rapiditas 3-Heerlen 2 11-6

2C
Vebios-Roda 3- 5
Eentjes-Juliana 14-12
BDC 2-Sittardia/DVO 5 13-11
Gemini 2-Olympia 2 9- 6

Jun. prov. klasse
Blenck-ESC 21-6
Vios-Born 10- 8
Leudal-SVM 0-10
Minor-V&L 7-14
Bevo-lason 16- 9

HEREN
Prov. klasse
Caesar 2-Gulpen 21-16
V&L 2-SVM 24-16
Polaris-Rapiditas 2 23-20
Vesta-Born 22-16
Eksplosion-Dohmen 10-10

IA
Blerick 2-Vios 2
16-16BSAC-Sittardia 3 12-13

Ospel-Swift2 10-25
Hercules-Popeye 19-13
Noav2-GHC 20-15
Manual-Merefeldia 10-21

1B
Blauw Wit 3-SVM 2 20-17
Olympia-Heerlen 16-18;
2A
,HBS 2-Rapiditas 3 13-14
Vios 3-Stramproy 9-13
Linne-Herten 21- 8
ESC-Bevo3 22-10
Manual 2 -Merefeldia 2 7-13

2B
Caesar 3-ESC 2 20-19
Brunssum-Zwart Wit 3 15-24
Gulpen 3-Minor 13-14
Rapiditas 4-Stramproy 219-13

Jun. prov. klasse
Be Quick-Linne 18- 8
Blerick-Blauw Wit 12-13
Born-V&L 11-44
BDC-Vios 12-18
Noav-Loreal 13-22
Eksplosion-Sittardia 13-27

f f golfbiljarten _
Ereklasse
Chevremont-BV Eind 2 7-5
Hukske-Maasvallei 4-8
Pimpern.-Maasgolf 4-8
Leike-Boshoven 7-5
BVEind-Montfort 6-6
Hollandia-Br.Taveerne 3-9

Stand
Chevremont 8-14
Maasgolf 8-13
Maasvallei 8-11
Pimpernelleke 8-9
BVEind 8-9
BrandTaveerne 8-8
Montfort 8-8
Hollandia 8-7
GBC Leike 8-6
Hukske 8-5
BVEind 8-4
Boshoven 8-2

District Echt M_M
Hoofdklasse H
Tapperieke 2-Greuske M_M
Slek 2-Pey
Village-Slek _U_Deelgaard-Heukske
Kerkzicht-Tapperieke H
le klasse
Puthbr.b.-Deelg.2
Hingen-Village
Pey 2-Spee ■O.Genoegen-Eige M
Montfort 2-Donck H
2e klasse
Spee 2-Village 3
Vil lage4-Hingen 2
Greuske 2-Kerkz.2 ■Village 3-Donck 2 ___
Hingen 2-Spee 2 ■Kerkzicht 2-Village 4
Paersstal-Greuske 2

District Urmond
Hoofdklasse H
Fortuna-Pappegay
Br.Tav.2-Almania ■Mert-A.Einekoeze
Krietje-Voske

le klasse
Maasv.2-Krietje H
OUrmond-Almania 3 iH
Almania 2-Sitt. (■
Pappegay 2-Papp.V.A.

2e klasse
Sitt.2-Brandpunt ■Papp.V.A.-Hollandia 2 ]■
Hollandia 2-Maasv.3 H
A.Einek.2-Br.Tav.3 ■Brandp.-Sitt.2 ■Holland.3-Papp.V.A.2 ■
Maasv.3-Hollandia 2 |H
Br.Tav.3-A.Einek.2 ■
Halve Finale Beker
Hoofdklasse I
Krietje-Fortuna

le klasse _M
Maasv.2-Krietje 2 ■Almania 3-Papp.V.A. H
2e klasse I
Br.Taveerne 3-Hollandi»"JM

District Weert __
Hoofdklasse H
Stamgasten-Sch.hoeve ■
Royal 2-Anker _t
Boshoven 2-Royal H
le klasse H
Stamg.3-Stamg.2 ■Leike 2-Laar H
Boshoven 3-Graswinkel ]■
Umbelderke-Anker H
2e klasse __
Swing Mill 2-Laar 2 J__\
Hook-Swing Mill ■Anker 3-Hof v.Leuken ■
Bachelor cl.-Sch.hoeve ■
Laar 2-Hook 2 '■ ■Hofv.Leuken-Sw.Mill 2 M
Luchtp.-Sch.hoeve H
Anker 3-Bachel.cl. I
Anker 3-Luchtp. I
Anker 3 2 pnt in minden 11" ■
District Midden-Limburê I
Bekercompetitie I
le ronde hoofdklasse f'fl
Jagerslust-Maasgolf __
Pimpern.-BCW ■
le ronde le klasse ■B.Mart-OBKK ■ I
BCW 2-Jagerslust ' ■
2e ronde 2e klasse A '-H
Viersprong-BCW I I
Kwartel-Heytse I
2e ronde 2e klasse B I
Jagerslust 3-Pimpern. I
Zwaan-Riva I
2e ronde 3e klasse A ■
OBKK 2-A.Leivere i.lli
Biej M.-BYE 4 I
2e ronde 3e klasse B
Tup-Viersprong 2
Leste bal-Inrit 2

Competitie
2e klasse A 1-
Hukske 2-Heytse
Viersprong-Beringe p
Kwartel 2-BCW 3

2e klasse B
Pimpern.3-Jagersl.3
Zwaan-Hook j]
Riva-Eikske

3e klasse A
ONKK 2-O.Leivere
BYE 4-Dennenoord 2 A
Hukske 3-B.Mart 2

3e klasse B
BYE 5-Viersprong 2
Tup-Inrit 2
Viersprong 2-Tup

ZNGF
Molenberg-OBK 3
Gr.Dal 2-Berg.Balke
BVC-Olympia
OBK 2-Eikske
Gr.Dal-Molenberg 3
C.Corner 2-OBK
Stern-Molenberg 2
Hanneman-Pumpje

Competitie
2e klasse 6"
Molenb.4-A genKirk i,J
Hanneman 2-Voelender 3
Pumpje 3-Pumpje 2 y
Stern 2-Monument

3e klasse 6-:
Monument 2-Pumpje 4 ■
Eikske 2-Royal
Gr.Dal 3-Gaat
Dopgere-C.Corner
O.Schaesb.-BVC
4e klasse
Molenberg 5-Stern 3
OBK 5-Dopgere v
Gr.Dal 5-Gr.Dal 4 <\-\
Voelender 2-Jeeteberg ■
Stern 4-Monument 3 _
/ waterpofdÊ

Bondscompetitie
Heren 3e klasse D g, I
MZ&PC-Stormvogel - 1
Nayade-BZ&PC l. 9
Argo-Zeester/meerval - I
EZZ-TZV 7,11
DZT-Dokkelaers

Districtscompetitie
Dames le klasse ,j,J
Hellas-Langstraat . 3 J
De Schelde-ZON/S&S J0.5
Breda-DeKrabben 7JDe Treffers-Zegenwerp 7J.Njord 2-Warande
Dames 2e klasse g.l
Nayade-Argo 2 4J
ZVDO'74-Eszet 3-IRZL-Arethusa 9-5
De Vennen-HZ&PC loiMerlet-Tempo
Heren le klasse ~, 1
Merlet-De Ganze \, 8
Mosa-regio-Glana 10, 9
Breda-De Treffers
De Schelde-Aegir «. É
Langstraat-HZ&PC V 8
TRB/RES-DeRog

Heren 2e klasse A ~ê
ZVDO'74-Heygrave „5
MZ&PC 3-Argo 2
Dio-Zegenwerp2 j,ji
Nuenen-Langstraat 2 „_jl
Merlet 2-BZV 2 g, 5
Gorgo-Aegir 2
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Bartok poogt
Tsjech

te strikken
°ORn _ Door de tegenvallendeesultaten van de tweede Chi-
|"ees bij de tafeltennisclub Bar-
ok/Van Sloun Interieur is dec'ub naarstig op zoek naar ver-
werking. Mede door een tip van
"e in Duitsland spelende ex-

Peter-Paul de
ri nd is men in kontakt geko-

öleii met de jonge Tsjechische
sPeler Reval Radomir (24). Deze
Verdediger speelt in de Tsjechi-
Sc"e hoogste klasse bij de ver-
etliging Banik Havirov en staatac"ttiende op de Tsjechische

Gré Leenders, top:
liet desge-

!raagd weten dat de Bartok de
sjech via een tolk een goedaa «bod heeft gedaan en dat de

fPeler een week de tijd heeft
na te denken.

Sjeng Schalken
maakt indruk

inGuadalajara
- Sjeng

chalken is er niet in geslaagd
er» tweede Challengertoernooi

SP zijn naam te schrijven. De
!*eertse tennisser haalde wel de
'ftale, waarin hij zijn meerdere

erkennen in de 29-jarige
Brian Shelton.

chalken, als kwalificatiespeler
«oorgedrongen in de eindstrijd,
*ori de druk tegend e gerouti-neerde Amerikaan niet aan. De

was weliswaar de
lavoriet van het 2000- koppige
Publiek, maar kwam al vlug in
J*e eerste set op achterstand.
&chalken brak weer snel terug,
jj^ar in de negende game brakac Amerikaan opnieuw door de
Service van Schalken heen. Ver-
plgens serveerde hij de set uit.
ltï de tweede set was een break
v°ldoende voor Schalken om de

gelijk te trekken. In de
set was het de erva-

van Shelton die de door-
lag gaf. Hij ging met de hoofd-
wijs van 20.000 dollar naar
ftuis.

J[°or Schalken bleef er de twee-
Si6 Prijs van 10.000 dollar over.
öelangrijker voor Schalken zijn
echter de 47 ATP-punten die op
j^jn conto voor de wereldrang-
lijst worden bijgeschreven,
hiermee stijgt hij naar een
Maats in de top-150 of net

e Mexicaanse pers liet zich de
week erg positief

°ver Schalken uit. Zo verwacht06 Mexicaanse tennisverslagge-
Ver Alvarez dat Schalken als hij
j^er ervaring heeft, de kans
heeft in de toptwintig te komen.

Kluis
In de laatste wedstrijd tegen mede-
degradatiekandiaat OKI uit Eind-
hoven heeft de TTC Kluis met een
niet verwachte 9-1 overwinning het
eredivisieschap veilig gesteld. 'Het
mirakel van Eindhoven' zo betitel-
de TTC Kluis-coach Hans Slangen
de sensationele overwinning. „We
hadden op een 6-4 overwinning ge-
hoopt, maar dat we zo overtuigend
zouden winnen, dat had niemand
geacht. We hebben met de opstel-
ling een beetje gepokerd en Roel
Frunt als eerste ingezet, het pakte(
wonderwel goed uit en we lopen
meteen uit naar 5-1. Leon Houben
maakte tegen Van de Hovert het
zesde punt en toen was dewedstrijd
gelopen. Hoewel verder spelen geen
enkele zin had, moesten we van de
hoofdscheidsrechter doorspelen en
winnen we met 9-1."

TTCKluis had toch al een goede za-
terdag, want niet minder dan zes
teams werden kampioen. De dames
van TTC Kluis/Nieuwenhagen had-
den in Twello aan twee punten ge-
noeg om kampioen te worden in de
tweede divisie. Het team van coach
Jos Meys en Maurice Kemp won
met 7-3. Een topprestatie leverde de
jeugdinternational van TTC kluis,
Wendy Snijders, die alle drie haar
wedstrijden overtuigend won.

Naast het kampioenschap van de
dames zijn de reserves van TTC
Kluis met de talenten Andy Snij-
ders, Mare Driesen, Ralf op 't Broek
en Michel Sijstermans onder leiding
van coach Paul Lemmens kampioen
geworden in de vierde divisie. Een
van deze jonge talenten zal waar-
schijnlijk volgend seizoen al zijn
opwachting maken in het eerste he-
renteam. Voorts zijn kampioen ge-
worden; Kluis 4, 5 en 6 en jongens 1
in de b-klasse.

kort
" BOKSEN - De internationale
amateur boksfederatie (AIBA)
heeft twee Cubanen voor twee
jaar geschorst. Waldemar Font
Quintero en Manuel Mantilla
Rodriguez werden bij de Goo-
dwill Games in Sint Petersburg
betrapt op het gebruik van ver-
boden middelen. Font veroverde
in 1993 de wereldtitel vliegge-
wicht.

" WIELRENNEN - Het hoofd-
bestuur van de Koninklijke Ne-
derlandseWielren Unie (KNWU)
heeft Corine Dorland zondag be-
noemd tot lid van verdienste.
Dorland veroverde in de afgelo-
pen jaren tien wereldtitels bij
het fietserossen.

" KORFBAL - In het korfbal is
zondag een doelpuntenrecord
gevestigd. Bij de wedstrijd in de
hoofdklasse B tussen DOS'46 en
Deetos viel de bal 61 keer door
het mandje. Dertig keer in het
voordeel van de thuisploeg en 31
keer voor Deetos. Het vorige re-
cord stond op 53 treffers.

" KRACHTSPORT - Tijdens de
extra algemene ledenvergade-
ring van de Koninklijke Neder-
landse Krachtsport Bond is M.
van Ormondt tot voorzitter be-
noemd. De Delftse arts is de op-
volger van M. van de Sande, die
behalve als secretaris ook als
waarnemend voorzitter fungeer-
de. De portefeuille medische za-
ken van de KNKB kwam in
handen van J. Midavaine.

sport

Bartok/Van Sloun Interieur heeft herfsttitel voor grijpen

Klassebehoud Kluis
Van onze correspondent

ROB DE BAS

- Het Limburgse tafeltennis zit in de lift. TTV
°artok/Van Sloun Interieur staat op het punt de Nederlandse
"erfsttitel binnen te halen en de TTC Kluis handhaafde zich
Jjisteren door een niet voor mogelijk gehouden overwinning in
pet hol van de leeuw bij mededegradatiekandidaat Oki uit

Alom vreugde dus bij de Limburgse topclubs.
TTV Barotk/Van Sloun Interieur
begon de eerste van de twee finale-
wedstrijden tegen COSMOS/TT
zeer overtuigend.Wang Wei speelde
een goede wedstrijd tegen Bottram
en tekende voor het eerste punt,
Chen Sung gaf Ronald Vijverberg
geen kans en binnen een half uur
stond de thuisclub met 2-0 voor. Jos
Verhulst liet daarna een steekje val-
len tegen een zeer gemotiveerde
Jorg de Cock en verloor in de derde
game met 21-11. Na een goed dub-
belspel van Sung/Verhulst tegen
Vijverberg/De Cock liep Bartok uit
naar de 4-2. Wang Wei liet het
daarna liggen tegen een zeer goed
spelende Jorg de Cock en ook ver-
loor hij van Ronald Vijverberg.
Einduitslag 7-3 voor de thuisclub.

Coach Piet van Sloun was ondanks
de overwinning helemaal niet te
spreken over de opnieuw slechte
prestatie van Bartoks tweede Chi-
nees: „Voor mij heeft hij vandaag
zijn laatste wedstrijd gespeeld.
Wang Wei maakt kinderlijke fou-
ten, die op dit niveau niet gemaakt
mogen worden. Hij mist gewoon
twee a drie services in elke game en
gaat na de service meteen naar de
tweede positie, van daaruit kan je
geen druk uitoefenen op je tegen-
stander en ben je altijd in het na-
deel."

" Opperste concentratie bij
Chen Sung (links) en Jos
Verhulst. Bartok heeft
weer een titel voor het
grijpen.
Foto: PETER ROOZEN

Egypte verrassende winnaar matig bezette Handbalweek

Oranje tweede in Haarlem
Van onze correspondent

MICHEL JANSSEN

HAARLEM -De eerste en enige ne-
derlaag die het Nederlands hand-
balteam leed tijdens de Haarlemse
Handbalweek, in de laatste wed-
strijd tegen Egypte (18-21), was er
meteen debetaan dat Oranje genoe-
gen moesten nemen met een tweede
plaats. De eerste plaats was voor
Egypte, dat halverwegedetot finale
geworden wedstrijd nog tegen een
9-7 achterstand aankeek. Zaterdag-
avond had Nederland zich al verze-
kerd van minimaal de tweede plaats
daar winst op Turkije (21-19); een

zege waarvoor onze landgenoten,
met name in de tweede helft, diep
moesten gaan.
De internationals Hölscher en Van'
Olphen hielden er in ieder geval een
knieblessure aan over die het mee-
spelen van eerstgenoemde onmoge-
lijk maakte. VuurvreterPatrick Van
Olphen nam tijdens de warming-up
de beslissing toch te spelen en hij
was het die opnieuw en vanaf het
eerste fluitsignaal het tempo voor
Oranje bepaalde. Daarmee is met-
een de zwakte van deze ploeg-in-
opbouw geschetst: de ouderen,
naast Van Olphen ook zijn club-
maat bij Sittardia Lambert
■ ——— ■

Schuurs, kunnen nog niet worden
gemist.

Problemen
Net als in zijn vorige wedstrijd be-
gon Egypte wat terughoudend aan
de laatste en beslissende wedstrijd.
Nederland, dat onlangs in Egypte
driemaal op rij verloor van deze te-
genstander, kon mede daardoor een
overwicht opbouwen dat tot een
maximale voorsprong van drie
doelpunten (6-3) leidde. Al tegen
het einde van de eerste helft kwam
de ploeg van coach Weerman in
ernstige problemen toen de Egypte-
naren de Nederlandse aanval volle-
dig ontregelden met een zeer offen-
sieve dekking. Toch leidden onze
landgenoten bij derust nog met 9-7,
maar toen Egypte na de hervatting
het hele surplus aan snelheid,
sprong- en schotkracht in de strijd,
wierp, werd snel duidelijk dat Ne-
derland een verloren wedstrijd
speelde.

De ploeg werd nerveus, raakte ook
vermoeid en begon te knoeien
waardoor het Egyptische overwicht
pas echt duidelijk werd. Na vijftig
minuten leidde Egypte met 15-19 en
was de winnaar van de tiende
Haarlemse Handbal Week bekend.

Deelnemersveld
Nederland speelde zeker niet slecht
in een toernooi dat, wat betreft het

deelnemersveld te vlak van samen-
stelling was, maar waarin de ploeg
van bondscoach Harrie Weerman in
elke wedstrijd tot het uiterste ging.
Waarin ook vooruitgang viel te be-
speuren, zoals bij Robert Nijdam.

De hoekspelervan Tachos uit Waal-
wijk maakt al enkele jaren deel uit
van de nationale selectie en wissel-
de daar sterke wedstrijden af met
(meer) zwakke. Hoewel ook nu nog
sprake was van enkele dips, vooral
in verdedigend opzicht, toonde de
Brabander zich uiterst trefzeker.

Voor de dertien doelpunten die hij
in vijf wedstrijden scoorde, had hij
welgeteld dertien pogingen nodig:
een ongelooflijk hoog rendement.

Van Olphen, met 27 treffers top-
schutter aan Nederlandsezijde, had
voor zijn produktie bijvoorbeeld 46
pogingen nodig: een schotpercenta-
ge van 59 dat overigens alleszins
redelijk is. De Sittardia-speler
werd, vooral vanwege zijn stuwen-
de werk, uitgeroepen tot beste spe-
ler van het toernooi.

Eindstand: 1. Egypte (5-9), 2. Ne-
derland (5-8), 3. Turkije (5-6), 4.
Slowakije (5-4), 5. Estland (5-2), 6.
Italië (5-1). Topscorer was de Slo-
waak Lubos Hudak (38 treffers),
terwijl Massimo Dovere uit Italië
werd uitgeroepen tot beste keeper.
De Fairplaycup tenslotte, was voor
Estland.

Haarhuis/Eltingh uitgeschakeld in halvefinale

Wereldtitel voor
Apell en Björkman

JAKARTA- De Zweedse tennissers
Jan Apell en Jonas Björkman heb-
ben de wereldtitel dubbelspel ge-
wonnen. In vijf zware sets tegen de
'Woodies'. Apell en Björkman volg-
den de Nederlanders Paul Haarhuis
en Jacco Eltingh op. 'Neerlands
hoop' verloor zaterdag in de halve
eindstijd van Woodforde/Wood-
bridge.
De finale in Jakarta tegen de Aus-
traliërs Todd Woodbridge en Mark
Woodforde was buitengewoon
spannend. De Woodies leidden na
4-6, 6-4, 6-4 met 2-1. In de vierde
en vijfde set wonnen Apell/Björk-
man de tiebreak: 7-6, 7-6.

In Indonesië kwam de wereldtitel
daardoor terecht bij de kaartmaat-
jes van Haarhuis en Eltingh. De
Zweden hadden hun voorgangers
vrijdag in de laatste groepswed-
strijd verslagen. Woodforde en
Woodbridge stonden voor de derde
achtereenvolgende keer in de eind-
strijd. Zij wonnen alleen in '92.

Haarhuis en Eltingh treurden niet
lang over hun troonsafstand. Het
zat er een beetje aan te komen. De
topvorm was er niet. Bovendien had
Eltingh last van zijn rug. Dit onge-
mak weigerde de Heerdenaar als
excuus aan te voeren. „In de tweede
en derde set hebben we te veel kan-
sen laten liggen," vond Eltingh na
de halve finale. „Het hele toernooi
zat het ons niet echt mee," zei
Haarhuis. „Geluk moet je echter
ook afdwingen. De stand tegen de
Woodies is nu weer gelijk: 4-4."

Na het Masters dubbelspel beloof-
den de beide Nederlanders twee
weken vrij te nemen. „Het was een
lang en zwaar seizoen. Vanaf de
tweede helft van december gaan we
ons voorbereiden op de Australi-
sche toernooien."

Jan Apell en Jonas Björkman zijn
het vaste Daviscupkoppel voor
Zweden. In Jakarta namen zij voor
het eerst deel aan het Masters dub-

belspel. Hun finale tegen de 'Woo-
dies' was behalve spannend ook
zeer hoogstand. Over een week
staan de nieuwe wereldkampioenen
voor een nieuwe klus: de Daviscup-
finale tegen Rusland in St.Peters-
burg.

De opgang van het Zweedse duo
kwam op Rolland Garros. Bij de
Open Franse verloor het de finale
tegen de Zimbabwaan Byron Black
en de Amerikaan Jonathan Stark.

