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Goede morgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

Won en wind hebben elkaar in
evenwicht gehouden in een week-
"tinde van blauwe lucht en me-
jtailles voor kersvers gedecoreer-
|-en. Er waren boeren, die met de
schipiwerper op de tractor in de
-vondlijke uren bleven voortploe-
9en op het land, dat vanwege de

Oostenwind droogkorre-;'iq was. In de ochtend droegen de
eerste trimmende fietsers hand-
schoenen omdat op de heuvels de
Mnd gierendte keer ging. De rug-
z akwandelaar compleet in knie-

met het gevederde groe-
"e hoedje liep fluitend door het
-al. Vanwege de af en toe draai-
ende wind waren deklokken in de
dorpen minder goed te horen.
Vandaag is hetKoninginedag, 30
ttPril, zowel voor prinses Juliana,
-ie dan haar feitelijke 75e ver-
jaardag viert als voor Koningin
Beatrix, die Koninginnedag op
die 2el/de datum wenst te houden.
öe Oranjefeesten in stad en dorp
torgen voor gezellige feestelijk-
heid en zelfs de meest oprechte re-
publikein in spe is niet ongenegen
ten Oranjebitter op de gezond-
heid van onze monarchie te drin-gen. Warempel, in het land van de
heetgebakerde Spanjaarden kun-
'ten de socialistische premierFeli-
Pc Gonzales en koning Juan Car-
'os het goed met elkaarvinden of-*ehoon het socialistisch bewind
daar nog jong is en ook koning

Aan Carlos na de Franco-tijd
I heeft moeten inspelen op het
Nieuwe bestel van de vrije en be-
nijde krachten. Spanje, Enge-
land, België, Nederland, Zweden
el Noorwegen hebben nog - zoals

I dat heet - een regerend vorsten-
I ''Uis. Het Huis van Oranje is
daarbij een van de meest beken-
de. Het verkeer was weliswaar,e 's pittiger dan in een normaal
Weekeinde maar de Rijkspolitie
'n Driebergen vond het geen zwa-
re klus om de mensen in lichtefi-
i 'es zowel West- als Oostwaarts te
I Jien gaan. Morgen is het 1 mei, de

dag van de arbeid met een mili-
Nre parade op het Rode Plein teMoskou en vakantie voor vele
Westelijke landen. Goede Morgen,
eenKoninkrijk voor een lampion-, netje.
Het weer
?<>nnig. Mogelijk wat bewol-
king. Middagtemperatuur
f(?nd 17 graden. Matige wind
?U oost tot noordoost.
Vooruitzichten t/m woensdag
§f en toe zon, kans op een bui.
Middagtemperatuur rond 17
fraden.
VANDAAG:*0nop: 06.12 onder: 21.03

06.18 onder: 20.20
Morgen:
l«nop: 06.10 onder: 21.05

op: 06.33 onder: 21.35

Krediet
De krediteuren
van een financieel
moeilijk zittende
dierentuin in Ja-
pan hebben op
drastische wijze
hun rekening ver-
effend. Ze grepen
elf zeldzame die-'
ren en lieten zé

?°odschieten, opzetten en ver-
Volgens de politie van

{Jagano in centraal Japan heb-
|j en dierenvrienden tegen het
j^den van de vier SiberischeJ13gers, een luipaard, vier Ma-
.eisische beren en twee Hima-
.^iaberen geprotesteerd. Het
"jcident had eind vorig jaarMaats in de kleine dierentuinJjan Himekawa Moju. Dit is bij
'? beesten af. Hier dient dus
£let meer gesproken te wor-J«n van krediteur maar ge-
hoon van terreur.

Rijkspolitie spreekt van aanslag

Brandbommen
verwoesten

sexclub Linne
Van onze verslaggever

LINNE - In de nacht van vrijdag
op zaterdag is rond 02.00 uur
privéclub Candlelight (voor-
heen Cinderella) aan de Rijks-
weg onder Linne gedeeltelijk in
vlammen opgegaan. De brand
werd veroorzaakt door brand-
bommen, die een waarschijnlijk
teleurgestelde klant naar bin-
nen gooide. De schade loopt in

de tienduizenden guldens. De
rijkspolitie heeft nog niet kun-
nen vaststellen of het pand ver-
zekerd is. Eigenaar van het
pand is een Roermondenaar, die
het verhuurd heeft aan J.D uit
Helden.
Het bar- en woongedeelte op de
begane grond stond snel in lich-
terlaaie. Enkele animeerdames
en hun klanten moesten met een

snelle sprint het vege lijfredden.
„Een wonder dat zich geen per-
soonlijke ongelukken hebben
voorgedaan", aldus een woord-
voerder van de rijkspolitie.