De eerste titel veroverden de Zwe-
den op Queens. Daarna volgden nog
overwinningen in Bastad, Schenec-
tady en 'Antwerpen. In Stokholm
verloren zij de finale van de Woo-
dies. Op de individuele wereldrang-
lijst enkelspel staat Björkman 50e,
Apell 88ste. Na de gewonnen finale
van het WK blonken de Zweden
niet uit door gespierde taal. „De
uitslag had ook anderson kunnen
zijn."foPaul Haarhuis (links) en Jacco Eltingh zijn zichtbaar teleurgesteld na het verlies tegen

°°dforde enWoodbridge. Foto: ANP

Rust doet
BSW goed
WEERT - De verplichte herfst-
stop in verband met de Amerika-
trip van Oranje heeft geen nade-
lige gevolgen gehad voor de
prestatiecurve van de Weertse
basketballers van Lanèche/
BSW. De stijgende lijn werd in
het thuisduel tegen Big Boss/
Akrides voortgezet met een klin-
kende overwinning (80-65). De
competitie brandt nu pas echt
los voor de Weertenaren. Met de
duels op vreemde bodem tegen
de nummer 1, Den Braven/Goba,
en topper Mustang Jeans/Den
Helder in het verschiet, wordt de
druk groot.

Simson speelt
met Hercules
AMSTERDAM - De worstelaars
van Simson Landgraaf hebben
in Amsterdam geen spaander
heel gelaten van Hercules; 15-66.
Sensationeel was de nederlaag
van koploper Simson KDO Den
Haag in eigen huis tegen De Hal-
ter Utrecht. De Hagenaars kre-
gen onverwacht met 25-51 klop.
Simson liet in Amsterdam niets
aan het toeval over en schoof
haar sterkste ploeg naar voren.
In de vrije stijl heerste Simson
op alle fronten en won met 6-34.
Het belangrijkste wapenfeit
kwam op naam van de jeudige
Sjeng Kersen die de Nederlands
kampioen in de klasse tot 52 ki-
lo, Neca, met 1-3 op punten
klopte.

Rik Smits pakt
seizoenrecord
INDIANAPOLIS - Rik Smits
verkeert in topvorm. De Eindho-
venaar, die als profbasketballer
bij Indiana Pacers vele miljoe»
nen verdient, scoorde zaterdag
dertig punten in de thuiswed-
strijd tegen de Milwaukee
Bucks. Voor Smits betekende dit
een seizoenrecord. De Pacers bej-
haalden hun vierde achtereen-
volgende overwinning, Milwau-
kee werd met 111-106 verslagen.
In de Central Division van de
NBA leidt Indiana, met zeven
overwinningen en drie nederla-
gen.

NeVoBokiest
stichtingsvorm
ZEIST - De bondsraadsvergade-
ring van de Nederlandse Volley-
bal Bond (NeVoBo) heeft una-
niem ingestemd met de oprich-
ting van een stichting topsport.
De nieuwe bestuursvorm wordt
eind februari afgerond. Het top-
volleybal in Nederland is daar-
mee voor de komende jaren ge-
garandeerd. Het Europees
kampioenschap vrouwen wordt
volgend jaar door de NeVoßo ge-
organiseerd. De bond blijft jaar-
lijks een miljoen gulden voor de
topsport beschikbaar stellen, de
rest moet uit externe bronnen
komen. De volleybalbond zal
binnenkort een nieuwe sponsor
presenteren.

Rugby weer
olympisch
CARDIFF - lOC-voorzitter
Juan-Antonio Samaranch wil
rugby herintroduceren in het
olympisch programma. De Span-
jaard zei dat in Cardiff. De rug-
byers moeten nog ten minste tien
jaar wachten, in 2004 wordt het
een demonstratiesport.

Ook NTTB wil
sectie topsport
PAPENDAL - Het hoofdbestuur
van de Nederlandse tafeltennis-
bond (NTTB) presenteert in mei
1995 definitieve voorstellen dié
de verzelfstandiging van de sec-
tor topsport binnen de bond ge-
stalte moeten geven. Zaterdag
bleek dat voornemen tijdens de
bondsraadsvergadering op
sportcentrum Papendal een
breed draagvlak binnen de bond
te hebben.

Meer landen bij
EK basketbal
MÜNCHEN - De wereldbasket-
balbondFIBA geeft de nationale
mannen- en vrouwenploeg van
Klein-Joegoslavië (Servië en
Montenegro) de mogelijkheid
mee te doen aan de Europese ti-
telstrijd van 1995. Een commis-
sie van de FIBA besloot het aan-
tal deelnemende landen aan de
evenementen in Athene (man-
nen) en Brno (vrouwen) te laten
toenemen van twaalf tot veer-
tien. De FIBA reageert daarmee
op de versoepeling van de sanc-
ties die de Verenigde Naties af-
kondigden tegen klein-Joegosla-
vië.
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Zandstra zoekt
fladderend naar

juiste slag
*HLUn - Falko Zandstra was al-
£j een winnaar. Twee keer Euro-
?? titelhouder en eenmaal we-
j'^ampioen. In het olympisch
2°en leerde de jonge Fries verlie-

"" De weg terug verloopt voorals-
J niet naar wens. Twee negende

atsen tijdens de internationale
I is bepaald niet in-
dekkend,belangrijkste winnaars van de

in Berlijn'
de Canadees Neil Marshall; provinciegenoot Rin-

te u ma- Zandstra fladderde over

~ baan. Die constatering kwam
lij*} Ritsma. Fladderen deed hij al-
J al, alleen de eertijds zo effectie-
-8„, slag ontbeert kracht. „Hij
patste altijd uit onbevangen-„ 'd", Zei de nieuwe bondscoach
1^ de allrounders, Wopke de Vegt,
g/^erlijn. „Hij werd als winnaar
jjboren. Tijdens de trainingen zijn

Sft Sftla en Zandstra nog steeds de
gisten." Wat De Vegt niet ziet, of
St niet te zien, nam vrouwen-

t_-ch Ab Krook wel waar: techni-
f* foutjes.

Gal kan druk
nietmeer aan

C , BOSCH - Een topsporter is zo
j ekbaar als kristal. Een klein tik-
L s vaak genoeg om de ziel te laten
ju sten in duizend scherven. Het is
|J\aan de (bonds)coach om de el-

bijelkaar te vegen en het ge-
p aKte vertrouwen weer te lijmen.
RiVan der Geest kan meteen aan
i^^ag met zijn pupillen Jenny Gal
L~jaudia Zwiers, die zaterdag bij
cv judoin Den Bosch het leven
W* Wat mmc'er zonnig zagen. Bei-
:<je Waren regerend kampioen, bei-
E n Werden door de jeugdvan hun

iHe .Limburgse dames konden geen
|jj maken. In de
jferfse tot 61 kg eindigde Cisley Pe-

°p een eervolle vijfde plaats.

sportin cijfers
ZWEMMEN
c, Limburgse sprint en pupillen
s 100 meter wis-
«lslag dames: 1. Cindy Alberts Sg Hel-as/Kz 1.08.8. 100 meter wisselsl.heren:

vjBasPabbruwee Mosa-regio 1.00.9. 50
'■nder meisjes 0,14 j.: 1. JoyKoopman

,8 Hellas/Kz 0.32.8. 50 meter vl.slag
0 3n6ns °14 :1é Tim Jorissen Mz&Pc
l' "T. 50 meter rugslag meisjes 0,16 j.:

' "ona Birsak Hz&pc 0.31.7. 50 meter
,p,gslag jongenso. 16 j.: 1.Roland Wet-
w

ls Sg Hellas/Kz 0.29.9. 4*loo meter
j^'sselslag estafette meisjes o. 12 j. : 1.
«&pc 5.22.3. 4*loo meter wisselslag

sstafette5stafette jongens o. 12 j.: 1. Mz&pc 1
r,'. 3-6. 50 meter schoolslag dames: 1.

'ndy Alberts Sg Hellas/Kz 0.36.5. 50
j>eter schoolslag heren: 1. Diederik

Zon/s&s 0.31.5. 4*50 meter
j,lsselslag estafette meisjes 0.10 j.: 1.

Z&pc 2.50.5. 4*50 meter wisselslag es-

bu te Jongens 0.10 j.: 1. Z.C. Valken-
-0

rS 2.51.1. 50 meter vr.slag meisjes
q'j* J- : 1. Nina Bien Z.C. Valkenburg
1 t> ■ meter vr.slag jongens 0.14 j.:

" Franssen Mz&pc 0.26.4. 4*loo. eter vr.slag estafette meisjes o. 12 j.: 1.

fin pc 4.47.3. 4*loo meter vr.slag esta-
-5oUe jongens o. 12 j.: 1. Mz&pc 4.35.3.
j, nieter schoolslag meisjes o. 16 j. : 1.
°na Birsak Hz&pc 0.34.6. 50 meter

v^oolslag jongens o. 16 j.: 1. Roland
vvetzeis Sg Hellas/Kz 0.32.1. 4*50 meter
2 3

s'ag estafette meisjes 0.10 j.: 1. RZ

" 2.0. 4*50 meter vr.slag estafette jon-
|pns o.io j.: l. Z.C. Valkenburg 2.27.3.

meter rugslag dames: 1. Astrid Par-
"Uns Mz&pc 0.32.7. 50 meter rugslag
O,1?0: 1. Bas Pabbruwee Mosa-regio
i' °-7. 50 meter schoolslag meisjes 0.14J
t(; !" Danielle Tanghe RZ 0.37.1. 50 me-„ schoolslag jongens 0.14 j.: 1.Richard'aus ROB 0 344 5 0 meter vr.slag
Reisjes o. 16 j.: 1. llona Birsak Hz&pc
1 » "*" meter vr.slag jongenso. 16 j. :
4'Marco Op den Kamp Zon/s&s 0.26.0.
ij . " nieterrugslag estafette meisjes o.
J'*■" 1.Hz&pc 5.34.6. 4*loo meter rug-
-5 *§ estafette jongens o. 12 j. : 1. Mz&pc
Alk ' 50 nieter vl.slag dames: 1. Cindy
vllDerts Sg Hellas/Kz 0.30.8. 50 meter

■s'ag heren: 1. Bas Pabbruwee Mosa-
t S'o 0.25.8. 4*50 meterrugslag estafet-

meisjes 0.10 j.: 1. Hz&pc 2.56.7. 4*50

1 ier estafette jongens 0.10 j.:

" Hoersop- pers 2.51.2. 50 meter rug-
j.aS meisjes 0.14 j. :1. Bianca Coxi °Sa-regio 0.33.4. 50 meter rugslag
ü nSe«s 0.14 j.: 1. Tim Jorissen Mz&pc

" 1-1. 4*loo meter schoolslag estafette
ijsjes o. 12 j.: 1. Hz&pc 6.01.5. 4*looj. ter schoolslag estafette jongenso. 12
j. >■■ Mz&pc 6.07.1. 50 meter vl.slag
jasjes o. 16 j. : 1. Miranda Bosma„ °Sa-regio 0.31.4. 50 meter vl.slag jon-
L °' 16 j- :1. Marco Op den Kamp
est t&s °-28-5 4*s° nieter schoolslag
3^£ette meisjes 0.10 j.: 1. Hz&pc
ion 4 *50 nieter schoolslag estafette' °gens 0.10 j. :1. Zon/s&s 3.13.8. 50
Sn u vrslag dames: 1. Cindy AlbertsjS Hellas/Kz 0.27.9. 50 meter vr.slagre n: i. Sven Roemen RZ 0.24.7.

SCHAATSEN
Berlijn. Wereldbeker. Mannen. 1500
ia: 1. Marshall 1.55,15, 2. Söndral
1.55,22, 3. Hersman 1.55,24. 5000 m: 1.

Ritsma 6.49,98, 2. Shirahata 6.55,70, 3.
Sajoetin 6.55,71. 500 meter (niet voor'
wereldbeker): 1. Brunner 38,14, 2. Rits-
ma 38,36, 3. Novak 38,40. Vrouwen.
1500 m: 1. Niemann 2.03,27, 2. Uehara
2.06,64, 3. Hunyady 2.06,78. 3000 m: 1.
Niemann 4.18,87 (baanrecord), 2. Zijl-
stra 4.23,43, 3. Hunyady 4.24,93. 500
meter (niet voor wereldbeker): 1. Nie-
mann 40,60, 2. D'Andrea 41,33, 3. Baier
41,55.
Den Haag. KNSB-beker marathon.
Zesde wedstrijd: 1. Stam, 2. Kramer, 3.
Veenhof, 4. Baars, 5. Pieterse.
TENNIS
Djakarta. Masters dubbelspel, mannen,
2,2 miljoen gulden. Halve finales:
Woodbridge/Woodforde-Eltingh/Haar-
huis 6-7 6-4 6-4, Apell/Björkman-
Adams/Olhovski 6-3 6-2. Finale: Apell/
Björkman-Woodbridge/Woodforde 6-4
4-6 4-6 7-6 7-6.
Aken. EK teams, vrouwen. Halve fina-
les: Italië-Roemenië 2-0. Duitsland-
Nederland 2-0 (Babel-Rottier 3-6 7-5
6-1, Rittner-Boogert 6-4 6-2). Finale:
Italië-Duitsland 2-1.
Hulsberg. Wintercompetitie: eredivisie'
A: Nieuwenhagen-Brunssum 2 6,5-1,5;
SLTC 2-GTR 4-4: stand: 1 Nieuwenha-
gen 1-6,5; 2 GTR 1-4; 2 SLTC 1-4; 4
Brunssum 2 1-1,5; eredivisie: Bruns-
sum-GTR 2 8-0; SLTC-Blerick 4,5-3,5;
stand: 1 Bruns-sum 1-8; 2 SLTC 1-4,5; 3
Blerick 1-3,5; 4 GTR 2 1-0; 2e klasse B:
Voerendaal-Nieuwenhagen 2 1,5-6,5;
stand: 1 Nieuwenhagen 2 2-13; 2 Rapid
2-10; 3 Voernadaal 2-7,5; 4.Blerick 2
2-1,5; 3e klasse B Kerkrade 2-SLTC 4
3-5; stand: 1 SLTC 4 2-13; 2 Kerkrade 2
2-8; 3 Oriënt 2-6; 4 Brunssum 4 2-5; he-
ren: 2e klasse B: Orient-Übach oW 4-2;
stand: 1 Rapid 1-6; 2 Oriënt 1-4; 3
Übach oW 1-2; 4 Nieuwenhagen 2 1-0.
Almere. 3e toernooi winter jeugd cir-
cuit: le r: Neuhaus-Van de Schaar 6-5,
6-2; Sikkink-Hulsebosch 6-5, 6-3;
Oonk-Reisnma 6-2, 6-3; Lemmens-Van
de Berg 5-6, 1-6; Doppen-Stoop 2-6,
3-6; Bruls-Valkenhoff 6-5, 6-2; Paas-
Mattheuus-sens 6-1, 6-2; Koomen-
Latumalea 2-6, 3-6; Ma. Gerards-Bru-
ning 6-3, 6-1; Mi. Gerards Boulinois
6-3,. 6-l;Shols-Van Dongen 3-6, 3-6;
Pijpers-Vestering 4-6, 1-6; Reijnders-
Stevens 6-3, 6-3; Setiadi-Van Wijnen
6-0, 6-4; Wingenfeld-Viskaal 3-6, 6-3,
6-3; Vreuls-Nagtegeller 6-5, 4-6, 4-6; 2e
r: Neuhaus-Kersten 6-0, 6-3; Sikkink-
Zijderhand 6-4, 6-1; Oonk-Kandel 2-6,
1-6; Bruis Pennings 5-6, 6-2, 6-0; Paas-
Van de Voorn 6-0, 6-2; Ma. Gerards-
Hemmes 2-6, 6-3, 2-6; Mi. Gerards-Clif-
ford 6-3, 5-6, 6-4; Reijnders-De Leur
6-2, 6-3; Setiadi-De Gier 4-6, 6-2, 3-6;
Wingenfeld-Andrade 6-1, 6-1; 1/4 fin:
Neuhaus-Van Gemerden 6-2, 6-5; Sik-
kink-Aerts 5-6, 6-2, 3-6; Bruls-Oosters
3-6, 2-6; Paas-Latumalea 6-1, 6-5; Mi.

Gerards-Van Dongen 6-0, 1-6, 1-6;
Reijnders-Muller van Moppes 6-3, 6-3;
Wingenfeld-Steenbergen 6-4, 6-1; 1/2
fin: Neuhaus-Aerts 6-3, 6-1; Paas-Te
Poele 6-5, 6-4; Reijnders-Lepp 2-6, 6-0,
6-4; Wingenfeld-Soomers 3-6, 1-6; fin:
Neuhaus-Pondman 6-4, 4-6, 3-6; Paas
-Hunting 2-6, 5-6; Reijnders-de Gier
2-6, 6-0, 6-4.

BILJARTEN
Gorssel. NK bandstoten. Eindstand: 1.
Bongers 7-12 punten (gemiddelde:
10,63), 2. De Bruijn 7-12 (8,00), 3. Van
Silfhout 7-9, 4. Ter Braak 7-7, 5. Adri-
ehem 7-4 (5,83), 6. Volleberg 7-4 (5,76),
7. Polman 7-4 (4,90), 8. Van Beek 7-4
(4,29).

HOCKEY
Sydney. WK mannen. Groep B: Neder-
land-Duitsland 0-0. Scheidsrechters:
Deo (Spa), Prior (Aus). Toeschouwers:
3241. Strafcorners Nederland: 3, Duits-
land: 0. Zuid-Korea - België 7-2. Zuid-
Afrika - India 2-2. Stand: Nederland
3-5 (12-5); Duitsland 3-4 (7-1); Zuid-
Korea 3-3 (7-4). Groep A: Engeland-
Argentinië 1-1. Spanje - Wit-Rusland
4-I'. Pakistan-Australië 2-1. Stand: Pa-
kistan 3-6 (8-2); Australië 3-4 (5-3);
Engeland 3-4 (2-1).

HANDBAL
Haarlem. Haarlemse Handbalweek,
mannen. Nederland-Turkije 21-19
(9-8). Doelpunten Nederland: Van Ol-
phen 6, Nijdam 5, Hölscher 3, Kersten
3, portengen 3,Budding 1. Scheidsrech-
ters: Luchini/De Pasquale (Ita). Neder-land-Egypte 18-21 (9-7). DoelpuntenNederland: Van Olphen 4, Nijdam 4,
Van der Zanden 3, Kersten 3,Portengen'
2, Schuurs 1, Ter Mors 1. Scheidsrech-
ters: Luchini/De Pasquale. Toeschou-
wers: 1250.Slowakije-Italië 22-16 (9-6)
Estland-Egypte 24-31 (13-14), Estland-
Italië 18-17 (8-9), Turkije-Slowakije
24-21 (8-9). Eindstand: Egypte 5-9
(130-112); Nederland 5-8 (108-105)'
Turkije 5-6 (112-104).

GEWICHTHEFFEN
Istanboel. WK Mannen tot 108 kg,
tweekamp: 1.Taimazov 435 kg (trekken
200, stoten 235/WR), 2. Vlad 422,5
(192,5/230), 3. Akojev 420 (195/225), 4.
Stasenko 412,5, 5. Loekianstjikov 400,
6 Tsjekalo 392,5. Trekken: 1. Taimazov
200 (WR), 2. Akojev 195, 3. Vlad 192,5.
Stoten: 1. Taimazov 235,5 (WPt), 2. Vlad
230, 3. Akojev 225. boven 108 kg: 1.
Koerlovitsj 457,5 kg (WR) (205/252,5) 2.
Tsjemerkin 452,5 (200/252,5), 3. Botev
435 (195/240), 4. Skripkin 425, 5. Ner-
linger 425,6. Saltidis 422,5. Trekken: 1.

Koerlovitsj 205 kg (WR), 2. Tsjemerkin
200, 3. Botev 195. Stoten: 1.Koerlovitsj
252,5 (extra poging 253, WR), 2. Tsje-
merkin 252,5, 3. Botev 240. Vrouwen
boven 83 kg, tweekamp: 1. Li Dan 242,5
kg (107,5/135), 2. Lundahl 230 (ER)
(102,5/127,5), 3. Chen Hisao-Lien 217,5
(95/122,5), 4. Algee 217,5, 5. Hammer
195. Trekken: 1. Li Dan 107,5 (WR), 2.
Lundahl 102,5 (ER), 3. Algee 97,5. Sto-
ten: 1. Li Dan 135, 2. Lundahl 127,5
(ER), 3. Chen Hisao-Lien 122,5.

PAARDESPORT
Maastricht. CSI. Grote Prijs: 1. John
Whitaker 0-31,71, 2. Tops/Sonora La
Silla 0-32,48, 3. Rodrigo Pessoa/Lora
Piana Tomboy 0-34,32, 4. McNaught-
Mandli/ Barcelona 111 0-35,99, 5. Bec-
ker/Hermann's Poker 0-36,31, 6. Bil-
lington/It's Otto 0-36,37, 7. Bost/Sou-
viens Toi II Equus 4-31,22, 8. Lansink/
Bollvorm's Libero H 4-31,87, 9. Voorn/
Jewel's Amethyst 4-32,54, 10. Michael
Whitaker/Everest Two Step 4-34,92, 13.
Geerink/LBH Royal Bravour L 8-37,15,
14. Van de Pol/Juriquilla 8-38,01, bui-
ten barrage: 17. Raymakers/Vis_ Rivie-
ra Z 4-63,84, 20. Ehrens/Jonggor's Sto-
len Thunder 4-64,94, 24. Romp/Burg's
Samantha 4-68,12, 26. Eras/Collezione
Cesaro Bayouss 4,75-82,32, 31. Van de
Schans/Leroy Brown 8-71,00, 34. Van
der Vleuten/Vink El Bandolero
12-69,62.
Jachtspringconcours: 1. Sloothaak/San
Patrignano Nikita 56,06 seconden, 2.
Billington/Rhapsody 58,28, 3. Rozier/
Baiko Übiaze 58,71, 4. Macken/ FAN
Sky View 59,30, 5. Thomas Fuchs/Pla-
nette AC Folien 59,68, Springconcours,
tabel A, 1,50 meter, met barrage: 1.
Sloothaak/San Patrignano Mister
0-33,61, 2. Ehrens/Jonggor's Stolen
Thunder 0-36,53, 3.Philippaerts/ Trudo
Fidelgo 0-36,82, 4. Lansink/Bollvorm's
Equador 0-37,52, 5. Hafemeister/Remus
0-42,86, Springconcours: 1. Rodrigo
Pessoa/Loro Piana Zigeunerin 0-56,21,
2. Van de Schans/Elpasja 0-58,27, 3.
Jo_n Whitaker/Everest Weiham
0-58,29, 4. Laarakkers/Belladonna
0-59,31, 5. Robert/San Patrignano Que-
nelle 0-59,86, 6. David/Judas 't Carels-
hof 0-60,81.
Eindstand NHS-competitie: 1. Geerink
73 punten, 2. Ehrens 68, 3. Vrieling 67,
4. Van den Broek 67, 5. Raymakers 56,
6. Thijssen 55.

ATLETIEK
Swartbroek. Halve marathon mannen:
1. N. Hamers 1.08.51; 2. W. Thimister
1.09.11; 3. W. van Dijk 1.10.52; 4. K.
Poltavets 1.11.30; 5. D. vd Linden
1.11.53; 6. H. Neynens 1.11.54; 7. J.
Beijnsberger 1.12.55; 8. F. Deenen
1.12.59; 9. T. vd Eerden 1.13.02; 10. R.
Coenen 1.13.18. Vrouwen: 1. R. Gielen
1.25.27; 2. N. van Thoor 1.30.28; 3. E.
Liefrink 1.30.35; 4. H. Caris 1.31.24; 5.
R. Neyts 1.32.02. Mannen 12.3km: 1. M.
Parren 42.09; 2. P. Lucas 42.33; 3. F.
Toirkens 43.03; 4. L. Tummers 43.54; 5.
L. Cuypers 45.40. Vrouwen: 1. T. Pater
55.14; 2. L. Teuwen 55.35; 3. N. van
Zantvoort 56.29. Mannen 7 km: 1. H.
Lenaers 23.02; 2. C. Heemskerk 23.21; 3.
R. Schepers 24.03; 4. F. Pakbier 24.39;
5. R. van Ganzewinkel 24.41. Vrouwen:
1. N. Hannen 30.04; 2. H. Brunenberg
31.37; 3. M. van Heyster 32.33.
Tilburg. Warande cross: 10.000 m.: 1.
Ondieki 29.49, 2. Legat 29.59, 3. Lo-
puyet 30.00, 9. Gielen 30.25. Vrouwen
5000 m.: 1. Chirchir 16.59, 2. Kremer
16.59, 3. Sorokivskaja 17.04, 9. Beurs-
kens 17.23.

DAMMEN
Den Haag. WK Eindstand: 1. Valneris

27, 2. Wiersma 25, 3. N'Diaye 24, 4. Bal-
jakin24, 5. Schwarzman 23, 6. Ba 23, 7.
Koeperman 22, 8. Gantwarg 22, 9.
Tsjizjov 22, 10. Clerc 21, 11. Aman 20,
12. Wesselink 20, 13. Jansen 18, 14. Me-
rins 16, 15. Durdyev 14, 16.Cissé 14, 17.
Galasjov 14, 18. Milsjin 13, 19. Burleson
10, 20. Alias 8.

sport
Zeetsenzesde

ELLINGTON - De jonge garde
eft de eer van de Nederlandse
Mhlon-afvaardiging gered bij het

over de
afstand. De 22-jarige

intUs Looze werd zesde temidden
? de complete wereldtop (zege

* Spencer). Oudgedienden Ei-
f 1Venderbosch (34e) en Rob Ba-

(4se) daarentegen lieten het

** afweten. Bij de junioren be-
legde de 17-jarigeRalph Zeetsen
j!1Went met een zesde plaats.uPh Zeetsen kan terugkijken opn Uitstekend WK. De Europese

"ëdkampioen maakte zijn faam
j[ar en mengde zich constant in
■'gevecht aan het front. Pas in de
°tfase moest het talent uit Ur-
°nd terrein prijsgeven aan de con-
senten, die zonder uitzondering. .Maximale juniorenleeftijd van
Jaar hebben bereikt. „Daar heb
Volgend jaar dus geen last meer

?.n,'. zei Zeetsen, die nog drie jaar

' de juniorenuit mag komen.

KNAU laat De Bruin vallen
DOOR FRANS DREISSEN

PAPENDAL - Discuswerper Erik
de Bruin staat er weer helemaal al-
leen voor. De atletiekunie (KNAU)
weigert de atleet langer bij te staan
in diens juridisch gevecht tegen de
dopingaantijgingen. Dat zou in
strijd zijn met het anti-dopingbe-
leid van de bond.
De KNAU is kennelijk geschrokken
van de hoge proceskosten. De door
de bond in de zaak De Bruin ge-
maakte kosten (bondsbureau, ver-
talers en ingeschakelde deskundi-
gen) belopen immers al een slordige
100.000 gulden. Het prijskaartje
voor de verdediging tijdens de arbi-
tragezaak in Monte Carlo zou nog
eens een ton extra gaan bedragen.
Daarnaast heeft Erik de Bruin al
meerdere malen aangekondigd om
bij deKNAU een schadeclaim in te
dienen. Al met al gaat het grapje de

atletiekuniehandenvol geld kosten.
Het is zelfs niet ondenkbaar dat dat
geld bij elkaar 'moet worden ge-
schraapt via een extra contributie-
verhoging van de KNAU-leden. En
daar staat uiteraard niemand op te
wachten.
Het Uniebestuur van de KNAU
probeert nu via een reglementswij-
ziging juridisch te voorkomen dat
de bond in de toekomst topnieuw
moet opdraaien voor hoge proces-
kosten. Dit gebeurde eerder al door
de atleten een anti-dopingverkla-
ring te laten ondertekenen. In een
voorstel van het Uniebestuur aan de
Unieraad (zeg maar het atletiekpar-
lement) staat nu dat de KNAU te
allen tijde een neutrale houding
moet aannemen. Anders zou de
bond in conflict kunnen komen met
de reglementen van de lAAF of met
de belangen van de atleet. Dat zou
in beide gevallen schadeclaims tot
gevolg kunnen.

De KNAU kan De Bruin dus niet
meer verdedigen, maar wil dat ook
niet meer. Het Uniebestuur is nogal
verbolgen over het feit dat het ver-
weer van Erik de Bruin vrijwel lou-
ter van juridischtechnische aard is.
'Het Uniebestuur acht zich ook niet
in staat om de belangen van De
Bruin te behartigen. De Bruin heeft
immers de KNAU verboden een
aangetroffen verboden middel
openbaar te maken. Het verdraagt
zich niet met het anti-dopingbeleid
het aangetroffen middel buiten be-
schouwing te laten. Bovendien
heeft De Bruin de KNAU meerma-
len aansprakelijk gesteld, waardoor
tussen de KNAU en De Bruin een
belangentegenstelling is ontstaan.
Zolang ten aanzien van een moge-
lijk gebruik van verboden middelen
twijfels bestaan acht het bestuur
zich niet in staat noch gehouden
namens de atleet verweer te voe-
ren.

SYDNEY - Als rijk rekenen
een goocheltruc is, zijn Olt-
mans en Lissek daarin bedre-
vener dan David Copperfield.
Beide hockeycoaches onder-
namen zondag na Nederland-
Duitsland op het WK in Syd-
ney hartstochtelijke pogingen
de bloedeloze 0-0 als winst te
verkopen.
„Dit was een klassieker", begon
Oltmans. „Een echte Nederland-
Duitsland. Voor ons betekent de 0-0
een winstpunt." De ambitieuze
Oegstgeester onderbouwde zijn ver-
kooppraatje met een rekensomme-
tje. „Wij hebben 5 uit 3, zijn leider
in onze groep met een punt voor-
sprong op Duitsland en twee op
India, Korea en Zuid-Afrika. Nog
twee punten uit twee wedstrijden
en we staan in de halve finale. Mooi
toch?"
Lissek stond nog net niet te tapdan-
sen van vreugde. „Ein gewin-
punkt", oordeelde hij en schakelde
zonder enige schroom over op de
Amerikaanse toer door de tegen-
stander zowat de Melkweg in te
prijzen. „Het Nederlandse elftal
staat garant voor oogstrelend hoc-
key. Gelijkspelen tegen Holland is
voor mijn ploeg een succes, een
overwinning. Wij hebben Neder-
land het scoren kunnen beletten.
Dat is een groot winstpunt, een op-
steker."
Naast de twee winnaars waren er
ook verliezers: de 3241 toeschou-
wers in het Homebush State Sports
Centre en de Australische televisie-
kijkers. Nederland - Duitsland
werd door ABC rechtstreeks op de
buis gebracht. Het duel was dode-
lijk vervelend. In het veld stonden
twee ploegen waarvan de een
(Duitsland) absoluut niet wilde ver-
liezen en de ander (Nederland) wel
wilde winnen, maar niet ten koste
van alles. „Risico's moesten worden
vermeden", gaf Oltmans aan.
Hoe het wel kon, demonstreerden
Pakistan en Australië (2-1) een dag
eerder aan de bijna 6000 toeschou-
wers en televisiekijkers. Dat was
een bloedstollende en spijkerharde
slijtageslag tussen de macho-hout-
hakkers uit Australië en de verfijn-
de technici uit Pakistan.
Nederland-Duitsland was bij 28
graden en een licht briesje schaak-
hockey in een patstelling. „Die
Duitsers speelden laf" vond Jazet.
De betrouwbare libero werd zelden
getest, zoals de gehele Nederlandse
defensie spaarzaam in actie moest
komen. „Zij vormden een verdedi-
gingslinie vanaf de middenlijn",
aldus Jazet. „Wij mochten de bal
achterin ongestoordrondspelen."
„We misten de topvorm, maar
vormden wel een hecht collectief."
Oltmans rekende zich onderwijl
rijk. „Dinsdag Korea en woensdag
Zuid-Afrika. Wij hebben de kans in
eigen hand om eerste in de groep te
worden. Ontlopen we Pakistan in
de halve eindstrijd. Mooi, toch?"

WIELRENNEN
Gieten. Derde wedstrijd Super Presti-
ge: 1. Herygers 59.31, 2. Simunek 0.18,
3. Janssens, 4. Groenendaal, 5. Pontoni
0.50, 6. Van Santvliet 1.09,7. De Bic, 8.
Baars, 9. Vervecken 1.20, 10. Elsnic, 11.
VanRiet 1.35, 12. Van den Abeele 1.48,
13. Daelmans 1.53, 14. Moonen , 15.
Fort 2.13, 18. De Vos 2.36, 19. Brentjens
2.53, 20.Kuyper 3.40, 21. Kools 3.47, 22.
Boezewinkel 4.04, 25. Van Bakel 4.32,
27. Hendriks 4.43, op één ronde 30. Op-
hey. Stand Super Prestige: 1. Janssens
41 punten, 2. Simunek 36, 3. Groenen-
daal 35, 4. Pontoni 28, 5. De Bic 26, 6.
Elsnic 22, 7. Herygers 21, 8. Van Sant-
vliet, Vervecken, Fort 20, 11. Van der
Poel 18, 13. De Vos 12, 14. Baars 8.
Koksijde. 1. Herygers, 2. Groenendaal
0.01, 3. Kools 0.16, 4. Simunek 0.24, 5.
Vervecken 0.27, 6. Lukes 0.30.
Limbricht. Veldrit, Interclubwedstrijd
Gerrit Scholteklassement: cat. 19 jr. en-
ouder: 1. Noel van der Leijden (Meche-
len) 52.16; 2. H. Schneiders op 42 sec;
3. R. Vrary;ken op 1.55; 4. I. Peeters op
2.41; 5. R. de Veth op 1 ronde; 6. H.
Heijnen ; 7. H. Meijers; 8. A. Heyens op
2 ronden; 9. M. de la Haye; 10. T. Mei-
jers; 11. P. Huntelerslag op 3 ronden;
12. J. Bouwens; 13. R. Clement; 14. M.

Brookhuis. cat. t/m 18 jr: 1. Jan Trom-
melen (Brunssum) 33.38; 2. P. Lahaye
op 1.16; 3. T. Heemskerk 1.24; 4. O.
Heijnen 1.38; 5. T. Cuppens 1.44; 6. B.
van Pol op 2 ronden. ATB-wedstrijd (18
vertrekkers) 19 jr en ouder: 1. Danny
Nelissen (Sweikhuizen) 1.00.15; 2. Ray-
mond Meijs op 12 sec; 3. Robert Souren
op^s sec; 4. E. Willems op 1.40; 5. M.
Essers 3.05; 6. J. Smeets 4.20; 7. Roger
Vaessen op 1 ronde; 8. R. van de Wall;
9. F. Baggen; 10. P. Janssen; 11. A.
Adams; 12. H. Riem; 13. R. Bastings op
2 ronden; 14. W. Cuypers; 15. J. Paulis-
sen, cat. t/m 18 jr.: (14 vertrekkers): 1.
Danny Sijen (Maastricht) 42.05; 2. Tjar-
co Cuppens op 3.52; 3. M. Verstappen
op 1 ronde; 4. B. Raes; 5. D. Schmitz; 6.
T. Meuwissen; 7. P. Moerkens; 8. R.
Broeren; 9. J. van de Hoeven op 2 ronde;
10. R. Maes; 11. P. Godderij; 12. M. Kur-
vers; 13. B. Slangen.
Baexem. Veldrit (NWB): Amateurs: 1.
Leon Cringen (Baarlo) 51.15; 2. R. van
Dijk op 50 sec; 3. J. van Bokhoven op
1.00; 4. J. Peeten 1.54; 5. H. Halfman
2.12; 6. H. Voigt 2.20; 7. 1.Velter 3.54; 8.
H. Camps 5.29; 9. F. Maas op 1 ronde;
10. V. D'Amico. Veteranen: 1. Willy
Rooyakkers (Asten) 47.00; 2. A. Pieters
op 14 sec; 3. G. Keijsers op 18 sec; 4. J.
Korsten op 1.08; 5. G. Janssen 1.40; 6.
A. Schoenmakers 2.30; 7. J. Lambert
2.37; 8. H. Graat 2.39; 9. H. Heijnen
2.49; 10. G. Hendriks 3.56. ATB: 1. Huib
deRoo (Veldhoven) 1.03.13; 2. E. Frieke
op 17 sec; 3. J. de Vos op 27 sec; 4. M.
van Heeswijk op 1.55;

Fair Play
herfstkampioen

HOENSBROEK - Fair Play heeft in
de nationale driebanden competitie
de herfsttitel gepakt. De Hoens-
broekse ploeg won met 8-0 van Us-
selzicht, terwijl Van Dongen & De
Roo titelverdediger BC Hengelo op-
nieuw op een nederlaag tracteerde.
Fair Play Centers had weinig moei-
te met de Zuidhollanders. De klus
was snel geklaard. Minder prettig
nieuws was er rond de Italiaan
Marco Zanetti. Hij werd door Popu-
liers benaderd om daar de tweede
competitiehelft te spelen. Fair Play
heeft er geen probleem mee om hem
op uitleenbasis af te staan. Volgens
teammanager Heinz Jacobs bestaat:
geen enkele bezwaar, mits Fair Play
toestemming krijgt om deKoreaan-
se Amerikaan Sang Lee in te lijven.
Jacobs: „Sang Lee is de enige speler
uit de top-tien driebanden die niet
in Nederland speelt. We willen
Sang Lee achter de hand houden als
een van de spelers door omstandig-
heden niet kan spelen."

Wiersma tweede
in WK dammen
DEN HAAG - Oud-wereldkam-
pioen Harm Wiersma heeft in het
laatste weekeinde van het toernooi
om het wereldkampioenschap dam-
men in Den Haag de Nederlandse
eer nog enigszins gered. Door twee
overwinningen eindigde de Fries al-
leen op de tweede plaats, twee pun-
ten achter Guntis Valneris. De
27-jarige Let veroverde al in de
voorlaatste ronde de wereldtitel. De
Afrikaanse kampioen N'Diaye en
de Witrus Baljakin bezetten de der-
de plaats, waardoor zij zich verze-
kerden van deelneming aan het WK
in 1996.

Van Hameren
tweede op km
TOKIO - Bij internationale baa'n-
wedstrijden in Tokio is wielrenner
Dirk-Jan van Hameren als tweede
geëindigd op de kilometer. Van Ha-
meren kwam uit op 1 minuut en
9,25 seconden. Daarmee was hij
viertiende van een seconde langza-
mer dan de Amerikaan Zolt. De
derde plaats was voor de Japanner
Chiohara in 1.10,23. Zondag eindig-
de Van Hameren op het onderdeel
keirin als derde, achter de Austra-
liër McGregor en de Japanner Sai-
to. Bij de vrouwen verloor Ingrid
Haringa de sprintfinale tegen de
Australische Tyler.

Wereldbekerzege
Remmelink
KAPRUN - Op het erepodium in de
Oostenrijkse sneeuw hoorde snow-
boarder Thedo Remmelink dat hij
voor een primeur had gezorgd. Hij
is de eerste Nederlander in de ge-
schiedenis van de Federation Inter-
national de Ski (FIS) die een wed-
strijd (reuzenslalom) voor de we-
reldbeker won. Dat het gebeurde op
een snowboard, deed daaraan wei-
nig af. In het skiën is Nederland
ontwikkelingsland.

IAAF begenadigt
Danny Harris
BARCELONA -Het bestuur van de
lAAF heeft de wegens doping ge-
schorste Amerikaan Danny Harris
begenadigd. Het lAAF-bestuur nam
de beslissing met unanieme stem-
men en maakte daarmee voor de
eerste maal gebruik van het regle-
ments-artikel dat een geschorste
atleet wegens bijzondere omstan-
digheden verkorting van straf kan
krijgen. Harris werd in februari
1992 betrapt op het gebruik van co-
caïne en geschorst tot 28 februari
1996. Het bestuur van deatletiekfe-
deratie is ervan overtuigd dat de
29-jarige Harris van zijn verslaving
af is.

Hamers sterk
SWARTBROEK - Nico Hamers
heeft de halve marathon van Swart-
broek gewonnen. De Heerlenaar
liep na 18 kilometer weg van Caesa-
ratleet Wil Thimister. Hamers fi-
nishte in 1.08.51 uur, titelverdedi-
ger Thimister kwam twintig tellen
later binnen. Bij de vrouwen won
Rini Gielen van Scopias in 1.25.37.
De moeder van de talentvolle stayer
Marco Gielen had bijna vijf minu- !
ten voorsprong op Nel van Thoor.

sportkort

" BILJARTEN - Jos Bongers heeft
de Nederlandse titel in het bandsto-
ten veroverd. Hij eindigde, met De
Bruijn, op twaalf punten. Bongers
toernooigemiddelde (10,63 om 8,00)
gaf de doorslag.

" BILJARTEN - In een zoveelste
poging het conflict in de internatio-
nale driebandenwereld op te lossen,
heeft het bestuur van deKoninklij-
ke Nederlandse Biljartbond
(KNBB) de schorsingvan de voor de
proforganisatie BWA uitkomende
nationale driebanders voorlopig tot
31 december opgeschort.

" BOBSLEE - Rob Geurts is in de
tweede wedstrijd om de America
Cup als derde geëindigd.

* l«-rv-.l-_.g-t-j.rn.,-_- jA_n_tJ*«in_l_fl_fl

# De vroegere amateurwiel-
renner Jan Willemsen uit
Nuth was zaterdagavond in
de Remigiushoeve in Schim-
mert het stralende middel-
punt tijdens een feestavond,
die een echte wielerreunie
werd. Officials, organisato-
ren en vooral honderden
ex-tenners, waaronder diver-
se Tour de Francedeelne-
mers, kwamen hem felicite-
ren met zijn drievoudig
jubileum. Behalve zijn vijf-
enzestigste verjaardag vierde
Jan Willemsen immers ook
het feit, dat hij vijftig jaar
aangesloten is bij de KNWU
en vijfentwintig jaar de (vijf-
tig jaar bestaande) rijwiel-
zaak in zijn woonplaats runt.
Tijdens het feest ging Jan
Willemsen op de schouders
van de vroegere profs Jan
Hugens (links) en Huub Zil-
verberg. Foto: DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)

SPDRTPRIJS van
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Oranje rekent zich rijk
Bloedeloos gelijkspel hockeyers tegen Duitsland

Stralend middelpunt



Auto's
LEIJENAAR'S-autocentrale
biedt te k. aan: VW Passat
Variant I.Bi '91 en '90; Audi
80 1.8 S '89 + 1.8 N '88; VW
Golf I.Bi Pasadena '91; VW
Golf 1.3 i Manhattan '89;
Veetra 1.8 GLi Hatchb. '91;
Veetra 1.7 GL Diesel '91;
Corsa Hatchb. 1.2 S Van
grijs kent. s. st '89; Corsa 1.2
S GL sedan '86; Kadett sta-
tioncar 1.7 D Expression '91;
Kadett Hatchb. 2.0 GSi '90;
Kadett Hatchb. 1.6i GT '90;
Kadett Hatchb. 1.3 i '89; Ka-
dett sedan 1.4 i Expression
'91; Kadett sedan 1.3 NB '89,
1.3 NB Club '87 en 1.3 S '86;

Kadett Hatchb. 1.3 NB '87
en 1.2 S '85; Kadett Bestel
1.3 S automaat '86; Kadett
Combo 1.3 S extra verhoogd
'89; Manta Hatchb. 2.0 N'79;
Kadett Hatchb. 1.6 S, 5-drs.,
zwart '83 ’2.950,-; Ascona
1.6 S automaat en stuurbekr.
'85; Ford Siërra 2.0 Special
sedan 11-'9l; Ford Siërra
2.0 Special Combi '91; Ford
Siërra 2.3 Diesel sedan met
stuurbekr. '90 ; Ford Siërra
1.6 RS uitv. sedan '87; Ford
Siërra 1.6 Laser '87; Ford
Escort 1.4iCL '91; Fiat Tipo
1.4 i '90; Renault 21 Nevada
GTS '87; Toyota Celica 1.6
ST Liftb. '86; Toyota Carina
II 1.6 XLi Liftb. '90; Merce-
des 250 TD stationcar '86;
Mazda 626 2.0 Coupé
46.000 km. '89; Volvo 340
sedan 1.4 DL '85; Mitsubishi
Colt 1200 '84; Porsche 924
'76 ’5.500,-; BMW 525 i '81
’950,-; Zastava 55 GTL '87
’950,-; Volvo 340 '84
’950,-. Auto's met 3 mnd.
Bovag-garantiebew. Vraag
ook naar onze gemakkelijke
betalingscondities. Inruil
mogelijk ook motors. Infolijn:
045-212091. Rdr. Hoenstr.
151, Hoensbroek.,
Te k. gevr. AUTO'S iedere
prijskl. Schade of defekt,
geen bezw. 045-729710.
Te koop AUSTIN Healey,
kikkeroog, bwj. '60, APK mei
'95, ’12.500,-. Telef. 043-
-477436.
Te k. SAAB 900, 3-drs.,
LPG, bwj. 1989, donker-
blauw, vr.pr. ’11.500,-. Tel.
043-643416.
Mercedes 10 t/m 20% kor-
ting, weg. verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
MERCEDES 190 D 2.5,
107.000 km! Div. extra's,

’ 21.500,-. 04759-2323.
MERCEDES 280 SL, met
winterkap, bwj. '84, mr. kl.
cabrio mog.; Mercedes
190E, bwj.'B6. 043-212651.
Nissan 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Te k. Opel KADETT 1200
LS, type '86, km.st. 123.000,
APK, radio-cass., i.z.g.st.,
’3.800,-. Tel. 045-212088.
Opel 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Peugeot 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's. 046-521944.
Pontiac 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's, 046-521944.
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 stationcar
diesel '86 ’6.900,-; Veetra
aut. 5-drs. '89 ’19.950,-;
Kadett 5-drs. '88 ’10.950,-;
VW Derby '80 ’900,-; Opel
Rekord '82 ’900,-. WEBER,
Honda 10 t/m 20% korting,
wegens verbouwing. Auto
JASPER bv, keuze uit 75
auto's, 046-521944.
Te k. Toyota LITEACE, bwj.
'89, op gas, dubbel cabine,
blijft grijs kent., in nw. st., vr.
pr. ’ 9.750,-. 04492-1304.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel;
045-719966.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-225774.
Te koop gevraagd sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperijMarxer: 045-720418.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en ioopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Schade-auto's
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schade-auto's. Tevens
oud ijzergevr. 04450-3866.