Van de daders ontbreekt elk
spoor. Vast staat dat zij ontko-
men zijn in een personenauto.

Vlak vóór de brand stond deze
auto verdacht opgesteld in de
buurt van de Natronchemie in
Herten, enkele honderden nie-
ters verwijderdvan deprivéclub.

De-rijkspolitie doet een beroep
op de PTT-chauffeur die de
brandmelding aan de politie
doorgegeven heeft, zich te mel-
den. Ook wenst de rijkspolitie
(meldkamer Herkenbosch S
04752-2555) in contact te komen
met klanten van de privéclub
die tijdens de brand in het pand
aanwezig waren, of met andere
getuigen. De rijkspcflitie wil er
met nadruk opwijzen dat de no-
dige discretie in acht wordt ge-
nomen.

Korte gijzeling
in gevangenis

van Den Bosch
DEN BOSCH - Twee gedetineer-
den in het Huis van Bewaring te
Den Bosch hebben zaterdagavond
om kwart voor negen twee be-
waarders gegijzeld met de bedoe-
ling zich een weg naar de vrijheid
te banen.

De gijzelingvond plaats tijdens het
toilet maken van de gedetineerden.
Eén van de bewaarders werd een
schaar op de keel gezet, terwijl de
andere gedetineerde met een band-
ijzer trachtte de andere bewaarder
in een wurggreep te nemen onder
het uitenvan de woorden „Dit is een
gijzeling, wij willen eruit".
De gijzeling bleek echter van korte
duur en zonder succes doordat de
laatstgenoemde bewaarder zich uit
de wurggreep wist te bevrijden en
daarna met behulp van een andere
gedetineerde zijn collega wist te
ontzetten. Beide gedetineerden zijn
nog dezelfde avond overgeplaatst.

Volgens de woordvoerder van het
Huis van Bewaring waren beide
gedetineerden recentelijk al over-
geplaatst van het huis van bewa-
ring in Utrecht naar dat in Den
Bosch, eveneens wegens bedrei-
ging van het personeel.

Waarschuwing
Sinds de aanslag op de Palestijnse
burgemeesters in 1980 waarschu-
wen linkse politici in Israël voor het
bestaan van gewapende joodse on-
dergrondse organisaties. De afgelo-
pen vier maanden ontdekten Israë-
lische veiligheidstroepen drie af-
zonderlijke groepen van joodse ex-
tremisten, die werden beschuldigd
van het plegen van aanslagen op
Arabische burgers. Leden van deze
organisaties worden nu berecht.

De laatste groep is volgens de poli-
tie professioneler, beter georgani-
seerd, beter uitgerust en veel ge-
vaarlijker dan de groeperingen die
tot nu toe zijn ontdekt. Het plaat-
sen van de bommen op debussen in
Oost-Jeruzalem vereiste een vrij
hoge mate van technische deskun-
digheid, zo werd gezegd. De in to-
taal 16 ladingen waren aange-
bracht in de motoren van de voer-
tuigen en op verscheidene plaatsen
van het chassisom zoveel mogelijk
schade aan te richten. De politie
wil niet zeggen hoe de bommen tij-
dig konden worden ontdekt, maar
volgens de kranten in Israël is het
gelukt de ondergrondse organisa-
tie te infiltreren.

Arrestatiegolfna mislukte aanslagen op bussen

Anti-Arabische
extremisten in
Israël gepakt

JERUZALEM - De Israëlische politie heeft het afgelopen
weekeinde op verscheidene plaatsen door het hele land en in
de bezette gebieden tientallen joodse extremisten gearres-
teerd, die ervan worden verdacht betrdfefcsn te zijn geweest
bij de voorgenomen bomaanslagen op Arabische bussen in
Oost-Jeruzalem.