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

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

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-
heide. g 045-214942/210575.
SUZUKI 700 intruder, i.z.g.
st., 1986, ’8.750,- Inruil
auto mog. g 04759-2323.

(Brom)fietsen
DAMES-CITYBIKE merk
Trek, nog niet gebruikt, met
volledige garantie, ’ 750,-
-(nieuwprijs ca. ’ 1.000,-).
Heigank 68, Nieuwenhagen.
045-325772, na 18.30uur.
2e Hands Vespa, Aprilja,
Fantic, scooters, snorfietsen.
Tweewielers MATH SAL-
DEN Limbricht.
2de Hands Racefietsen,
meer dan 50 stuks. Race-
fietspecialist MATH SAL-
DEN Limbricht

Vakantie
Fr. ALPEN: 4-pers. app. v.
part., tegenover skilift, kerst
+ carnaval vrij. 045-711386.

Caravans
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Stati-
onsstr. 44. g 04408-1251.
CARAVANSTALLING e.d.,
centrum Kerkrade. Voor
meer info 045-420912 / 06-
-53223835.

(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). 09-32t1644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop gevraagd SIER-
DUIVEN. Tel. 045-230264.

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.
STUCADOOR kan nog
werkzaamheden aannemen.
g 045-460805.
Uw SCHOORSTEEN vegen,
per kanaal ’75,- mcl. BTW.
Telef. 045-325783.
Voor al uw oprit-terras en
SIERBESTRATING. Tele-
foon 045-320274.

Bei de Vakman
SCHILDER kan nog binnen-
of buitenwerk aannemen.
Telefoon 045-351851.

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

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

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve rente Mnd.bedrag Effectieve rente
inhanden betalenii volgensmin. opjaaroasis vtg.wet.max. opiaarbasis
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%

-TnetSC.OOt.- U betaalt Rente vkj. min. tar per mnd Theor. Effectieve rente op Theor.
inhanden per mnd effectieverente opjaarbasis looptijd jaarbasismax. 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 GEDURENDEDE GEHELE LOOPTIJD.

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, g 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.

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).
Zonnehemelverhuur MEZO.
Najaarsaanbieding: 1 mnd.
huren ’lOO,-; 2 maanden
’l5O,- mcl. bezorgen en
ophalen met recht van koop.
Inl. 045-312956.

Computers

a

80486 75MHZ
4 MBRAM, 260 MB HD

Kleurenmonitor, CD-ROM
speler, stereo soundkaart,

speakers compl. v.a.

’ 2.899,-
-incl. 3 uur PC-Cursus

Leufkens-Dubois
Sittarderweg 58a, 6412 CH

Heerlen. 045-722315.

Kachels/Verwarming
Reker KACHELSPECIAAL-
ZAAK. Ook uw adres voor
dubbelwandige RVS-rook-
kanalen. Kluis 28, Geleen,
telefoon 046-740785.
GASKACHELS/houtkachels.
Goedkoop! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Gas- HOUTKACHELS - CV
ketels, keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg N 104, Sittard. S
046-513228/514862.
Bouwpakket Centrale VER-
WARMING, ketel en 7 rad. v.
a. ’3.900,-. H.R.-ketel met
warmw. voorz. v.a. ’2.799,-.
V.R.-ketel met w.v.voorz. v.
a. ’1.800,-, losse radiato-
ren en montage mog. Vrijbl.
prijsopg. 045-352044

Tekoop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.
Voor heel Limburg geldt,
snel gebeld, vlug gehaald,
goed betaald. Wij kopen alle
SEXBOEKJES: Candy, Se-
venteen, Tuk en vooral
duurdere en bijzondere bla-
den. Nozle Boek, Beemder-
laan 8 (achteringang), Vaals.
04454-68409. Bel nu even!

Diversen
Voor de kerst en na de Kerst
problemen met uw gewicht?
Probeer HERBAUFE, een
wereldwijd succes. Telef.
045-220968.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

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

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090

HOENSBROEK

Executie
verkoop

Op 29 november
1994, om 12.00 uur,
vindt een openbare
verkoop plaats. De
verkoop komt voor
rekening van M.P.C.
Thimister te Kerkrade.

Te koop worden
aangeboden 0.a.:
meubilaire goederen,
wlnkelinventaris.

De plaats van
verkoop is
Kasperenstraat 81 te
Kerkrade.

De goederen zijn
te bezichtigen op
29-11-1994, van 11.30
tot 12.00uur.
Alleen contante
betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdrachtvan
de
Belastingdienst/onder-
nemingen Maastricht.
Telefoon: 043-468468.

De belasting-
deurwaarder
belast met
executie.

Be\astingdienst

É
TOTALE

GS - LEEGVERKOOP^N^ce tapijten, tafelperzen en berbers
aan bodemprijzen verkocht
ie voor minaer oan ac nein van ac prijs.. v

I de directie van Perzenland I
het vertrouwen ze afgelopen jaar heeft genoten.
jopend: maandag 13.00 -18.00 uur J

dinsdag/vrijdag 10.00 -18.00 uur §
donderdag koopavond, f :
zaterdag 10.00 -17.00 uur A.

SCH TAPIJTHUIS
32 (volg parkeerpl. Steenweg) -aHê/^. 046 - 582697 Sittard _-_a^^
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Twaalf jaaren serieus
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*^ of donateur. Tel. 01869-1881. GIRO 9662.
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Gedaan met DsODTK C*
schuren, pla- rWJIInÖmuren en lakken. ■
deuren en deurko- j^tffrWfM
zijnen weer hele- lÉÉ|r£|Éi|
maal "nieuw", in HtSjS
vele varianten en ïi3j_B
houdsvriendelijken ■
duurzaam.Voorde-
liger dan u denkt. "

PORTAS-vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4

6241 NG BundeI ® 043-647833 I

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

Mica
Zonwering

Showroom
Sittarderweg 116,

Heerlen
Tel.: 045-721658

WATU

öoHwÉe^oir.

... Voor bedrijven wordthel verplicht Wilt u orde op afval:
om afval teregistreren. Bezoek dan onze atand ujdtf'f

Met ARfS-Milieu voldoet u aan de Limburgse Afvaldagop 30 no*~
registratieplicht zoalsde overheid die aan a.s. inhet MECC. Of bel HDSAmer* ]
u stelt, en wordt de bedrijfsinternemilieu- Telefoon:033 -6969 69
zorg geoptimaliseerd.

Dus voordat ustraks ook maar iets HDS Husmio..."*^,
weggooit, laat u informerendoor HDS info " . :
management bv. :t.w"vs„ —** 1

info nianagomsni Fu:s„-MM^

Rolluiken
Rolhekken
Zonneschermen
Terrasoverkappingen
Boutique-markiezen
Vraag vrijblijvend offerte

IAUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING
Beitel 110 a

6422PB HEERLEN
(045)42 3848

Ik leesde
krant
indeklas

StichtingKrant In deKlas
I. Tel. (020) 6647536

. > tr,
hi,

-' le
De Zonnebloem 0t

bestaat 45 ja* x

_____^_MJÊ____\

dezonneblo^
Postbus 2100 , I
4800 CC Breda , I

Telefoon (076) 602^
'l
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Raadsels rond
Nöllgen-duo
HOENSBROEK - Vallen de
sportieve prestaties bij een club
tegen, dan draait het geruchten-
circuit op volle toeren. Ook bij'
EHC. Na de nederlaag tegen
Parmingen (5-0) wist de buiten-
wacht te beweren, dat Frits
Nöllgen door het bestuur was
geschorst. Hij zou des duivels
zijn geweest, nadat trainer Joop
Dacier hem vervangen had,
waarna hij daarover zijn onge-
noegen te zeer had gedemon-
streerd. Bovendien werd gezegd
dat broer Antoine solidair wilde
zijn en het daarom bij EHC voor
gezienzou houden. Gisteren ont-
braken beide Nöllgens inder-
daad in de EHC-selectie. Ma-

nagerKarel Bauling: „Antoine is
na zijn vierde gele kaart ge-
schorst. Frits is geblesseerd. Hij
is voor ons spion bij DBS-Wil-
helmina'oB. Dat Frits door het
bestuur geschorst zou zijn, is een
fabeltje". Dacier: „Die wissel
Nöllgen/Wingenfeld in Parmin-
gen? We hadden, met nog geen
kwartier meer te spelen, een 4-0.
achterstand. Er zat voor ons
niets meer in. Dus heb ik Win-
genfeld gelegenheid gegeven rit-
me op te doen."

Rake klappen
in Urmond
URMOND - Rake klappen vielen,
tijdens de wedstrijd Urmondia-
SVE. Het duel in de strijd tegen
de onderste plaatsen in de vierde
klasse E was hard. Naar het oor-
deel van de bestuursleden van
beide ploegen trad scheidsrech-

op de stip

" Het Nederlands politieteam
bereidt zich voor op het WK, dat
volgende jaar in Australië
plaatsvindt. In het kader hiervan

oefent het nationaal team
woensdag tegen (en bij) Roer-
mond. Aanvang 19.00 uur.

" Hulsberg 2-Laura 2 is vlak
voor tijd bij een 1-1 stand ge-
staakt. Scheidsrechter Haag-
mans, die al eerder een afkoe-
lingsperiode had ingelast, vond
het welletjes omdat de spelers
zijn fluiten 'bemoeilijkten.

" Almania 2-Vinkenslag 2 is
door scheidsrechter Van Os na
24 minuten gestaakt, nadat hij al
vier gele kaarten had getrokken
wegens commentaar op zijn lei-
ding. Eerder dit seizoen werd
Vinkenslag 2-Almania 2 ook ge-
staakt.

# Trainer John Vaessen vertrekt
aan het einde van dit seizoen bij
vierdeklasser De Heeg. Hij zoekt'
zijn heil waarschijnlijk in België.

RKVCL-trainer Van Marwijk na schitterend duel:

SVN wordt kampioen'
Van onze correspondent

HENKSPORKEN

MAASTRICHT - Het duel tus-
sen RKVCL en SVN, de num-
mers twee én een in 1F was
vooraf bestempeld als een top-
per. En dat werd het voor 400
toeschouwers in het sportpark
van Limmel. Wat SVN na een
minder eerste kwartier gedu-
rende de volgende 75 minuten
liet zien, was van grote klasse.
Dat beaamde ook thuisclub-
trainer Bert van Marwijk. Hij:
„Ik heb tegen collega Hans
Zuidersma gezegd dat ik in
ieder geval naar de receptie
kom, want SVN wordt kam-
pioen. Geen enkele ploeg kan
hen stuiten."
Om van een topper te kunnen spre-
ken heb je twee voetballende ploe-
gen nodig en dat was het geval.
Want ook RKVCL wildeer een open
strijd van maken en toog vanaf het
eerste fluitsignaal van de sterk lei-
dende arbiter Hunscheid ten aan-
val. In de openingsfase waren de
Maastrichtenaren zelfs sterker,
maar vonden de uitstekende Mor-
dang in het SVN-doel op hun weg.
Na deze Maastrichtse storm werd
de koploper plotseling feller. Diver-
se schitterend opgezette aanvallen
vielen te bewonderen. Na 26 minu-
ten was het voor het eerst raak. Een
aanval van VCL werd gestuit door
Koetsier die met een prachtige pass
over 30 meter Mermens bediende.
Zijn gave breedtepass werd vervol-
gens door Offergeld afgerond: 0-1.

Even later deelden de Nieuwenha-
genaren de volgende klap uit. Via
Coolen die een prima voorzet van
Raets via doelman Smit doeltref-
fend afrondde: 0-2.
Ook na de pauze bleven beide ploe-
gen de toeschouwers boeien.
RKVCL kreeg wel degelijk enkele
kansjes, maar Mordang was niet te
verschalken. SVN daarentegen
toonde andermaal aan veelvuldig
vlekkeloze combinaties uit de hoed
te kunnen toveren.
Dat het uiteindelijk via Derks en
tweemaal Offergeld, waarvan een
uit een strafschop, bij 0-5 bleef was
een gevolg van het feit dat de gasten
in de slotfase nogal slordig om-
sprongen met de mogelijkheden.

I RKVCL-aanvoerder Fred Theunissen tracht SVN'er Leon Coolen de doorgang te blokke-
ren. Tevergeefs. Coolen scoort 0-2. F oto: frits WIDDERSHOVEN

vijf vragen aan

, i-b verstevigde SVN gisteren
j^r een 5-0 zege bij RKVCL de
j^Ppositie. Drie van de vijf tref-
rw kwamen voor van Ronald
'tergeld, de topscorer van SVN
l e reeds veertien maal het doeleeft getroffen.
by** heb je de wedstrijd tegen

beleefd?
rettig. De bewakers van mij

k3retl sportief. Er is geen enkele

'~ er geschopt, dan kun je ookg°ed spelen-
de spee it achter de spitsen en
Cv 'g veelvuldig mee terug.
ych scoorde jeal veertien maal.
ei"«laar dat eens.

i~at komt door het SVN van nu.
üereen speelt goed. Niemand is

e jj°ïstisch en het is natuurlijk
11 feit dat ik maar weinig kan-

-11 lodig heb om te scoren."

i °ent overgekomen van Wau-
v*c« naar SVN. Bij de vorige

reniging üep het duidelijk
llftder. Hoe kwam dat?

vond het spel van Waubach
e defensief. Het duurde een
tyUv^igheid voordat de spitsen
(ierden bereikt. De tegenstan-
v r^ hadden zodoende een zee
j n tijd om zich steeds weer op
Jlri te stellen."
's k
SV\ voor")arig te stellen dat

kampioen wordt?

~^at is het zeker niet. Als er
(j^ll idiote dingen gebeuren
ti'°eten we zelfs met afstand de

elkunnen pakken."
,°ever reiken jouw ambities ine voetbalsport?

e2ien het feit dat ik binnen-
jl^ al zesentwintig word, denk
s. voor mij de top in de eer-ze~ of hoofdklasse ligt. Maar
ojt? mi-' de kans worden geboden
k 1alsnog de sprong naar de be-
lt . sector te maken, dan zal
p die met beide handen grij-

*B,

Amicitas vecht voor wat het waard is

RVU blijft ongeslagen
Van onze correspondent

JOHN BOSTEN

ItVITC-AWCITAS: 2-1 (2-0). 3. Bock-
VJü ' 33- Meyers 2-°; 80. Neven 2-1.
CW_ oUwers: 30°- Scheidsrechter:

'eB. Geel: Thissen (Amicitas).

&Vrt.
&0v Janssen. Dohmen, Roumans,
t}0 etls. R. Janssen, Bockting, Van den
Vari-i Zeegers, Meyers (81. Claesen),

" Hoorn, Bezems.

T^; "TAS: Leenders, Feron, Remmers,
ftien n' E- Sour, Neven, Penners, Lem-s- M. Sour, Dassen, en Horssels.

w^RSSEN - Ook na tien
is RVU nog zon-

des nec^erlaag- Door puntver-
Vq

s van de concurrentie is de
zelfs gegroeid tot

se n Punten. In de Meerssen-
W er°y tegen Amicitas kon
tje ZrJn faam slechts geduren-
tween helft etaleren. In de
Con helft kwam het taktisch

ncept van trainer Jo Slenter

volledig tot zijn recht en dit
resulteerde in een terechte 2-0
voorsprong.
Eerst was het Bockting die voorbe-
reidend werk van Patrick Meyers
afrondde: 1-0. Toen keeper Jeu
Leenders zich verkeek op een af-
standsschotvan Meyer leek de wed-
strijd beslist: 2-0.

Het pleit voor Amicitas dat het zich
niet gewonnen gaf. Dit werd ook
verwoord door Erik Sour in derust.
„We zullen zeker proberen om met
opgeheven hoofd van het veld te
stappen en alles in het werk te stel-
len om de wedstrijd nog spannend
te maken."

Als Dassen na tien minuten in de
tweede helft niet had verzuimd om
te scoren, had het zeker nog span-
nend kunnen worden. Nu kwam de
aansluiting te laat. Het was overi-
gens een schoonheid van het doel-

punt. Jeroen Neven krulde de balperfekt in dekruising.
Aan de anderekant echter hadRVUde wedstrijd ook vroegtijdig kun-
nen beslissen. Alex van Hoorn hadeen keer pech met een fraai af-standschot en faalde een keer voor
doelman Leenders.
Trainer Dassen van Amicitas:

f / derby van de week _[
„Door individuele fouten werden
we met een 2-0 achterstand gecon-
fronteerd. Doordat we te weinig
stootkracht voorin hebben, konden
we deze achterstand niet meer goed
maken. Overigens vond ik RVU niet
als een kampioensploeg spelen."

" RVU- Amicitas was
een rasechte derby. En
daarin hoort enig duw-en
trekwerk thuis.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

sport

Commotie bij MKC-Heerlen
JjAASTRICHT - Scheidsrechter'w°ortman onderbrak in de 76e
"I'nuut het duel MKC-HeerlenDIJ een 1-3 stand. Noortman, dieeerder MKC'er Koen Franssen*egens commentaar op de lei-
ai&g rood had getoond, stuurde
°öi dezelfde reden diens ploeg-
J&noot Mare Weysters naar de
*leedkamer. MXC reageerde fu-

eus. Aanvoerder Marcel Rey-
Oen verwoordde op niet mis te
Verstane wijze de MKC-frustatie
j*ikreeg ook rood. Het hek was

van de dam: MKC-goalie
*"°ti van Nuys rende op Noort-?a*i af, maar werd door MXC's
."Wptrainer Jos Bollen en Heer-
spits Rob Adams van een
bezonnen daad afgehouden.

fortman besliste daarna tot
,**& afkoelingsperiode. Na tien
jjmuten werd hervat, waarna
Seriën met elf tegen acht spe-

lers de score tot grote hoogte
opvoerde: 1-9.

onder redactie van arno römgens

ter Geilenkirchen hiertegen on-
voldoende op. De gemoederen
raakten regelmatig verhit en er
ontstonden forse duwpartijen.
De sfeer werd echt onprettig bij
de gelijkmaker van de thuisclub.
Hier ging een vrije trap aari
vooraf, waarmee de SVE het niet
eens was. Nadat de gelijkmaker
een feit was, raakten de spelers
van beide partijen slaags.
Scheidsrechter Geilenkirchen
blies de aftocht, waarna suppor-
ters en spelers korte tijd met el-
kaar op de vuist gingen. De arbi-
ter liet hierna logischerwijs niet
meer te hervatten.

Ralph Custers aan basis eerste Hoensbroekse zege
EHC werkt weer

Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

HOENSBROEK - Een eindelijk
ontketend EHC heeft tegen Longa
zijn eerste overwinning behaald
(3-2). Tot even voor de pauze (het
was 3-0) leek het er zelfs op, dat
EHC een monsterscore zou realise-
ren. De Tilburgse treffer in blessu-
retijd, gevolg van het wegvallen van
de concentratie in deEHC-defensie,
kondigde echter een kentering aan.;
Een donderpreek in de Tilburgse
kleedkamer deed de rest, om de
Brabanders te motiveren. De thuis-

club kwam zwaar onder druk te
staan, maar bleef knap overeind,
ndat Bernie Raaymakers al in de
60e minuut de achterstand redu-
ceerde (3-2).

Ralph Custers, uitblinker in de
Hoensbroekse formatie, fungeerde
al in de eerste minuut als breekij-
zer. Hij bekroonde een korte solo
met een schitterend doelpunt. Een
halve misser van John Seebregs in
het Longa-doel was de prelude van
de tweede treffer. Roger Hartgerink
legde de bal op het hoofd van Ton
Duyf, die fraai inkopte. Een magni-
fieke dieptepass van FrankWingen

feld werd bekwaam door Marcel
Wijnen afgewerkt (3-0). Wat kon er
nog mis gaan met EHC?

Dat bleek in het vervolg van het.
uiterst sportieve duel. Eerst scoorde
Derk-Jan de Wit 3-1. Vooral na de
3-2 wilde Longa, dat nog steeds op
de eerste zege wacht, meer. Het zet-
teEHC met de rug tegen de muur.

Tussen alle Brabantse gevaarlijke
acties door dienden zich voor de
thuisclub enkele mogelijkheden
aan, om de druk definitief van de
ketel te halen. Vooral aan René
Hofman waren ze niet besteed. Ge-
volg van dit alles was wel, dat het;
handjevol toeschouwers een spran-
kelende partij zag.

Meerssen laat
winst glippen

HALSTEREN- SV Meerssen heeft
gisteren in en tegen Halsteren een
kostbaar punt laten liggen. Pas in
de laatste minuutkon de thuisploeg
op gelijke hoogte komen (1-1). Hal-
steren - Meerssen is een beladen
duel. Twee jaar geleden pakte Hal-
steren ten koste van Meerssen de
titel in de hoofdklasse C.
Na het kampioenschap van Meers-
sen vorig jaar was Halsteren erop
gebrand thuis een goed resultaat
neer te zetten. Voor rust was het
duel zenuwachtig maar aantrekke-

lijk, zonder dat de ploegen veel
open kansen kregen.

In de 40e minuut kwam Meerssen
na een fout van Halsteren-doelman
John de Frel via Ivo Dahlmans op
voorsprong. Na rust kwam Meers-
sen niet echt meer in de problemen.
In de 63e minuut liet Erik Merk
zelfs een reusachtige kans op de
tweede Meerssen-goal liggen. Zijn
stiftbal was te zacht, waardoor
Karman op de lijn redding kon
brengen.

In de laatste minuut kwam diezelf-
de libero Vick Karman bij een in-
gooi mee naar voren en scoorde na
een actie van Gladdines 1-1.

Programma
zaalvoetbal

HEERLEN - In het zaalvoetbal is
in deeerste divisie C de Maastricht-
se derby tussen Dousberg Pare en
Arcan Filmclub uitgesteld tot 19
december. In deze klasse acteert
van de Limburgse clubs alleen
Grausbouw, dat naar Goes moet.ln
de tweede divisie F werken de kop-
lopers lastige duels af, Spee ont-
vangt achtervolgerDC H.Anders en
Roosteren en Vaals reizen naar
Brach/Trendy en Altweerterheide.

Tweede divisie F:
20.00 Altweerterheide-Vaals
21.00 ZW Spee-DC H.Anders
21.00 Brach/Trendy-Roosteren
21.00 FCD Roermond-Cosmos
21.00 Postert-KK Limburg Druk
21.00 Quadvlieg-Hakkie/Weert

Waubach kijkt
weer naar boven

Van onze correspondent
GUUS CREMERS

LANDGRAAF - Waubach ge-
looft er weer in. Tegen Volhar-
ding werd opnieuw gewonnen:
2-1. Vanaf het begin werd de
Brabantse ploeg op eigen helft
vastgezet. In de 24e minuut
was een hoofdrol voor Addie
Kleinjans weggelegd.
Door Robert Horbach goed op links
de diepte ingestuurd, zag hij zijn als
voorzet bedoelde bal in de korte
hoek belanden. Gastendoelman
Marcel Verhoeven sloeg de bal par-
does in eigen doel: 1-0.
De sportieve wedstrijd bleef ook

hierna het aankijken meer dan
waard, te meer omdat Volharding
in de tweede helft agressiever ging
voetballen.
Het doelpunt viel echter aan de an-
dere kant. In de 64e minuut ver-
scheen voorstopper Raymond Mid-
deldorp als een duvelt je uit een
doosje - via een door Patrick Doo-*
per panklaar gelegde bal - vrij voor
de Volhardingdoelman en schooi
het leer vervolgens in de rechter-i
hoek: 2-0.

Ofschoon Volharding nog wel be-
hoorlijk tegensputterde, bleek de
wedstrijd een bekeken zaak en ver-
mocht het tegendoelpunt - drie
minuten voort tijd door Maurice|
Backus gescoord - de Waubach-
pret niet meer te drukken: 2-1.

Baronie straftfoutje genadeloos af
RFC, inzet alleen
is niet voldoende

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

ROERMOND - Tegen het
hooggeplaatste Baronie heeft
een gehandicapt Roermond
zich met een geweldige inzet
lang staande gehouden. Een
ongelukkig moment werd de
thuisclub echter fataal: 0-1.
De gastheren kregen vlak voor tijd
een goede mogelijkheid, maar spits
Robert Dörenberg scoorde niet.
Waarnemend trainer Hub Lafleur:
„De jongens hebben geweldig ge-
knokt, maar als je in de hoek van de
klappen zit, mis je steeds geluk."

Toch kon de thuisclub in het eerste
kwartier nog lichte druk uitoefe-
nen. Daarna namen de gasten het
initiatief, namen een groot veld-
overwicht, maar konden zich des-
ondanks nauwelijks kansen schep-
pen. Tot rust hield RFC de oppo-
nent dan ook moeiteloos op 0-0.
Na de pauze ontwikkelde Roer-

mond weer een kort offensiefje dat'
zelfs twee mogelijkheden opleverde.1
Na een kwartier werd de jeugdige
Theodore vervangen door Dören-
berg. Vlak na deze wissel nam de
Baronie een gelukkige voorsprong.
Bij een corner plofte de bal toeval-
ligop het hoofd van Bayings: 0-1.

Parmingen
marcheert

DEURNE - „We hebben ver-
diend gewonnen," sprak Par-
mingen-trainer Bèr Lejeune na
de 1-0 tegen Deurne. „We heb-
ben zeventig minuten lang het
spel gemaakt en op het eind
heeft Jos Hermkes de punten
keurig vastgehouden."

Parmingen begon agressief aan
de wedstrijd.Er werd gestreden
voor elke bal en via verzorgd
middenveldspel werd de aanval
gezocht. Dat leverde zes minu-
ten voor rust de winnende tref-
fer op. Stephan Sijbers vond
Henri Houben die doortikte op
ThijsDoensen: 0-1.

Nog voor rust kregen Houben
en Van Aerts kansen om de
voorsprong uit te breiden maar
beiden vonden de goed keepen-
de Willy Spetgens op hun weg.

Na rust creëerde Parmingen een
half uur lang de fraaiste kan-
sen, maar Houben, Doensen,
Schijven en Van Aerts wisten ze
niet te benutten. In de slotfase
leverde het alles-of-niets spel
van Deurne nog bijna degelijk-
makerop.

Parmingen-doelman Jos Herm-
kes plukte een bal van de
schoen van Marcel Seijkens,
stopte een inzet van Pieter van
Bussel en kreeg op de doellijn
hulp van Tjapko Teuben bij een
inzet van Willy van Beek.

Vinkenslag blij met
cadeautje Almania

Van onze correspondent
BERT JAN BOER

MAASTRICHT m Een ploeg die
zich onderdaan de ranglijst bevindt
zit in de hoek waar de klappen val-
len. Dit cliché was volledig van toe-
passing op Almania, dat in de uit-
wedstrijd tegen Vinkenslag onge-
lukkig onderuit ging met 1-0.
Vinkenslag kreeg de zege vijf minu-
ten voor tijd in de schoot geworpen
in een duel dat geen winnaar ver-
diende.

De wedstrijd kan snel getypeerd
worden. De eerste helft was van een
bedroevend niveau, met als oorzaak
het te lage tempo van beide ploe-
gen. Na de pauze speelde het duel
zich iets minder op het middenveld
af. Vinkenslag had nu duidelijker
het initiatief, maar opnieuw bleek
dat de ploeg stroef draait. Almania
verdedigde ontspannen en kwam

geen moment in de problemen

Aan de andere kant toonden de Sit-
tardenaren echter overduidelijk aan
waarom ze de minst produktieve
ploeg in de eerste klasse F zijn. De
wedstrijd leek dan ook doelpunt-
loos te eindigen.

Tot dat Almania-spits John Schroo-
ten een kwartier voor tijd plotseling
vrij voor Marcel Maessen verscheen.
De Vinkenslagdoelman bracht de
aanvaller ten val en Schrooten be-
lastte zich zelf met de penalty.
Maessen stopte de zwak ingescho-
ten bal echter gemakkelijk.Bij deze
tegenvaller bleef het voor Almania
niet. Terwijl de toeschouwers dui-
delijk lieten horen dat ze er niet
meer in geloofden, plaatste invaller
Luc Dalhmans de bal op het hoofd
van Henri Ruiter. Deze hoefde de
1-0 slechts in te knikken en liet
daarmee Almania volledig gedesil-
lusioneerd achter.
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Brandstof snel op
bij Lindenheuvel

Van onze correspondent
TON VAN NUNEN

LINDENHEUVEL ... Er waren
nauwelijks zes minuten gespeeld, of
Lindenheuvel keek in de thuiswed-
strijd tegen Geldrop al tegen een
0-2 achterstand aan. Op karakter
en via opportunistisch voetbal
kwam de subtopper terug tot 2-2.
Van der Weij scoorde 1-2 en in de
28e minuut haakte doelman Van de
Linden Henk Theunissen binnen de
zestienmeter. De Geldrop-doelman
kreeg een rode prent. Van de Tem-
pel benutte de strafschop. Daarna
was debrandstof op bij Lindenheu-
vel. Trainer John Pfeiffer (Linden-
heuvel): „De ploeg heeft veel moe-
ten geven om de 0-2 achterstand
goed te maken. Daarna konden on-
ze spitsen niets meer afdwingen."

Er waren amper drie minuten ge-
speeld toen Koot in de Lindenheu-
vel-defensie mistastte op een diep-
tepass. Koeman kon alleen op
doelman Reijans afstevenen en
maakte geen fout: 0-1. Weer drie
minuten later werd het zelfs 0-2,
toen een voorzet van Van der Horst
door Maas werd ingeknikt.
Met veel inzet vocht Lindenheuvel
terug. In de 14e minuut bracht dat
succes. Een voorzet van Sastra
werd door Van der Weij op sublie-
me wijze vanaf zestienmeter inge-
knald: 1-2. lets later werd een te-
rugspeelbal van Van Gils door
Theunissen opgepikt, in een poging
om doelman Van derLinden te pas-
seren werd de Lindenheuvelspeler
gehaakt. De strafschop werd door
Van de Tempel benut: 2-2. Daarna
was hetkruit verschoten.

Benauwde zege
Wilhelmina'0B

Van onze correspondent
JANLEIJSTEN

EINDHOVEN - „Wij vatten het
vandaag te licht op!" Wilhelmina's
beste man Joop Faessen sloeg de
spijker op zijn kop. Bijna gaf Wil-
helmina een 0-3 voorsprong bij
DBS nog prijs: 2-3. De Weertenaren
kwamen al na een kwartier op
voorsprong. DBS-doelman Toon
van de Veen legde de doorgebroken
Segers neer binnen het verboden

gebied: strafschop. Faessen bleef
koel: 0-1.

DBS werd nu sterker doch doelman
Custers toonde zijn kwaliteiten bij
inzetten van Brouns en Does van de
Veen. Na de thee bestookte de
thuisclub, met hoge ballen het
Weerter-doel. Doch Faessen en

doelman Custers bezwoeren ieder
gVvaar.

Halverwege de tweede helft vloerde
doelman Van de Veen de door
Royakkers in de diepte gestuurde
Van Leenders: weer strafschop.
Faessen was opnieuw succesvol:,
0-2. Nadat Segers twaalf minuten
voor tijd vrij voor Van Veen faalde,
was hij een minuut later wel succes-
vol: 0-3. Wilhelmina geloofde het
verder wel. Daar profiteerden de
Brabanders twee keer van: 2-3.

Tweede klasse A
MKC-SV Heerlen 1- 9
Kolonia-RKWL 2- 1
Polaris -Groene Ster 0-0
Mheerder B. -Standaard 4- 3
Schuttersveld -Miranda 0-4

SV Heerlen* 9 7 1 115 29-6
Mheerder B. 9 5 2 212 20-10
Miranda 9 5 2 212 19-10
RKWL 10 5 2 312 18-12
Heer 9 5 2 212 16-10
Standaard 9 3 4 21012-10
Kolonia 9 3 2 4 810-10
Groene Ster 9 15 3 7 3-9
Schuttersveld 9 1 4 4 6 6-12
MXC 9 117 3 9-30
Polaris 9 1 1 7 3 9-32

"periodekampioen
Topscorers:l/2. R. Adams en S.
Reisig (SV Heerlen) 11; 3. M. Nelis-
sen (Mheerder B.) 9.

Programma voor zondag:
Miranda -RKWL
Kolonia -Groene Ster
Polaris -Standaard
Mheerder B. -Heer
Schuttersveld -MXC

Tweede klasse B
Veritas -Belfeldia 0- 1
Bios '31 -FCV 0- 0
Sittard-Blerick 1- 2
De Ster-Reuver 2. 0
Wittenhorst-EVV 4- 2
GSV'2B-Quick'oB 3- 0

FCV 10 4 6 014 21-12
Wittenhorst 9 6 1 213 21- 7
Sittard 10 5 3 2 13 20-12
Veritas 10 5 3 2 1315-12
De Ster 10 5 2 31217-14
Rios'3l 10 4 3 3 1114- 5
Blerick 10 4 1 5 919-16
GSV'2B 10 3 2 5 814-20
EVV 10 3 2 5 817-25
Belfeldia 10 3 2 5 817-29
Quick'oB 10 2 3 5 716-27
Reuver 9 1 0 8 2 7-19

Topscorers: 1. T. v. Asten (Witten-
horst) 8; 2/3. M. Webers (EW), en
G. Giesen (FCV) 7.

Programma voor zondag:
Quick '08 -FCV
Rios '31 -Blerick
Sittard -Reuver
De Ster-EVV
Wittenhorst -Belfeldia
GSV '28 -Veritas

Vierde klasse B
Lemirsia -Keer 0- 3
Zwart Wit'l9-FC Gulpen 3-0
RKSVB-Banholtia 3- 1
Geertr. B. -Sportclub '25 1- 2
Vijlen-SV Nijswiller 3- 0
SCKR -Partij afg.

Keer 10 8 2 018 24-6
Sportclub'2s 10 4 4 2 12 16- 9
FC Gulpen 10 4 4 21219-13
Lemirsia 9 6 0 3 12 20-16
Banholtia 10 3 4 31010-11
Vijlen 10 2 5 3 913-14
RKSVB 10 2 5 3 917-19
SV Nijswiller 10 3 3 4 9 13-18
Geertr. B. 10 2 3 5 7 15-15
Zwart Wit'l9 10 1 5 4 7 10-15
Partij 8 2 2 4 611-17
SCKR 9 1 3 5 5 11-26

Topscorers:l/2. G. Hendricks (FC
Gulpen), en B. Borghans (RKSVB) 9.
Programma voor zondag:
SV Nijswiller -FC Gulpen
Zwart Wit '19 -Banholtia
RKSVB -Sportclub '25
Geertr. B. -Partij
SCKR -Keer
Vijlen -Lemirsia

Vierde klasse C
Centrum 8.-Mariarade 2-1
Hopel-Heilust 1- 1
Heksenberg-Laura 0-1
RKTSV -Abdissenbosch 4- 0

FC Gracht -Kakertse B. afg.
KEV -RKHBS afg.
Hopel 10 8 1 11732-11
Centrumß. 10 6 3 115 14- 8
Laura 10 5 3 213 16-12
RKTSV 10 5 1 41124-18
RKHBS 9 5 1 31124-20
Heksenberg 10 5 1 4 1113-13
Heilust 10 4 2 4 1017-16
KEV 9 2 4 3 813-14
FC Gracht 9 14 4 616-22
Abdissenbosch 10 2 1 7 512-20
Mariarade 10 1 3 6 515-31
Kakertseß. 9 2 0 7 4 16-27
Topscorers:l. R. Frijns (Hopel) 15;
2. M. Ringma (RKHBS) 10.-Programma voor zondag:
RKHBS-Mariarade I
Centrum B. -Heilust 'Hopel -Laura
Heksenberg -Abdissenbosch
RKTSV -Kakertse B.
KEV -FC Gracht

Derde klasse A
RVU-Amicitas 2- 1
Scharn-SV Slenaken 1- O
Buchten-Haslou 1-1
Bunde-Holtum 3- 1
SC Caberg-Born 2- 8
Willem I -SV Berg'2B 0- 1

RVU * 10 9 1 01928- 6
Willem I 10 5 2 3 1216-11
Haslou 10 3 6 112 19-15
Buchten 10 3 5 21117- 9
Amicitas 10 5 1 4 1112-9
SV Slenaken 10 4 2 4 1019-18
Bunde 10 4 1 5 912-14
SV Berg'2B 10 4 1 5 918-23
Bom 10 3 3 4 915-20
Holturn 10 3 2 5 8 21-27
Scharn 10 3 1 6 7 11-17
SC Caberg 10 1 1 8 311-30

"periodekampioen
Topscorers: 1. E. Damen (Willem I)
8; 2/5. A. v/d. Boom (Born), C. Klibi
(Buchten), A. v. Hoorn (RVU), en J.
Colen (SV Slenaken) 7.

Programma voor zondag:
SV Berg '28 -SV Slenaken ,
Scharn -Haslou
Buchten -Holturn
Bunde -Bom
SC Caberg -Amicitas
Willem I -RVU

RKONS
mist pit

Van onze correspondent
WERNER NIJSSEN

LANDGRAAF - Op het duel tussen
runner-up RKONS en hekkesluiter
SCG waren slechts honderd kijkers
afgekomen. De thuisblijvers hadden
geen ongelijk. Beide ploegen toon-
den welveel goede wil, maar uitein-
delijk bleef het bij goede voorne-
mens. Te genieten viel er weinig. Er
werd gestreden met een tomeloze
inzet, maar die kon niet voorkomen
dat doelpunten uitbleven: 0-0.
Voor rust toonde SCG geen enkel

respect voor het veel hoger geplaat-
ste RKONS. De ploeg van Peter
Benen kwam eigenlijk niet in de
problemen. RKONS-trainer Mick
Vliegen over die periode: „In de eer-
ste helft toonden wij veel te weinig
agressie. Daardoor konden we ook
niets afdwingen."
Na de hervatting was RKONS een

stuk agressiever en dat leverdekan-
sen op. Kopballen van Irio Lagarde
en Patrick Dijkstra werden door
SCG-goalie Jean Pierre Nicolaes
onschadelijk gemaakt of gingen net
naast. In de slotfase zag Patrick
Dijkstra de bal door Frank Verbeet
van de lijn gehaalden een pegel van
Dries Bemelmans spatte op de lat
uiteen.
RKONS drong na de hervatting dus
aan, maar wist het net niet te vin-
den. SCG was in de counter gevaar-
lijk via Harry Seits en Marcel Yer-
na, maar het bleef ook aan die zijde
bij de dreiging: 0-0.

Derde klasse B
Bekkerveld-Coriovallum 2-1
Minor-VKC'B9 4- 0
Simpelveld-NEC'92 0- 0
SVM-RKBSV 2- 0
Voerendaal-Vaesrade 0-0
Heerlen Sport -FC Hoens- 2- 2
broek

Heerlen Sport * 10 8 1 11731-7
Voerendaal 10 5 3 213 21-15
FC Hoensbroek 10 4 5 113 21-15
Vaesrade 10 4 5 11319-14
Minor 10 5 2 312 25-17
Simpelveld 10 3 6 11213-10
SVM 10 4 3 31114-17
Coriovallum 10 2 3 5 7 21-22
NEC'92 10 2 3 5 7 9-17
Bekkerveld 10 2 2 6 6 8-28
RKBSV 10 2 1 7 5 5-12
VKC'B9 10 0 4 6 4 6-19

*periodekampioen
Topscorers: 1. R. Janssen (Voeren-
daal) 12; 2. L. Muermans (Heerlen
Sport) 11; 3. P. Brankaert (FC
Hoensbroek) 8.

Programma voor zondag:
FC Hoensbroek -VKC '89
Minor -NEC '92
Simpelveld -RKBSV
SVM-Vaesrade
Voerendaal -Coriovallum
Heerlen Sport -Bekkerveld

Vierde klasse D
Kluis-Caesar 4-6
Spaubeek-Sanderbout 2-2
Adveo-RKDFC 3-4
Sweikh. B. -Passart 2- 3
DVO-Schimmert 1- 3
Langeberg-Schinveld 1-1

Spaubeek 10 4 6 01416- 8
Passart 10 6 1 31320-17
RKDFC 10 5 3 2 1315-13
Caesar 10 4 3 31121-15
Sweikh. B. 10 4 2 410 20-18
Langeberg 10 3 4 310 10-11
Schimmert 93 3 3 913-13
DVO 10 3 3 4 918-21
Sanderbout 10 3 3 4 919-25
Kluis 9 2 3 4 7 14-16
Adveo 10 2 3 5 718-25
Schinveld 10 1 4 5 617-19

Topscorers:l. H. Dreuning (DVO),
12; 2. M. Geurts (Passart) 8.

Programma voor zondag:
Schinveld-Sanderbout
Spaubeek-RKDFC
Adveo -Passart
Sweikh. B. -Schimmert
DVO -Caesar
Langeberg -Kluis

Vierde klasse E
Armada-Juliana K. '. 0-0
Susterse 8.-RKSW 1- 1
Obbicht-Stevensweert 1-1
RKSVW-Susteren 1- 1
SVH'39-Thorn 1-1

Urmondia -SVE gest.