De politie wilde niet kwijt hoeveel i
personen er zijn gearresteerd, maar ,
volgens de Israëlischeradio ligt het
aantal tussen de dertig en veertig.
Onder de arrestanten zouden zich
enkele hoge reserve-officieren en
een officier in actieve dienst bevin-
den.
De grootscheepse politie-operatie
begon vrijdag, nadat veiligheids-
troepen minstens vijf zware bom-
men ontdekten in autobussen, die
vrijwel uitsluitend worden gebruikt

door Arabische inwoners van Oost-
Jeruzalem. De explosieve ladingen
konden tijdig door deskundigen
worden gedemonteerd. De voorge-
nomen aanslagen waren kennelijk
bedoeld als vergelding voor recente
Palestijnse terreuracties tegen Is-
raëlische burgers.

Het onderzoek wordt onder strenge
geheimhouding verricht. Aangeno-
men wordt dat de politie nagaat of
de verdachten ook iets te maken
hebben met eerdere terreuracties.
Gedacht wordt onder meer aan de
aanslagen van juli 1980, waarbij de
Palestijnse burgemeesters van Na-
bloes en Ramallah zwaar werden
gewond. Tevens probeert de politie
de aanslag van vorig jaar op de isla-
mitische universiteit in Hebron op
te lossen. Daarbij kwamen drie Ara-
bische studenten om het leven.

Merrie uit
moeras gered

STEIN - Doortastend
optreden van de
Rijkspolitie van Stem
en de brandweer van
deze plaats heeft het
leven gered van een
drachtig paard dat
zaterdagnamiddag in
het riviertje de Ur
belandde. Een
wandelaar ontdekte
de merrie In haar

netelige positie en
sloeg alarm. De
hulpverleningswage n
van de regionale
brandweer werd
vanuit Sittard .
ontboden, waardoor
een lier kon worden
ingezet waarmee het
zware paard uit de
zompige beekbodem
kon worden

getrokken.

De spectaculaire
reddingsaktie verliep
moeizaam, maar had
tot gevolg dat
eigenaar Meijer het
paard dat hij er voor
zijn plezier op na
houdt, uiterlijk
gezond en wel kon
terugzien.

Catalaanse
nationalisten
naar winst

MADRID - Bij de verkiezingen
voor het parlement van het auto-
nome Spaanse gewest Catalonië
tekende zich gisteravond Volgens
de eerste computervoorspellingen
een onverwacht grote overwin-
ning af voor de regerende Cata-
laanse nationalisten. De „Conver-
gencia i Unio" (CiU) zou van 43
naar 80 zetels gaan in het 135zetels
tellende parlement („Generali-
tat").

De socialisten zouden op 34 zetels
uitkomen(was in 1980: 33 zetels). De
conservatieve Volksalliantie zou uit
het niets op acht zetels komen. De
linkse Catalaanse party „Esquerra
Republicana" zakt volgens de prog-
nose van 14 naar 6. En de commu-
nistische partij zou van de 25 zetels
er nog slechts 5 overhouden.

sport

" Fortuna Sittard
oefent met scherp
voor bekerfinale:
7-0.

" Roda JC'er John
Eriksen topscorer
eredivisie.

" Ferrari 'formuleert'
eerste succes.

" Amateurkampioenen
bij de vleet.

Heroïne eist
weer slachtoffer
HEERLEN - Tussen het struikge-
was van het Plein Luxemburg in
Heerlerheide is gistermorgen het
stoffelijk overschot gevonden van
een 27-jarige Westduitser. Zeer
waarschijnlijk is de man overleden
aan een overdosis heroïne. Naast
hem lagen alle attributen nodig
voor het nemen van een „shot". De
man stond bij de politie in zijn
woonplaats Swisstal in de Bondsre-
publiek als heroïneverslaafde be-
kend.

Oranje boven
" Prinses Juliana wordt
vandaag 75 jaar. De 30ste
april blijft traditioneel Konin-
ginnedag en dus deelt konin-
gin Beatrix vandaag in de
feestvreugde.

Overigens bleek een Valken-
burgse foto van koningin Ju-
liana tussen krijgsgevange-
nen de meest sprekende in
het fotoboek dat Mies Bouw-
man samenstelde van door
Nederlanders gemaakte op-
namen van de vorstin.
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Jmê^elerslI TOYOTA 1
UNIEK EVENEMENT

VOOR ONDERNEMERS.
Welkom ondernemend Limburg. Mengelers presen-

teert u met gepaste trots vanafDonderdag 3 Mei t/m
Woensdag 9Mei hettotale leveringsprogramma Toyota-
bedrijfsWagens.