Susteren 10 7 3 017 26- 6
Obbicht 10 6 2 2 1423-10
Susterse B. 10 6 2 214 18-11
Thorn 10 5 3 213 20-14
SVH'39 9 5 2 212 21-9
RKSVW 10 3 3 4 915-14
RKSW 10 3 2 5 816-19
Stevensweert 10 1 5 4 7 13-17
JulianaK. 9 3 1 5 713-18
Armada 10 1 4 5 6 6-21
SVE 9 13 5 5 9-18
Urmondia 9 2 0 7 4 7-30.
Topscorers:l. R. Lamerigts (Thorn)'
8; 2/3. J. Beenen (SVH Y39), en M.
Scheven (Obbicht) 7. 'Programma voor zondag:
Thorn -RKSW
Susterse B. -SVE
Urmondia -Stevensweert
Obbicht -Susteren
RKSVW -Juliana K.
SVH '39 -Armada

sport
Chevremont komt drie keer terug tegen Limburgia

Thriller op de Kaffeberg
Van onze correspondent

PIETCROMBACH

KERKRADE - Chevremont en Limburgia schotelden de toe-
schouwers een enerverende wedstrijd voor, die in een gelijk-
spel eindigde: 3-3. Door de zuigende werking van Roda JC -
FC Utrecht waren slechts 150 toeschouwers op dit spektakel-
stuk afgekomen. De thuisblijvers hadden ongelijk, want in een
ware voetbalthriller wist de thuisclub tot drie keer toe een
achterstand weg te werken.
Limburgia startte overrompelend.
Liefst vijf opgelegde kansen creëer-
den de Brunssummers de eerste
twintig rrunuten en het was een
klein wonder dat het rendement
slechts één treffer was. In de 18e
minuut zag de onzeker keepende
Chevremont-goalie Chris Knippen-
berg een schot van Ralph Schaep-
kens onder zich door glippen: 0-1.

keken schuiver doelpunt nummer
twee te laten aantekenen, nadat
kort tevoren Ralph Berends Lim-
burgia op een 2-1 voorsprong had
gebracht.

De technisch beter voetballende
Venweg-bewoners, namen tien mi-
nuten voor tijd voor de derde keer
afstand, toen Sander Bos na slecht
uitverdedigen van de thuisclubde-
fensie simpel kon intikken.Limburgia-trainer Math Schaep-

kens: „We hadden in de beginfase
dit duel moeten beslissen. Onge-
looflijk wat een kansen wij kregen."
Chevremont toonde echter veer-
kracht. Op pure wilskracht en inzet
wist men uit de knellende omar-
ming van de gasten te bevrijden. De
goed spelende Maurice Maats
bracht tot twee keer toe de partijen
weer op gelijke hoogte. Eerst scoor-
de hij vlak voor rust, om vervolgens
diep in de tweede helft met een be-

In een alles-of-niets slotoffensief
kreeg Chevremont toch loon naar,
werken. Twee minuten voor tijd
veranderde Limburgiaan Ron Win-
kens ongelukkig derichting van de
bal na een wanhoopsschot van Pa-
trick IJpelaar en tot ontzetting van
Limburgia dwarrelde de bal achter
doelman Pieter Haanraets, die was
ingevallen voor de geblesseerde
Frolichs.

" Ondanks de inzet van Chevremont-uitblinker Maurice Maats (links) kan oud-ploeggenoot
Reno Walraven (midden) met ondersteuning van Ron Winkens, toch koppen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Venray glijdt opnieuw uit
VENRAY - Venray heeft tegen WVO de opgaande lijn geen vervolg kun-
nen geven. Enigszins geflatteerd liep de thuisclub tegen een hoge neder-
laag op, 0-4. Hoewel Venray bijna driekwart van de wedstrijd met een
man minder acteerde (Scholten was uit het veld gestuurd), had de thuis-
club het heft in handen. De talloze kansen werden echter door een uitste-
kende WVO-keeper Wijnhoven verijdeld. Via de counter waren gasten
koelbloediger in de afwerking. De start aan thuisclubzijde was onfortuin-
lijk. Door een dekkingsfout kwam Venray snel op achterstand, die nog
werd vergroot door een benutte, niet terechte strafschop van WVO. Kort
hierna werd Scholten weggestuurd. Dat deerde de gastheren niet. Ze na-
men het initiatief, maar De Klerk en Nabben wisten met de kansen geen
raad. In de tweede helft maakte WVO aan alle onzekerheid een einde: 0-4.

Derde klasse C
DESM -Heidebloem 1- 1
Megacles -VictoriaR. 2-3
Roosteren-EMS 2-6
Merefeldia-Haelen 2-0
RKMSV-IVS 2- 0

Helden -FC Oda afg.

RKMSV 10 5 3 21317-10
Haelen 10 4 4 212 26-15
Heidebloem 10 4 4 212 23-16
Merefeldia 10 5 1 4 1116-12
IVS 10 5 1 4 1116-14
DESM 10 4 3 31117-18
FC Oda 9 4 2 31015-9
Roosteren 9 3 3 3 917-18
Helden 9 3 3 3 915-18
EMS 10 4 1 5 917-24
Victoria R. 9 2 1 6 510-28
Megacles 10 1 2 7 4 11-18
Topscorers: 1. R. Schreurs (Haelen)
9.

Programma voor zondag:
IVS -FC Oda
Helden -Victoria R.
Megacles -EMS
Roosteren -Haelen
Merefeldia -Heidebloem
RKMSV-DESM

Derde klasse D
Egchel -Meterik 3- 2
VVV'O3-Montagnards 2- 0
SVEB-Venlosche B. 0- 4
IVO-RKDEV 0- 3

KVC -SC Irene afg.
Wanssum -SV Meerlo afg.

Meterik 10 5 4 11419-11
Venlosche B. 10 5 3 2 1318-10
SVEB 10 6 1 31320-19
RKDEV 10 4 4 212 20-16
KVC 9 4 3 2 1126-20.
VVV'O3 10 4 2 410 23-22
Egchel 10 4 2 4 1018-18
Wanssum 9 3 3 3 917-17
SC Irene 9 4 0 5 819-13
SV Meerlo 9 1 4 4 611-21
"Montagnards 10 1 3 6 5 12-24
IVO 10 1 3 6 5 8-20

Topscorers: 1. J. Vullings (Meterik)
7.

Programma voor zondag:
RKDEV -Meterik
Egchel -Montagnards
VVV '03 -Venlosche B*
SVEB -SV Meerlo
Wanssum -SC Irene
IVO -KVC

Vierde Klasse F
Crescentia-Heel 1-4
Leveroy-Eindse B. 1- 7
RKAVC -Moesel 0- 4
RKESV-Swift'36 0- 1
RKSVO-KOC 4-0

RKVB -Brevendia afg.

Swift'36 10 6 3 11520- 9
Heel 10 7 1 2 1522-17
Eindse B. 10 6 2 214 32-12
RKVB 9 6 1 213 15-8
Brevendia 952 21216-14
RKESV 10 4 1 5 914-16
Moesel 10 4 0 6 8 21-22
Crescentia 10 4 0 6 815-18
RKSVO 10 3 2 5 813-17
Leveroy 10 2 3 5 7 15-22
RKAVC 10 2 2 6 618-27
KOC 10 1 1 8 3 13-32
Topscorers:l. L. Steuten (Eindse
B.) 14; 2. H. Hendriks (Crescentia)
10.

Programma voor zondag:
Brevendia -Eindse B.
Leveroy -Moesel
RKAVC -Swift '36
RKESV -KOC
RKSVO -Heel
RKVB -Crescentia

hoofdklassec
EHC/Norad-Longa 3-2
DBS-Wilhelmina'oB 2-3
Halsteren-SV Meerssen 1- 1
Lindenheuvel -Geldrop/Aek 2- 2
Venray-WVO 0- 4
Roermond -Baronie 0- 1
Deurne -Parmingen 0- 1

Parmingen 11 7 3 1 17 20-5
SV Meerssen 10 5 4 114 19-10
Baronie 9 5 4 0 14 13- 4
Lindenheuvel 11 4 6 1 14 13-8
DBS. 9 4 3 2 11 20-14
Halsteren 11 3 5 3 11 17-15
Wilhelmina'oB 11 3 5 3 1112-14
Deurne 11 3 4 4 10 16-16
WVO 9 4 14 9 26-18
Geldrop/Aek 11 3 3 5 9 15-22
EHC/Norad 10 1 5 4 7 9-19
Longa 9 0 6 3 6 8-12
Venray 11 2 2 7 6 9-24
Roermond 11 0 5 6 5 8-24

Programma voor zondag:
DBS -SV Meerssen
Wilhelmina '08 -EHC/Norad
Longa -Deurne
Parmingen -Roermond
Baronie -Venray
WVO -Lindenheuvel
Geldrop/Aek -Halsteren

topscorers hoofdklas
1. Clemens (WVO) 14; t. Van de Beek
(Deurne) 8; 3. Maas (Geldrop) en Gladdines
(Halsteren) 7.

topscorers if
1. Offergeld (SVN) 11; 2. Verdonschot
(Someren) 9; 3. Coolen (SVN), Bastings
(RKVCL), Walraven (Limburgia), Janssen
en Veugen (Eijsden) 6.

Eijsden krijgt
het niet spits

Van onze correspondent
WIEL LARIK

EIJSDEN - Dat na afloop van de
wedstrijd Eijsden tegen Someren de
meeste Eijsdense aanhangers zeer
teleurgesteld naar huis gingen lag
niet zozeer aan de 1-2 nederlaag,
dan wel aan de manier waarop deze
tot stand was gekomen. Aan Bra-
bantse zijde een honderd procent
score uit twee kansen, maar legio
gemiste kansen aan Eijsdense zijde.
Op de vraag wie het spel maakte
was maar een antwoord mogelijk:
Eijsden. Reeds na vijf minuten
kreeg Ron Janssen de kans om van-
af de penaltystip de score te ope-
nen. Zijn inzet was echter veel te
zwak en illustratief voor het Eijs-
dense spel. Mooi qua opzet, maar
zwak qua afwerking.
Ron Janssen had in de 45e minuut
de score geopend voor Eijsden. Uit
een scrimmage schoot hij 1-0 in.
Man van de wedstrijd werd echter
Someren-spits Karel Verdonschot.
Met twee fraaie doelpunten beze-
gelde hij het Eijsdense lot.

Vierde klasse A
Vilt-SVME 0- 1
White Star-Rapid 2- 0
RKHSV-SV Hulsberg 1- 1
Leonidas W. -De Heeg 5-0
SC WW '28 -RKASV 3-0
Walram-St. Pieter 5-1

Leonidas W. 10 8 1 11721-6
SC WW'2B 10 7 2 11617- 5
Walram 10 5 3 213 16-9
SV Hulsberg 10 4 3 31115-13
SVME 10 4 2 41010-13
White Star' 10 3 3 4 912-10
Vilt 9 3 3 3 912-10
De Heeg 10 3 3 4 910-17
Rapid 10 3 2 5 816-18
RKHSV 10 1 4 5 6 8-17
RKASV 9 0 5 4 511-18
St. Pieter 10 0 5 5 5 6-18
Topscorers: 1. F. Heidendal (Rapid)
8; 2. P. Gerets (Leonidas W.) 7.

Programma voor zondag:
St. Pieter -Rapid
White Star -SV Hulsberg
RKHSV -De Heeg
Leonidas W. -RKASV
SC WW '28 -SVME
Walram -Vilt

Vierde klasse G
Koningslust -Baarlo 2-0
Bevo-Swalmen 1- 3
Grashoek -Roggel 2- 2
Quick B. '31 -MVC'I9 3- 2
RKSVN-HBSV 2- 0

Tiglieja-Venlo afg.

Tiglieja 9 7 1 115 21-3
Quick B. '31 10 6 3 115 21-11
Baarlo 10 5 4 114 16-10
MVC'I9 10 5 3 21322-18
Venlo 9 5 2 212 28-14
Swalmen 10 5 2 312 19-15
Koningslust 9 4 3 21116-13
RKSVN 10 2 5 3 911-14
Bevo 10 1 4 5 617-23
Grashoek 10 2 1 7 511-26
'HBSV 9 10 8 2 8-23
Roggel 10 0 2 8 2 12-32

Topscorers:l. T. Janssen (Venlo) 8;
2. R. Konings (Tiglieja) 7.

Programma voor zondag:
Venlo -Swalmen
Bevo -Roggel
Grashoek -MVC '19
QuickB. '31 -HBSV
RKSVN -Baarlo
Tiglieja -Koningslust

Vierde klasse H
HRC'27-Melderslo 4-0
Achates-EWC'46 0- 0
SSS'IB-Vitesse'oB 0- 5
Ysselsteyn -Leunen. 0- 1
Sparta'lB-Resia'42 2- 3

GFC'33-RKDSO afg.

Achates 10 7 2 11620- 8
HRC'27 10 5 4 114 26-17
EWC'46 11 6 2 314 21-16
RKDSO 9 5 2 2 1225-12
Vitesse'oB 10 5 2 312 26-17
Sparta'lB 10 5 1 4 1122-14
'Leunen 10 4 3 31116-14
SSS'IB 10 4 2 41015-20
Resia'42 10 2 2 6 615-25
Ysselsteyn 10 2 1 7 512-21
Melderslo 10 2 1 7 512-28
GFC '33 10 1 2 7 414-32,

Programma voor zondag:
Resia '42 -Melderslo
HRC'27-EWC'46
Achates -Vitesse '08
SSS '18 -Leunen
Ysselsteyn -RKDSO
Sparta '18 -GFC '33

Id-sterrenelftal
BLANKENHAGEN (2)

(Waubach)

VAN KAN (2)
(Waubach)

GELISSEN(I) FAESSEN(I) HEUSSEN(I)
(Meerssen) (Wilhelmina '08) (SVN)

SCHIJVEN (2) TEUBEN(3) QUESADA(I)
(Parmingen) (P(anningen) (Meerssen)

OFFERGELD (3) HERMANS (1) CUSTERS (2)
(SVN) (Venray) (EHC)

Het cijfer achter de naam geeft aan hoeveel maal de desbetref-
fende speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.

eerste klasse
Chevremont-Limburgia g,Ipl
Waubach -Volharding „.Ah
RKONS -SCG
FC Vinkenslag -Almania
RKVCL -SVN
Eijsden -Someren
svn 971 nfÖ
RKVCL 10 5 3 213 J'jtj
RKONS 9 3 5 11} Jij'
FC Vinkenslag 10 4 3 3 11'JJfSomeren 10 3 5 211 \l jl«
Waubach 10 3 4 310»£■Eijsden 9 4 14 9 ï>*§
Limburgia 10 3 34 9f'Jï
Chevremont 10 2 5 3 9 'i*
Volharding " 92 4 3 8 iJl
Almania 10 1 3 6 \ U\
SCG 10 0 5 5 5l jl
Programma voor zondag: \
Someren -Volharding .
Waubach -SCG
RKONS -Almania
FC Vinkenslag -SVN !
RKVCL -Limburgia (
Eijsden -Chevremont Ji

Hoofdkl. in cijfers
EHC/NORAD - LONGA 3-2 (3-1). 1 ®~$
1-0; 25. Duyf 2-0; 43. Wijnen 3-0; 45. De v3-1; 60. Raaymakers 3-2. Scheidsrechter-
dewijk. Toeschouwers: 100. CA L'EHC: Veldman 7, Gerringa 8, Duyf 7, V.;,
7, Temmink 6, Zenden 6 (36. Wingent' f
Wijnen 7, Custers 8, Hartgerink 6, Ho»»8 .
Lourensen 6 (80. Borsboom). Totaal: 81(^'' |
LINDENHEUVEL-GELDBOP/AEK **jj
Koeman 0-1; 6. Maas 0-2; 14. Van derWe'U.
28. Van de Tempel (strafschop) 2-2. Sc»j
rechter: Sprang. Toeschouwers: 250. (.
Van de Linden (Geldrop); Van de Wei). v

douh (Lindenheuvel). ' j, !
LINDENHEUVEL: Reijans 7, MeulenOf^ >Koot 5 (25. Eerens 6), Sastra 7, HindrixJ<s
der Weij 7, Van de Tempel 7, Virdis 6,ï?
6, Borgt 6, Theunissen 6 (72. Doudouh). 1° *77(12). j
DEURNE-PANNINGEN 0-1 (0-1). 39 "p
sen 0-1. Scheidsrechter: Nijboer. Toes
wers: 700. Geel: Smits, Van de Kerkhof V ;
ne)' a W^PANNINGEN: Hermkes 8, Beumers 6, V
7, Moonen 7, Van de Linden 6, Schijven>"w'
ben 8, Van Aerts 7, Sijbers 6 (74. Van ae■a

ren), Houben 7 (82. De Meulemeester),
sen 6. Totaal: 76(11). „,. ty
VENRAY-WVO 0-4. 10 Clemens 0-1, '■mens 0-2, 80. J.Beerkens 0-3 (e.d.), 88. <-!«*
0-4. Scheidsrechter: Ledder. Toescho" „.
350. Rood: Scholten (Venray). Geel: Ver
len, Clemens en Sour (WVO). tße*'"VENRAY: Scheper 7, F.Beerkens 7, J-'W
kens 6, Lenkens 6, Scholten 5, Peters '^j
vermans 7 (80 Fijneman -), Nabben 6, de
6, Hermans 8, Berkyens 6 (85 Gerritsen ")■ C
taal: 71(11. . fiijl
HALSTEREN - MEERSSEN 1-1 («'Vjl
Dahlmans 0-1, 89. Karman 1-1. Toescho"
400. Vl*
MEERSSEN: Dusseldorp 8, Gelissen »" fcl
Dijk 8, Scheffers 7, E. Smeets 7, R. sn?,l0aH,!|
Quesada 8, Kleinen 6, Coumans 7, DaW
7, Merk 7. Totaal: 81(11). ess^iDBS-WILHELMINA '08 2-3 (0-1). 16 f*, o-ï'1
(strafschop) 0-1; 74. Faessen (strafschop»
79. Verbeek (e. d.) 0-3; 89. Verbeek 1-3; ,
kers 2-3. Toeschouwers: 250. Scheidsrj*
Uittenbogaard. Geel: F. van de Veen, v y 3f!
Berk, D. van de Veen (DBS); Postuma.
Leenders (Wilhelmina'oB). c^-\
WILHELMINA '08: Custers 7, Kessels 7,r^
sen 8, Postuma 7, Kooiman 6, Clauwers '■
Leenders 7, Bovee 7, Berns 7 (70. RooyaK» T„.
Van Tilburg 7, Segers 7 (81. AkechtuboW'
taal: 77(11) .*s)
RFC-BARONIE 0-1. 61. Bayings 0-1. & q&.
rechter: Verbeek. Toeschouwers: 150.
Janssen en Elfrink (RFC); Bayings (Baron^eV-
ßFC: Swart 7, Jansen 6, De Krijger b, ju
sers 6, Elfrink 6, Jacobs 6, Lafleur 6, vfn

Kadi'
6, Houri 6, Theodore 6 (60 Dörenberg -h *"7. Totaal: 68(11). J

If in cijfers
RKONS-SCG 0-0. Scheidsrechter: Schoen 19.
kers. Geel: Görtzen en Speth (RKONS); u
gers, Theunissen en Dassen (SCG). Toe
wers: 125. er 1<
RKONS: Konen 7, Pluymen 7, De,B„nS < \
Görtzen 6, Speth 6 (73. Huth -), Bemelm* j, j
Dijkstra 6, Janssen 6, Lagarde 6, Jag j
Bosch 6 (46. Lurken 6). Totaal: 76(12) J,
SCG: Nicolaes 7, Pleumeekers 6, VerD &*■ ,
Huntjens 6, Yerna 7, Olislagers 6, Kostois^,
Verhoeven 6, Hofman 6 (78 Theunissen -)"

sen 6, Seits 7. Totaal: 70(11) nsse<"i 1EUSDEN-SOMEREN 1-2 (1-0). 45. Ja "„
1-0; 69. Verdonschot 1-1; 86. Verdonscno ,
Scheidsrechter: Thomassen. Toescnou
200. Geel: Van Lieshout, Van de BerKn
(Someren); John Wolfs (Eijsden). „is)
EIJSDEN: J. Wolfs 6, Kevers 6 (86„ „yjrl i
Magermans 6, Pachen 6, Crousen 6, Hacq ~ |
Quaden 6, Ronda 6, Mares 6, Veugen 5,

sen 6 (83. C. Wolfs). Totaal: 66(11)- „ [J
WAUBACH-VOLHARDING 2-1 (!-<»" ffc?(e.d.); 64. Middeldorp 2-0; 87.Backus Z-J'
schouwers: 150. Scheidsrechter: Stassen_
WAUBACH: Blankenhagen 8, Jurgens d,

Kan 8, Middeldorp 7, Schiffer 6 (7l^S" 1"h I.
Thijssen 6, Kleinjans 8, Spronck 7, HorD j;
Starmans 6 (81. Mertens), Dooper 6.
75(11). o- Rui' (

VINKENSLAG-ALMANIA 1-0(0-0). 80 r; |
ter 1-0. Toeschouwers: 100. Scheidsrei.
Hoogstra. Geel: Maessen (Vinkenslag).
VINKENSLAG: Maessen 7, Halmans &..J <
grath 6, Quadvlieg 7, Duchateau 6, Rf"^ )j, <
(78. Hermans), Ruiter 7, Übags 6 (46- T„- ,
mans 6), Scheffer 6, Vroegop 5, Moonen ?"

taal: 73(12). Wetz^ALMANIA: Philippen 7, Janssen b, vv (
6, Quix 6, Peperkamp 6 (55. Gansky bh t ,
ninckx 6, Crabu 6, Zaad 5, Houtma' 5, ]
Schrooten 5 (86. Van Kouwen), Van oe
Totaal: 69(12). ~ 3* ,
RKVCL-SVN 0-5 (0-2). 26. Offergeld U- '4;
Coolen 0-2; 60. Offergeld 0-3; 66. Derß» ]
80. Offergeld (strafschop) 0-5. Toeschouw^
400. Scheidsrechter: Hunscheid. Geel.
(SVN); Brüll, Van Ginneken (RKVCL). (4fi.
RKVCL: Smit 7, Theunissen 6, Crutzen 6,
Brüll 7), Van Ginneken 7, Louhenape»J j
Miesen 6, Bastings 6, Van Helvert 7, Wij

Huininga 7, Reijnders 6. Totaal: 77(12)- g,
SVN: Mordang 8, Mermens 8, Koetsi *
Heussen 8, Velraeds 7, Derks 7, neus*
Kruishaar 7, Raets 7 (57. Hensels 7), <-°
(65. Kicken ). Offergeld 8. Totaal: 89(1^ )«■
CHEVREMONT-LIMBURGIA: 3-3 U"*'' „#
Schaepkens 0-1; 43. Maats 1-1; 70. ?° lai>(
1-2; 75. Maats 2-2; 80. Bos 2-3; 88^ "P h0U'
3-3. Scheidsrechter: Van der Steur, _oes■ t
wers: 150. Geel: Trags (Chevremont); w
(Limburgia). „nel***
CHEVREMONT: VanKnippenberg 5, UP ,ga
7, Trags 7, Maats 7, Snyders 6, Heeren".),
Trompetter), Otten 6, Peelen 6 (33. Sani 6
Mulder 7, Van der Linden 6, Hakkenoe»»
Totaal: 75(12). fi),
LIMBURGIA: Frolichs 6 (46. Haenrae« p,
Douven 7, R. Winkens 7, J. Winkens 6, ö"

kens 7, Craemer 6, Berends 7, Schutten'
6, Walraven 7, Fijneman 6. Totaal: 77 l»«
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Stunt FC Hoensbroek lukt net niet

Heerlen Sport niet
lekker in zijn vel

Van onze correspondent
WILLY WINGEN'Iletrï.( 10-D en Sport-FC Hoensbroek 2-2

t\ o>g.'- 33. Brankaert 0-1; 48. Omani
Vs k' Kameri 1-2; 49. Muermans 2-2.

3 'ter £0uwers 250. Scheidsrechter Wol-jSPort| le kaart: Starmans (Heerlen

' Hu, sP°rt: Peeters, Huys, Erkens,
J 8' Klinkers, Arentz, Schröder,
(! s6n ans, Kameri, Muermans, Frans- ;
IfCu■ den ,?ensbroek: Bijlsma, Peeters, Sen-
'C- dP t Vos' Lossie' Paters, J. Fleuren,
i -\r Kort. Brankaert, Omani (80. R.
% en). Van Kessel (88. W. de Kort).

'%?LEN "In het Heerlen Sport-
'Vi tWas men na a^°°p van net',teleüiegen FC Hoensbroek niet echt
*Ci esteld- Dat minder prettige
t\\ volgens trainer
*&_ >°isschops wel bij zijn ploeg.
fetp °ensbroek was zonder veel

ies naar 'De Kaldeborn' §e"

'k^ *}> maar stuitte op een niet al
jj&Stj sPelende thuisploeg. Vlak na

ife Sj eek het er zelfs even op, dat de
iteaö

n met de volle buit zouden
lel{jj Vertrekken. Zo ver liet de niet

Pr,in zi]n vel zittende koploper
«chter niet komen: 2-2.C rï\%mf°ensbroek kroop niet in zijn

\ P' Integendeel. Het verplaatste
wPel zo ver mogelijk van het

doel van Roger Bijlsma en ver-
scheen enkele keren gevaarlijk voor
het doel van Bert Peeters. Die
kwam al na elf minuten met de
schrik vrij, toen Peter Brankaerts
pegel tegen de onderkant van de lat
uiteen spatte. Uitstel van executie,
want na een dik half uur greep de
Heerlen Sport-defensie te weifelend
in. De bal sprong vervolgens voor
de voeten van Brankaert, die hard
en droog inschoot: 0-1.
Thuisclub-trainer John Meuser
waste zijn te statisch spelende ploeg
tijdens de rust de oren. Maar de
schrik sloeg hem om het hart toen
Farid Omani drie minuten na het
herbegin met een curieuze treffer
voor 0-2 zorgde. FC Hoensbroek
verkeerde even in dezevende hemel
en dat kwam de ploeg duur te staan.
In de krankzinnige zestig seconden
die nu volgden sloeg Heerlen Sport
genadeloos terug. Eerst zette Mark.
Willems scherp voor, waarna Luan
Kameri hard en zuiver inkopte: 1-2.
Vanuit de aftrap belandde de bal
bij JohnErkens. Zijn inzet zou vele
meters naast zijn gegaan, ware het
niet datLouis Muermans zijn hoofd
precies in de baan van het schot
plantte en de bal een afwijking van
negentig graden gaf: 2-2.

Vaesrade niet slagvaardig genoeg

Tevredenheid in Voerendaal
Van onze correspondent

ED REMMEL

2ao ondaa,-vaesrade O-O.Toeschouwers
L eu Scheidsrechter Dijk. Gele kaart: R.
Vr en> Kroonen, Hintzen (allens6n e"daal), Roukema, Dalm en Dries-
Voe:aUen Vaesrade).
26tlbendaal:Rybakowski, Stiels, Daut-
Kr 0n

erS> R- Leunissen, G. Leunissen,
Jüh„ n- Hintzen, De Jong, Smeets,CSe*. Zweers.
(88 de:Stam, Delahaye, Vusschersu°men), Rietrae, Jeurissen, Lem-

damesvoetbal _

mens, Raukema, Dalm, Liacci (81. Sen-
den), Driessen, Carati.

VOERENDAAL - Hoewel het doel-
puntloos gelijkspel anders doet ver-
moeden, kregen de toeschouwers bij
het duel tussen Voerendaal en Vaes-
rade een aantrekkelijke pot te zien.
Twee hard werkende ploegen
zwoegden verwoed voor de winst.
Vaesrade verzuimde echter van de
mogelijkheden gebruik te maken.
Voerendaal, dat na de thee iets
meer grip op het spelkreeg, slaagde
er in die fase ook niet in echte kan-
sen te creëren: 0-0.
Voerendaal kreeg te weinig vat op
het sterke Vaesrade-middenveld,
waar Harrie Driessen en Maurice
Lemmens domineerden. Zodoende
kon Raymond Janssen niet of nau-
welijks in stelling worden gebracht.
En als Voerendaal eens aan aanval-
lend werk toekwam, smoorde
grensrechter Buysrogge dit met zijn
vlagsignaal in de kiem.

Met de voorzetten van MauriceLemmens werd erg slordig omge-sprongen. Zo schoot Martijn Dalmrakelings naast en zagDavide Liac-
ci zijn inzet via de buitenkant vande paal naast het doel verdwijnen.Een inzet van Lemmens werd vande lijn gehaald en Liaci kreeg eenrebound te laat onder controlewaardoor doelman Patrick Ryba-kowski tot zijn beste daad van dewedstrijd werd gedwongen.
Halverwege de tweede helft sneed
Ger Smeets dwars door de gasten-
verdediging en stevende alleen op
doelman Siert Stam af, maar hij
werd voor buitenspel teruggefloten.
Voerendaaltrainer Paul Meulenberg
was ziedend: „Dit was het beslis-
sende moment in de wedstrijd. Eenregelrechte aanfluiting. De scheids-
rechter had al lang moeten ingrij-
pen. Ik ben desondanks tevreden
met dit punt, zeker omdat Vaesradede betere kansen had."

Kolonia
stoomt door

i- (W^EN - Kolonia liet er in de

' tWij/C?ntatie tegen De Leeuw geen
- i oVer Destaan wie op dit mo-
i ste ude sterkste ploeg is in de eer-
I- de 1 Sse zuid: 4-0. De overtuigen-

nSt ten SDiJt' maar Kolonia
i Met niet ecnt een sterke indruk.
' nulP van de De Leeuw-., op J'sie kwam kolonia voor rust al\ Ite J-0 (doelpunten Sophie Stijl-

tficia d' Hoogmoed en Pa-
i Vri Barendsen). Na de hervatting
i e Leeuw sterker, maar

Claud- niet tot scoren' Dat lukte

' ia hoogmoed daarentegen
I &g„' 4"°- Kolonia-leider Lambert
'.uitsl had het over een terechte

' eUrl^: "^e Punten zijn dik ver-
i t' namen na de thee wat! teeu erug en daaarom kon De

<iueri* in die fase nog aardig mee-

Sfcjj^ en voorts _
„'Ben^y^8-RKVCL 5-1 (2-0). Smeets 1-0;

,°, 2"°; Weijenberg 3-0; Wijns 4-0;
t^rd*n.(s'rafschop) 5-0; A. van de Boo-
?t>ottc| {~ Scheidsrechter Frijns.
S] i

"b 25-De Ster 10-0 (5-0). Eigen
jeleen _ Mook 2"0; Bouhuis 3-0; VantS Mr. C-I Bouhuis 5"0; Van Geleen 6-0;
i 'lers in ' Pleiiers 8-°; Van Geleen 9-0;
'hw °- Scheidsrechter Goijen.

evionale competitie."Hulsel 0-0. Scheidsrechter Damen.

Mheerder B-Standaard 4-3
tweede klassers

Spektakel in Mheer
15. 0-1 Pellaerts; 17. Nelissen 1-1;
25. Nelissen 2-1; 36. H. Titze 2-2; 68.
Nelissen 3-2; 81. Nelissen 4-2; 82.
Penders 4-3. Scheidsrechter Dee-
nen. Gele kaart: Beugels (Mheerder
Boys)

MHEER - Het duel tussen
Mheerder Boys en Standaard
bood spektakel van de bovenste
plank. Het was snel en attractief
en het leverde liefst zeven doel-
punten op, de een nog mooier
dan de ander. Man van de wed-
strijd was Mare Nelissen die
liefst vier keer het net liet trillen.
Standaard kwam in de slotmi-
nuut nog bijna langszij, maar de
vrije trap van Paul Penders be-
landde op de deklat:

Schuttersveld-Miranda 0-4
70. R. de Mey 0-1; 72. Janssen 0-2;
82. Brzezinski (eigen doel) 0-3; 88.
R. de Mey 0-4. Scheidsrechter Hei-
dens. Gele kaart: Sturtz (Schutters-
veld) en Janssen (Miranda).

BRUNSSUM - Een hard wer-
kend Schuttersveld leed een ver-
diende, maar enigszins geflat-
teerde nederlaag. De beslissing
viel twintig minuten voor tijd bij
een vrije trap van Schuttersveld.
Die ketste af op de Miranda-
muur, waarna Robert de Mey
plotseling een vrij veld voor zich
had: 0-1. Schuttersveld drong
daarna massaal aan, zodat Mi-
randa de counter als troefkaart
volledig kon uitspelen.

Kolonia-RKVVL 2-1
13. Didderen 1-0; 19. Janssen 2-0;
90. Monfrance 2-1. Scheidsrechter
Bos

LANDGRAAF - „Met de schor-
singen van Kamps, Janssen en
Smeets, die dinsdag ingaan,
komt deze overwinning als ge-
roepen," bekende trainer Piet
Hermans. Door het meespelen
van Stef Withag, wiens schor-
sing hangende de beroepsproce-
dure is opgeschort, bleek Kolo-
nia duidelijk aan karakter te
hebben gewonnen. Toch was de
eerste grote kans voor RKWL,
maar Ger Kuipers mikte het leer
nipt naast. Daarna etaleerde
Remco Didderen eens te meer
zijn klasse door in de rebound
guccesvol te zijn en een voorzet
op maat af te leveren, die Frank

Janssen vervolgens fraai afwerk-
te: 2-0. Kolonia bleef het duel
daarna lange tijd controleren.
Het slotoffensief van RKWL le-
verde pas in de slotseconden suc-
ces op, toen Robert Monfrance
Kolonia-doelman Leon Pruis-
scher met een boogbal verraste.

Polaris-Groene Ster 0-0
Scheidsrechter Hoeben. Gele kaart:
Ritzen en Kauwenbergh (beiden Po-
laris) en Stevens (Groene Ster).

MAASTRICHT - Met de dubbel-
blanke eindstand mocht Polaris
uiteindelijk het meest tevreden
zijn. „We hebben vandaag hard
gewerkt, maar meer zat er niet
in," vond Polaris-trainer Paul
Gense. Bij Groene Ster overheer-
ste de teleurstelling. Gebrek aan
schotkracht en misfortuin (John
de Jongraakte de onderkant van
de lat en het doelpunt van Roger
André werd ten onrechte wegens
hands afgekeurd) braken de
ploeg op.

sport
Periodetitel voor Caenen-formatie na krankzinnig duel

Heerlen deklasseert MXC
Van onze correspondent

J*C-Heerlen 1-9 (1-1). 6. Reisig 0-1; 21. Weysters 1-1; 46. Adams 1-2; 55. Adams
J' 65. Christiaanse 1-4; 71. Aams 1-5; 82. Reisig 1-6; 88. Van Ratingen 1-7; 90.
Jtems 1-8; 92. Reisig 1-9. Toeschouwers 125. Scheidsrechter Noortman. Gele kaart:
Usson (MXC).Rode kaart: Franssen, Weysters en Reynen (allen MXC).

da ï an Claessens, Franssen, Schobbe, Demacker, Bonfrère, Van Veenen-
II ' Musson, De Koning, Weysters, Reynen.
fat JacoDS' Van Ratingen, Gelissen, Van den Bos, De Groot (74. Vrouen-

ets), Reinders (60. Visser), Van de Broek, Christiaanse, Geraerdts, Adams, Reisig.

'MAASTRICHT - Wie in de rust van het duel MKC-Heerlen
| flveerd zou hebben, dat het uiteindelijk 1-9 zou worden,
.ij^d ongetwijfeld voor gek versleten. Met het krankzinnige en
<ti nte duel noS vers °P et netvlies > kon trainer Theo Cae-
j n̂ aanvankelijk slechts met moeite zijn vreugde kwijt. Ma-
| apr Hein Smith en de massaal aanwezige supportersschare
II "ten het sein echter al snel op feest vieren.

Itjl^st op MXC was Heerlen pe-
il jj kampioen en Caenens vooraf
{Lj^yezi_e optimisme leek aanvan-
f\^\ gerechtvaardigd, want Heer-
mand nde door een treffer van
i jj/% Reisig een bliksemstart. Na-
Stel'i'u k dams een uitgelezen mo-
Wo eid nad laten üg_en. sloeS3W" V*a Mare Weysters verrassend
ï%n ?e Heerlen-motor stokte en
U 6 j- Het in de slotminuten van de
jj ste helft via Marcel Reynen en

cc c Weysters mogelijkheden op
rj Voorsprong onbenut.

tó!f' blij' met de I_l st^nd'| acle zijn mannen in de pauze tot
jv^ternpo en agressie. Dat was

niet aan dovemansoren gericht. Dat
bewees Rob Adams al in de eerste
minuut na de pauze (1-2). Nadat
diezelfde Adams even later 1-3 op
het bord bracht en MKC-verdediger
Koch Franssen amper twee minuten
later de rode kaart kreeg voorge-
houden, was het duel gelopen.
Met regelmatig tussenpozen voerde
het ineens prima draaiende Heerlen
de voorsprong steeds verder op. Na
de tweede en derde rode kaart voor
MXC konden Rob Adams en Sandy
Reisig er zelfs een onderling duel
van maken, wie van de twee op de
eerste plaats in de topscorerslijst
kwam te staan: 1-9.

# De eerste periodetitel is
voor debutant Heerlen. De
ploeg viert feest nadat het
MXC met 9-1 heeft afge-
droogd.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Lemirsia brengtKeer danig in verlegenheid, maar scoort niet

Rob Beks grote animator
Van onze correspondent

LEO JASPERS

Lemirsia-Keer 0-3 (0-1). 16. Rob Beks
0-1; 61. Robert Starren 0-2; 81. Jim
Vaassens 0-3. Toeschouwers 200.
Scheidsrechter Kluytmans. Gele kaart:
Sodermans (Lemirsia) en Vineken
(Keer).
Lemirsia: Klein, Cremer, Roger Schijns,
Sodermans, Senden (77. Lennartz),
Schösser, Delnoye, Georg (46. Huitz),
Ron Schijns, Winnubst, Patrick Schijns.

Keer: Loyens, Stulens, Muytjens, Pre-
voo, Loijson, Pirnay, Loontjens (25.
Vaassens), Vineken, Beks (87. Geijse-
laers), Custers, Starren.

LEMIERS - Met een brede grijns op
het gezicht zocht Rob Beks ver-
vroegd de Keerder dug-out op. De
topper Lemirsia-Keer was zijn duel
en zijn trainer Jo Geijselaers wilde
dat met een publiekswissel onder-
strepen. Rob Beks tekende immers
zelf voor de openingstreffer en

stond aan de basis van de twee an-
dere Keer-doelpunten, waardoor de
te ruim uitgevallen 0-3 einduitslag
op het scorebord verscheen.

Toch blikte Rob Beks met gemeng-
de gevoelens terug: „Halverwege de
eerste helft moest Marco Loontjens
met een achillespeesblessure naar
de kant en dan valt er toch een be-
langrijke pion weg. Marco zorgt nu
eenmaal bij ons voor de verrassende
openingen en daar kan ik altijd van
profiteren. Nu hij wegviel, hebben
we zeker drie kwartier problemen
gehad, vooraleer ik zelf openingen
wist te vinden."

Keer zonder Marco Loont] ens
scheelde een slok op een borrel. Alle
raffinesse was op slag uit het Keer-
spel verdwenen. Lemirsia-trainer
Henny Habets zag plots voldoende

perspektief om de opgelopen averij
nog te repareren en dirigeerde libe-
ro Hans Cremer naar de frontlinie.
De ploeg gooide alles op de aanval
en bracht Keer danig in verlegen-
heid. Met aandoenlijke ijver en
wilskracht werd de Keer-veste be-
stookt. Doch Hein Winnubst, Ron
en Patrick Schijns en Alf Schösser
lieten geheide kansen onbenut of
troffen Keer-doelman Phil Looyens
op hun weg. En dan komt de oppo-
nent, via Robert Starren en Jim
Vaassens, wel tot scoren: 0-3.

Henny Habets over de gemiste Le-
mirsia-kansen: „Het is triest, maar
waar. Toch heb ik de jongens ge-
complimenteerd voor hun strijdwij-
ze. Zoveel kansen creëren tegen
deze tegenstander is een extra
pluim waard. Nu nog de verzilve-
ring. Dat is de lesvan vandaag."

# Duel op het scherp van de snede tijdens Lemirsia-Keer.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

derdeklassers
SCHARN - SLENAKEN 1-0. Spannende
wedstrijd waarin Scharn legio kansen on-
benut liet. Slenaken beperkte zich tot coun-
ters, zonder succes overigens. Scharn be-
ëindigde het duel met tien spelers, omdat
Raymond Munnecom tegen een rode kaart
was opgelopen. Na rust scoorde Schrijne-
makers het winnende doelpunt 1-0.
Scheidsrechter Hintjens.

BUCHTEN - HASLOU 1-1. In een pittig
duel speelden beide ploegen sterk aanval-
lend. Haslou behaalde in de slotfase een
gelukkige puntendeling. Klibi 1-0. Rust.
Beckers 1-1 (strafschop). Scheidsrechter
Sijben.

BUNDE - HOLTUM 3-1. Bunde was gehe-
le wedstrijd de betere ploeg en behaalde
een verdiende overwinning. Vanom 1-0.
Rust. Zelfgoal 1-1, Vanom 2-1, Vrancken
3-1. Scheidsrechter Haagmans.

SC CABERG - BORN 2-8. De gehandicap-
te thuisclub kon in de tweede helft het hoge
tempo van de gasten niet volgen en leed een
forse nederlaag. Hendrix 0-1, Leurs 0-2,
Wetsels 0-3.Rust. Van Mierlo 1-3, Dreissen
2-3, Sraizi 2-4, Van de Boom 2-5 en 2-6,
Leurs 2-7, Van de Boom 2-8. Scheidsrech-
ter Custers.

WILLEM I - BERG '28 0-1. Gelijkopgaan-
de strijd waarin de thuisclub zeer mat
speelde. Vlak voor tijd scoorde Erwin Hou-
ben de winnende treffer voor Berg.
Scheidsrechetr Kok.

BEKKERVELD - CORIOVALLUM 2-1.
Kansen over en weer in dit degradatieduel.
De thuisclub trok uiteindelijk aan het lang-
ste eind. Vaes 0-1, Coenen 1-1, Van Hoof
2-1. Rust- en eindstand. Scheidsrechter
Fleuren.

MINOR - VKC 4-0. In een leuke wedstrijd
had VKC tegen een superieur Minor geen
schijn van kans. Visser 1-0. Rust. Timmer-
mans 2-0, Van Besouw 3-0 en 4-0. Scheids-
rechter Hebing.

SIMPELVELD - NEC '92 0-0. Gelijkop-
gaande strijd waarin gastendoelman Alex
Vrolings na rust een aantal prima reddin-
gen verrichtte. Scheidsrechter Veltrop.

SVM - RKBSV 2-0. In de eerste helft zeer
matig spel. Na rust kwam SVM sterk opzet-
ten, creëerde veel kansen en won uiteinde-
lijk verdiend. Rust 0-0. Houben 1-0,Brands
2-0. Scheidsrechter Verhoort.

VOERENDAAL - VAESRADE 0-0. Aardige
wedstrijd van twee aanvallende ploegen,
alhoewel Vaerade de iets beter kansen had.
ScheidsrechterDijk.

vierde klassers
VILT - SVME 0-1. Sportieve wedstrijd,
waarin SVME in de eerste helft het heft in
handen had. Na de hervatting drong Vilt
sterk aan, maar liet veel kansen onbenut.
Mingels 0-1. Rust- en eindstand. Scheids-
rechter Peeters.

WHITE STAR - RAPID 2-0. White Star
was de betere ploeg en legde in de eerste
helft de basis voor de verdiende overwin-
ning. Zwakhalen bepaalde voor rust met
twee treffers de eindstand op 2-0. Scheids-
rechter Greenendal.

LEONIDAS - DE HEEG 5-0. In de eerste
helftwaren deploegen aan elkaar gewaagd.
Na rust werd De Heeg onder de voet gelo-
pen. Gerets 1-0. Rust. Caubergh 2-0, 3-0
(strafschop) en 4-0, Gerets 5-0 (strafschop).,
ScheidsrechterKruyntjens.

SC WW '28 - RKASV 3-0. WW verzuim-.
de in de eerste helft een veilige voorsprong,
te nemen. Na rust verzilverde WW de kan-'
sen wel. Raike 1-0. Rust. Raike 2-0, Van-
Zanten 3-0. Scheidsrechter Moolhuysen.

WALRAM - ST. PIETER 5-1. Na een gelij- "
kopgaande beginfase nam Walram het heft
in handen en bezorgde de gasten een forse
nederlaag. Wijngaard 0-1, Willems 1-I,:_
Strijbos 2-1. Rust. Pinckers 3-1, Moulen*
4-1, Willems 5-1. Scheidsrechter Verpoort.