In een enorme circustentop het terrein vanMotel
Heerlen, Aan de snelwegKerkrade/Heerlen/Geleen.

KOMT U OOK?
Kom naar deze Toyota-bedrijfswagen-dagen Om te

ontdekken datuwvervoerskosten fors omlaagkunnen.
Tot ziens naast motel Heerlen.

(ADVERTENTIE) -
Koutenveld Brunssum

10-18 uur

Samenwerkende Brunssumse
autodealers
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show, radio en televisie

CENTLEMAN-ORKESTLEIDER STERFT
NETNIET IN HET HARNAS

Count Basie: swing
en efficiency

(Van onze showpagina-redactie)

HOLLYWOOD - „Zou u om-
wille van een close-up een
pianosolo kunnen spelen van
30 seconden?", vroeg een tv-
producer in New Orleans ooit
aan Count Basie, die net een
onderscheiding rijker was ge-
worden. „Kan ik niet", was
diens antwoord, „zolang
speel ik nooit". De tv-man
zakte aanzienlijk: „Tien se-
conden dan maar?". Basie
knikte: „OK, al is dat ook
maar een hele ruk". Efficiency
kenmerkte de, donderdag op
79-jarige leeftijd overleden

Amerikaanse bigband-leider,
even zeer als swing. Na de
dood van Duke Ellington nu
tien jaar terug heeft William
Basie gegolden als de be-
langrijkste, nog levende or-
kestleider in de jazz. In een
ziekenhuis in Hollywood in
Florida, waar de suikerpatiënt
vier weken geleden werd op-
genomen voor de behande-
ling van een maagzweer
kwam een einde aan een bijna
zes decennia omspannende
carrière.
Het onvermijdelijke einde komt toch
nog als een verrassing, want wie de

loopbaan van The Count overziet:
pianoles van Fats Waller, een kort-
stondige carrière in The Vaudeville,
Kansas City en die' eindeloze reeks
grote musici en composities, die
meent licht dat Basie in het harnas
zou sterven.Tot aan het eindevan zijn
leven is hij actief gebleven; zijn laat-
ste concerten hadden plaats in fe-
bruari van dit jaar. Basie is zich even-
als vrijwel alle groten die de bloeitijd
van de grote big-bands en de swing-
era hebben meegemaakt, zich name-
lijk zeer goed bewust geweestvan de
noodzaak om de balans te vinden
tussen in stylistisch verantwoorde ba-
nen geleide creativiteit enerzijds en
het tegemoet komen aan de wensen
van het publiek anderzijds.
Basie is namelijk ongelooflijk populair
geweest bij een voor jazz-begrippen
breed publiek. Tijdens de jaren 70
speelde hij met zijn orkest driemaal
op het North Sea Jazz Festival van
Paul Acket, in 1977, 1978, en laatste-
lijk, in 1979. De Haagse concertpro-
motor werd door het blad Jazz Nu in
dat jaar gevraagd wat er zal gebeuren
als zijn stichtingsbestuur zou weige-
ren om Basie te contracteren: „Nou,
dan komt Count Basie gewoon". Ver-
volgens legde Acket dan geduldig uit
dat Basie wederom koploper was ge-
weest bij de voorverkoop, vóór Lionel

Hampton, Ella Fitzgerald en Oscar
Peterson. The Count - hij kreeg die
eretitel (graaf) van een radio-discjoc-
key in Kansas in de jaren '30 - heeft
zijn reputatie niet alleen te danken
gehad aan nostalgie en legendari-
sche rozigheden. Nog in 1975 zet Ba-
sie tijdens het festival van Montreux
jamsessies neer met solisten als Zoot

Sims en Milt Jackson, die op de plaat
flonkerend vitaal overkomen.

" Count Basie, een legendari-
sche jazz-musicus.

televisie
Nederland 1

09.30 -09.35 NIEUWS VOOR DOVEN
EN SLECHTHORENDEN

13.00 -13.05 NIEUWS VOOR DOVEN
EN SLECHTHORENDEN

16.00 -17.00 TINEKE
Gevarieerd programma met gasten in
de studio. Presentatie: Tineke de
Nooij.