RKHSV - HULSBERG 1-1. In een gelijkop-
gaand duel ontstonden over en weer kans-
jes. De puntendeling geeft de verhouding "goed weer. Doelman Van de Broeck van,
Hulsberg werd na een overtreding buiten i
zijn strafschopgebied uit het veld gestuurd.
Rust 0-0. Moors 0-1, R. Hanon 1-1 (straf-
schop). Scheidsrechter Broens.

ZWART WIT '19 - GULPEN 3-0. Zeer-
aantrekkelijke wedstrijd waarin Zwart
Wit'l9 een verdiende zege behaalde. Doel-
man Loomans van de thuisclub stopte een
door Wouters genomen strafschop. Hom-
mers 1-0. Rust. Brassé 2-0, Hommers 3-0.
Scheidsrechter Jaeqx.

RKSVB - BANHOLTIA 3-1. In dit redelijk
op peil staande duel had de thuisclub een,
licht overwicht en drukte dit in een over-
winning uit. Rust 0-0. B. Borghans 1-0, B.
Horstman 1-1, Franssen 2-1, H. Conjaerts,
3-1. ScheidsrechterRenierkens.
GEERTRUIDSE BOYS - SPORTCLUB '25
1-2. Vooral na de hervatting was de thuis-

club sterker en leed door een defensiefout
een ongelukkige nederlaag. Strolenberg
0-1. Rust. H. Habets 1-1, Strolenberg 1-2.
Scheidsrechter Meerten.

VIJLEN - NIJSWILLER 3-0. Sportieve
strijd in een leuke derby, dieeen verdiende
winst voor Vijlen opleverde. Brauers 1-0,
Geurts 2-0. Rust. Gulpen 3-0. Scheidsrech-
ter Gommans.

CENTRUM BOYS - MARIARADE 2-1. De
thuisclub speelde zeer overtuigend, maar,
liet desondanks legio kansen onbenut. Ma-,
ger 1-0. Rust. Smit 1-1, Zwakhalen 2-1.
Scheidsrechter Van Heugten.

HOPEL - HEILUST 1-1. Een sterk spelend
Heilust ontfutselde koploper Hopel ver-
diend een puntje. Rust 0-0. Vodeb 1-0, Zelf-
goal 1-1. Scheidsrechter Crolla.

HEKSENBERG - LAURA 0-1. In dit gelij-
kopgaande duel was Laura de gelukkigste
ploeg. Vlak na rust scoorde Langoor de
winnende treffer 0-1. Scheidsrechter Hey-
nen.

RKTSV - ABDISSENBOSCH 4-0. RKTSV
speelde sterk en won vrij gemakkelijk. De
gasten speelden meer dan één speelhelft'
met tien man, nadat John Römkens na na-
trappen uit het veld was gestuurd. Luyten
1-0, Vliegen 2-0. Rust. Körver 3-0, Somers
4-0. Scheidsrechter Boessen.

KLUIS - CAESAR 4-6. Veel fouten in
defensief opzicht, waardoor dit duel in een.
waar doelpuntenfestijn eindigde. Diederen
0-1, Theunissen 1-1.Rust. Theunissen 2-1,
Diederen 2-2, Dobbelstein 2-3, Diederen'
2-4, Sleypen 3-4, Dobbelstein 3-5, Loop
3-6, Sleypen 4-6. Scheidsrechter Claessen. .
SPAUBEEK - SANDERBOUT 2-2. In eer 2
harde en nietop een hoogpeil staande wedf;
strijd werden de punten uiteindelijk ge-
deeld. Sanderbouspeler Debats kon na na-^
trappen vroegtijdig gaan douchen. Jansseri*
0-1, Peters 1-1.Rust. Neissen 1-2, Wouters
2-2. Scheidsrechter Coolen.

ADVEO -RKDFC 3-4. De gasten profiteer!
den van een zwakke thuisclub-defensie.
Roex 0-1, Srech 0-2, Otten 1-2. Rust. Ver-
meulen 1-3, Van de Kort 2-3, Vermeulen
2-4, Van de Kort 3-4. Scheidsrechter Duy-
sens.

SWEIKHUIZER' BOYS - PASSABT 2-3,!
In een goed, maar te hard duel behaalde de
gelukkigste ploeg de volle winst. Damoi-
seaux 1-0, Geurts 1-1. Rust. Damoiseaux
2-1, Jansen 2-2,Ploeger 2-3. Scheidsrechter
Heutjens.

DVO - SCHIMMERT 1-3. Het overwicht
was voor DVO, de doelpunten werden ech-
ter door Schimmert gemaakt. Rust 0-0.
Beumers 1-0,Bemelmans 1-1, Zelfgoal 1-2,
Bemelmans 1-3. Scheidsrechter Mohnen.
LANGEBERG - SCHINVELD 1-1. Een
beladen, spannend duel tussen twee aan-'
vallende teams. Schinveld was na rust iets
sterker, maar de grote inzet aan Lange-'
berg-zijde resulteerde uiteindelijk in een'
puntendeling. Rust 0-0. Sturmans 0-1,
Hendriks 1-1. Scheidsrechter Janssen.

afdelingLimburg

RKBFC in mineur
Van onze correspondent

WERNER NIJSSEN

HEERLEN - Koploper RKBFC ging
gisteren verrassend bij Oranje Boys
onderuit: 3-1. Stadbroek daarente-
gen blijft winnen. Deze keer werd
WDZ met 3-1 aan de zegekar ge-
bonden. Maasbracht won nipt van
De Leeuw (1-0) en Stormvogels'2B
bleef in het thuisduel tegen Laar op
2-2 steken.

TrainerPie Jongen van Oranje Boys
was na afloop van het duel tegen
RKBFC een gelukkig man. „RKBFC
blijft voor mij de favoriet. Wij heb-
ben sterk gecounterd. Als je vier
man mist en toch van de koploper
wint, ben je als trainer natuurlijk
tevreden." Raymond Hermans en
Rob Palmen (twee keer) scoorden
voor de thuisclub. De tegentreffer
kwam op naam van Roger Pellaarts.

Stadbroek kende tegen WDZ wei-
nig problemen. In een prima eerste
helft kwam de thuisclub aan een

2-0 voorsprong door treffers van
speler/trainer Wil Gijzen en André
Philippen. Na rust gooide WDZ een
extra aanvaller in de strijd. Tever-
geefs, want Stadbroek bouwde d^
voorsprong door een doelpunt van
Nabil Dissan verder uit, waarna
Mare Keulen pas in de laatste mi^
nuut iets terug kon doen: 3-1.

Maasbracht won met het kleinst
mogelijke verschil van De Leeuw:
1-0. Trainer Hub Golsteijn: „Het
was meer dan verdiend. Daar zijn
beide partijen het over eens. We
zijn nooit in de problemen geweest.;
Het enige wat ik mijn ploeg kan
verwijten is dat de score niet hoger
is uitgevallen." Marcel Tinemans
scoorde de enige treffer.

Stormvogels liet tegen Laar een
kostbaar punt liggen. Twee keer
liep de ploeg van trainer John Ver-,
poort achter de feiten aan, omdat
de gasten, eerst door Jeu Heijmans'
(0-1) en later door Danny Dankers
(1-2) evenzovele malen op voor-j
sprong kwamen. Via doelpunten
van Riek Groenen en Leo Cappeozr
kwam de thuisclub langszij.
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Finale
„Het wordt een finale tussen outsi-
ders," meende een toeschouwer.
Daarbij-vergat hij gemakshalve, dat
menige ruiter van wereldformaat
wél tot de beslissende reeks door-
drong. Daarin viel echter voor bij-
voorbeeld Michael Whitaker, de
broer van John Whitaker, geen eer
meer te behalen. Ook Jos Lansink
en Albert Voorn beten zich met res-
pectievelijk Bollvorm's Libero H en
Jewel's Amathyst stuk op een of
meer hindernissen.

Voor de Fransman Roger-Yves Bost
was het heel sneu toen hij, vlak
voordat hij met zijn paard Souviens
Toi II Equis de snelste tijd van alle
finalisten zou neerzetten, in de fout
ging. In plaats van de overwinning
moest hij tevreden zijn met de ze-

vende plaats en slechts eentiende
deelvan de prijs, die John Whitaker
op zak stak.

Troostprijs
De „troostprijs", die de als tweede
geëindigde Jan Tops verdiende, was
heel wat méér dan die van Roger-
Yves Bost. Voor de Valkenswaardse
ruiter en handelaar in paarden wa-
ren negenentwintigduizend piek
weggelegd. Daarbij meegerekend
zijn overwinning in de vrijdag-
avond gehouden GP Lage Landen
(goed voor dertien mille) en het was
duidelijk, dat Tops 'met een tevre-
den gevoel' het MECC verliet.

„In voorgaande jaren kwam ik als

ik mij goed herinner nooit bij de
eerste drie in de EC-Trophy," voeg-
de hij er aan toe.

Rust
Voor Rodrigo Pessoa, zoon van de
vroegere crack Nelson Pessoa, lag
een bedrag van iets meer dan
tweeëntwintigduizendgulden bij de;
kassier gereed. Andere prijzen niet;
meegerekend. Immers een paar uur
voordat de ontknoping plaatsvond
had de jonge Braziliaan - die overi-
gens in Brussel woont en daar mor-
gen zijn tweeëntwintigste verjaar-
dag viert - de eerste prijs en de
daarbij behorende 3375 gulden in
weer een andere rubriek op zak ge-
stoken.

„Ik neem nu een week rust," aldus
Pessoa junior. Voor John Whitaker
en Jan Tops betekent Frankfurt al-
weer het eerstvolgende grote tref-
fen. Daarna staat - eveneens nog in
de eerste helft van december - Pa-
rijs op hun programma.

Voor de organisatoren van JIM was
de huldigingvan John Whitaker en
diens belagers een prettige afslui-
ting van het evenement. „Hoewel
wij van een vierdaagse naar een
driedaagse gebeurtenis teruggegaan
zijn, hebben wij qua publieke be-
langstelling geen verlies geleden,"
zei Frank Kemperman namens de,
organisatie. „Het was vijf keer volle
bak."

Met deze woorden riep hij tevens de
programma's op zaterdagmiddag en
zondagmorgen in herinnering. Over
de dressuurmatinee van gistermor-
gen zei hij: „Een fantastische ge-
beurtenis. "

Frank Kemperman memoreerde
ook het feit, dat depaarden goed uit
de strijd waren gekomen. „Alleen
een paard van de Fransman Bost
heeft een bloedneus gehad. Verder
niets. Wij zien de achtste editie met
vertrouwen tegemoet."

Die zal overigens in 1995 niet tij-
dens de novembermaand kunnen
plaatsvinden, maar wordt gehouden
op 1, 2 en 3 december.

het weekeinde van...

onze man uit Amby
DOOR HARRY MURÉ

KERKRADE - Hij heeft een huis gekocht in het voormali-
ge dorp van zijn bloed en bodem. Omdat de stulp enige
renovatie en aanpassing aan zijn wensen en die van Esther
vereist, wonen de twee voorlopig in een appartement in
Wyck. Zaterdags gaat hij meestal even inspecteren hoe de
verbouwing vordert. Scherpe blik voor het detail en de
handen in de broekzakken. Met de hamer raakt hij alleen
zijn vingernagels, maar bij Roda JC slaat hij de spijker op
dekop. Als voetballer is hij beroemd om het effect van zijn
eindpass. Hij schildert bogen, curven en parabolen in de
prikkelende atmosfeer. Na de wedstrijd of zomaar midden
in deweek kijkt hij thuis om de haverklap naar pagina 653
van teletekst. Dan ziet hij geel op zwart dat zijn 'clubje
nog altijd bovenaan staat' en mompelt hij verbaasd 'het is
toch geweldig.

Eric van der Luer, onze man uit
Amby.

guel Indurain in de lucht. Voor
een hoekschop, vrije trap of
'laatste bal' moet je bij Van der
Luer zijn.Met een beetje fantasie heeft hij

zowaar iets van een viking.
Blond, wapperende manen en de
veroveringsdrift in de blauwe
ogen, ook al heeft hij vreemd ge-
noeg nooit verder gevaren dan
tussen Maas en Worm.

Negentwintig en een merkwaar-
dig leven achter derug. Voortge-
sproten uit de amateurs van
RKASV - die van Amby - en
blijven hangen in de grauwheid
van het middenveld. Vijf seizoe-
nen Geusselt, door Nol Hendriks
voor een schamele ton wegge-
kocht, tussendoor geparkeerd in
België en nu al acht jaar Roda.
Onder het voetvolk geraakt, de
trainers op Kaalheide zagen
niets in hem. Totdat- Huub Ste-
vens kwam.
Tijdens de training mikt hij de
kromme ballen volgens curieuze
lijnen langs de muur Van plastic
poppen. Hij doet het soms zó
leep dat doelman Ruud Hesp fi-
naal in zijn hemd staat. Eric
viert die kronkelige resultaten
van nijvere oefening telkens met
rondedansjes van plezier, de ar-
men met het V-gebaar van Mi-

Als rasechte Maastrichtenaar
vermeit hij zich hartgrondig in
de Kerkraadse (r)evolutie die
hem van dravertje veranderde in
raspaardje met frappante trap-
techniek. Compleet onderstebo-
ven, omdat hij door een ingeving
van de nieuwe trainer 'anders
wordt gebruikt, waardoor mijn
kwaliteiten beter tot hun recht
komen. Anderen laten scoren,
verbindingsstuk tussen aanval
en verdediging. De laatste twee
seizoenen 'had ik al het gevoel
dat ik beter functioneerde, maar
we stonden toen tegen degrada-
tie te voetballen.

Roda-Utrecht, deksels middagje.
Eric van der Luer voelt zich niet
lekker. Buikgriep, vrijdagavond
de maag onvrijwillig geledigd,
koorts. Zo slap als een vaatdoek,
zondagmorgen twee paraceta-
mols. Maar het ergste moet nog
komen. Leo van Veen, de tac-
tisch doortrapte trainer van de
gasten, hecht - heel kien - een
voetklem aan Roda's aangever in
de vorm van ene Elroy Asmus.
Die doet negentig minuten niets

anders dan met hemelsbreed ge-
spreide armen in de weg lopen.

Voor Eric van der Luer die 'nog
nooit van Asmus heeft gehoord',
vormt zon obstakel normaal
geen probleem, 'maar dit was,
echt te gortig. Ik heb nog tegen
hem gezegd: man, wat sta je je
toch druk te maken? Het helpt
toch niet. Maar dat doet het wél.
Een wedstrijd van niks. Erics in-
breng blijft beperkt tot twee pa-
racetamols, zes vrije trappen en
acht hoekschoppen.

Gelukkig kan hij prima overweg
met dit soort akkefietjes en an-
der ongerief dat hem jarenlang
achtervolgde. Vaak geslachtof-
ferd ten koste van 'grote namen
die vier keer duurder waren dan,
ik. De voorgangers van Stevens
hadden geen kind aan de gedul-
dige flierefluiter Uit Amby. „Al-
tijd goed gehumeurd,al overdrijf
ik het soms. Vrolijke jongen. Die
vindt het niet erg als hij ernaast
staat, dachten de trainers."

Af en toe invallen onder Jan Re-
ker en Adri Koster 'deed niet
echt pijn, maar het werkte wel
op het gemoed. Thuis bij de
klaagmuur, de ouders en vrien-
din Esther. „Die hebben het ge-
weten. Maar ik raakte ook extra
gemotiveerd. De trainers hebben
me nooit kunnen betrappen op
een lang gezicht."
Roda JC heeft dit seizoen een se-
lectie 'die van nummer één tot en
mei twintig op scherp staat. In
dat klimaat gedijt hij wonder-
wel. „De mensen die mij van
jongsaf hebben gevolgd, zeggen:
je bent weer herkenbaar. Als
meest vooruitgeschoven midden-
velder kan ik iemand in positie
brengen." Een laatste pass met
veel risico's. Van der Luer legt
de bal op een plaats waar op dat
moment nog niemand is. Antici-
peren, de situatie vooruitzien.
Huub Stevens had het instinct
van de avonturier met de krom-
me bal van Raymond Ceulemans
meteen in de smiezen.

Vlak na rust scoort Max Hui-
berts 1-0. Eric van der Luer
zwoegt, van zijn beruchte 'assist'
komt niets terecht. Vorige week
was hij nog groot in beeld, Stu-
dio Sport, droomballen. „Prach-
tig. Het ligt ook aan het elftal. Je
kunt lopen en voorzetten geven
wat je wilt, maar" - met een
knipoog naar de collega's -
„zonder Maurice Graef, Max
Huiberts en Tomec Iwan kan ik
ook geen bal kwijt."

Volgende keer beter, komende
vrijdag bijvoorbeeld, MVV-
Roda, nota bene in zijn eigen

achtertuin. „De grote winst is,,
dat we ook wedstrijden kunnen
winnen waarin jenauwelijks aan
voetballen toe komt." Roda kan
tegen een stootje. „Het wordt so-_
wieso nog zwaar genoeg. We
spelen één op één." Die manier
van opereren, zonder laatste
man, leidt tot optimale resulta-
ten, maar het is evengoed slo-
pend. „Ik hoop dat het op ter-
mijn goed gaat. ledereen heeft
zijn eigen man. Dat herbergt het
gevaar van gelekaarten en bles-
sures."
De welhaast onvermijdelijke in-
zinking is van latere zorg. „Vorig

jaar begonnen we ook sterk.
Toch geloof ik niet dat we terug-
vallen. Gezien het programma
had niemand verwacht dat wij
het zo lang zouden volhouden."
Roda na veertien wedstrijden
onverkort aan kop.

Kwaliteit en kanjers zat. Eric
van der Luer waant zich na x-
jaar meehobbelen voor het eerst
in de zevende hemel. Voor hem is
het leven één grote Surprise-
show. „Ik voel me een beetje het-
zelfde als de man die overdon-
derd wordt door Henny Huis-
man, 'Mijnheer, u heeft zeven

miljoen gewonnen. Schitterend
moment, daarkun jealleen maar
van genieten." Van de eerste tot
de laatste minuut.

Eindsignaal. Het team groet het
publiek. Daarna lopen de sP^lei!
glorieus naar de tunnel bij e
cornervlag. Zonder Eric van de
Luer. Hij maakt een omweg en
stapt naar een invalidenwagefl'
tje op de tartanbaan voor de
hoofdtribune. Kordaat schudt
hij Henk Oosterhof, al tweeen-
twintig jaar supporter, de hand-
Beau geste van een profvoetbal'
ler.

# Het effect van Roda: Eric van der Luer Foto: DRIES LINSSEN

sport
'Ze sprongen buiten verwachting goed'

Finale om van te smullen
DOOR WIEL VERHEESEN

MAAS-
TRICHT -
„Ze spron-
gen buiten
verwach-
ting goed.'
Tot die

conclusie kwam parcoursbou-
wer Marinus Vos nadat de
EC-Trophy van Jumping In-
door Maastricht in een barra-
ge tussen liefst zestien combi-
naties de ontknoping kreeg.
„Gerekend was op hooguit
acht," aldus Vos. „Van alle ru-
brieken was vooral de laatste
proef immers heel zwaar." De
39-jarige John Whitaker vond
het allemaal best. Hij was in
de zevende editie van het hip-
pisch feest de eerste Brit, die
het afsluitende nummer op
zijn naam kon brengen. Het
leverde hem een Volvo ter
waarde van vijfenveertigdui-
zend gulden op.
De winnaar van vorig jaar, wereld-
kampioen Franke. Sloothaak, was
niet doorgedrongen tot de barrage.
De Duitser vormde met zijn paard
San Patrignano Weihaiwej aller-
minst de enige combinatie uit het
rijtje favorieten waarvoor de ope-
ningsronde meteen het vroegtijdig
einde betekende. Hetzelfde over-
kwam onder meer Rob Ehrens, Piet
Raymakers, Thomas Fuchs, Ludo
Philippaerts en Michel Robert.

" Met Sonora La Silla strandde Jan Tops in de strijd om de EC-Trophy op de tweede plaats. Foto: FRITS widdershoven

Egano terug
MAASTRICHT - BollVorm's
Egano, het vroegere toppaard
van Jos Lansink, is terug in
Nederland. Na de Olympische
Spelen 1992 werd het dier ge-
troffen door een peesblessure.
Voor behandeling daarvan
vertoefde het geruime tijd in
Engeland.

Anky in
hoofdrol
MAASTRICHT -Wereldkam-
pioene dressuur Anky van
Grunsven vertolkte de hoofd-
rol in een dressuurmatinee,
die tijdens Jumping Indoor
Maastricht een van de hoog-
tepunten uit het omlijstings-
programma was. Haar con-
currenten kwamen in actie in
Stockholm. De Francaise Do-
minique d'Esme won, met een

percentage 73,71. Op de twee-
de plaats eindigde Sven Ro-
thenberger. Niet op zijn beste
paard 80, maar op de rug van
Amadeus. In het algemeen
klassement blijft de Duitse
amazone Nadine Capell-
mann-Biffar met My Lord de
ranglijst aanvoeren. Zij ver-
overde in Zweden de derde
plaats en heeft na vijf wed-
strijden 63 punten.

'Evenement
blijft'
MAASTRICHT - Van de paar
Limburgse springruiters, die
een plaats kregen in het
hoofdprogramma, typeerde
Emile Hendrix uitBaarlo heel
treffend het jaarlijks succes
van JIM. „Het evenement
blijft bestaan, anders is de
maatschappij kapot."
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MS/Holland Casino's Competitie.
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De snelste tijd in de finalerubriek van de nationale
NHS/Holland Casino's Competitie voor springruiters, is
neergezet door Peter Geerink met LBH Joly Roger.

Tijdens Jumping Indoor Maastricht, afgelopen za-
terdag, werd het jachtspringparcours door de winnaar
gereden in 56,75 seconde.

Aan het klassement na zeven voorrondes, werden
de punten toegevoegd die behaald werden in de finaleru-
briek. Peter Geerink werd competitiewinnaar met 73
punten.

Holland Casino's feliciteert Peter Geerink
met zijn ereprijs: een sportieve Fiat Punto Cabrio.

■Holland
(asino's

In de Holland Casino'skom jeogen tekort.
AMSTERDAM ■ BREDA " EINDHOVEN ■ GRONINGEN - NIJMEGEN " ROTTERDAM £j

SCHEVENINGEN ■ VALKENBURG " ZANDVOORT. cJ
____———
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