18.00 STUDIO SPORT
Hockey: Internationaal toernooi in
West Berlijn. Samenvatting: Neder-
land-West Duitsland dames en heren.

18.25 TURKEN, MAROKKANEN,
NEDERLANDERS

l_es 7: Andere scholen, anders leren.
18.55 DANNY KAYE DIRIGEERT

Danny Kaye in de rol van dirigent tij-
; dens een liefdadigsheidsconcert door

de New Vork Philharmonic.
20.00 JOURNAAL
20.28 SCHOPPENTROEF (4)

; 20.50 TEDSHOW
i Showprogramma gepresenteerd door

Ted de Braak. Met o.a. Anita Meyer,
; Corry Konings, Babe, Lee Towers,. Armelies Balhan e.a.
22.15 HIER EN NU
i Actualiteitenrubriek.
22.55 MEDITATIE

Ds. M.L.W. Schock uit Arnhem
'. spreekt over het thema Koningschap.
; 23.00 HILL STREET BLUES

Tv-serie. Furillo krijgt een stroom van
l aanvragen voor vervroegd pensioen.

Washington kan zich er moeilijk mee
verenigen dat La Rue gedegradeerd

! is.
23.50 JOURNAAL
23.55 NIEUWS VOOR DOVEN EN

SLECHTHORENDEN

Nederland 2
10.30 -13.00 KONINGINNEDAG 1984
Koningin Beatrix viert deze maal de
verjaardag van haar moeder in 's Gra-
venhage. De koninklijke familie zal
onder meer een concert van het Resi-
dentie-orkest en een voorstelling van
de Haagse Comedie bijwonen.

17.45 KONINGINNEDAG 1984
Samenvatting van de vanochtend uit-
gezonden reportage.

18.15 NIEUWS VOOR DOVEN EN
SLECHTHORENDEN

18.30 SESAMSTRAAT
18.45 JEUGDJOURNAAL
19.00 JOURNAAL
19.12 VAN GANSER HARTE

Défilé artistique t.g.v. de 75ste ver-
jaardag van H.K.H. Prinses Juliana.
M.m.v. o.a. Marjanne Kweksilber,
sopraan, Jaap van Zweden, viool, Da-
niël Wayenberg en Louis van Dijk aan
twee piano's, Han Ebbelaar en Ale-
xandra Radius, balletduo. Metropole
Orkest 0.1.v. Ruud Bos. Presentatie:
Cees van Drongelen.

20.45 REPUBLIEK TUSSEN VORSTEN
Deel 2: Oorlog en bestand (1584-
-1625).

21.15 ALLEEN ALS IK LACH

Engelse comedyserie. Afl.: Zieken-
omroep.

21.40 OPSPORING VERZOCHT
22.30 JOURNAAL
22.45 DEN HAAG VANDAAG
23.00 NIEUWS VOOR DOVEN EN

SLECHTHORENDEN
23.05 -23.55 LET'S SWING

Les 1 (nieuwe start!).

Duitsland 1
10.00 NIEUWS
10.03 TENNIS VANUIT DALLAS
10.40 DIE ROMANZE VON CHARLES

UND DIANA
12.15 WELTSPIEGEL
12.55 PERSOVERZICHT
13.00 NIEUWS
14.00 ARD-SPORT EXTRA

Rechtstreekse reportage van de hoc-
keywedstrijd West-Duitsland - Ne-
derland voor dames.

16.00 NIEUWS
16.10 UNGLAUBLICH-ABERWAHR

Rubriek over ongelooflijke, maar wa-
rp zïikpn

17.20 PER ANHALTER DURCH DIE
GALAXIS

Britse serie naar het boek van Doug-
las Adams.

17.50 NIEUWS
18.00 HIER UND HEUTE

Regionaal nieuws.
18.25 MUSIK-CONVOY

Muziekprogramma.
19.00 AUF DIE SANRE TOUR

Britse reeks met Jill Gascoine en
William Marlowe.

20.00 NIEUWS
20.15 ICH.DERVATER

TV-spel van Reinhard Kettner met
Marijam Agischewa, Walter Plathe en
Marianne Wünscher.

21.15 AMERIKAS SCHWARZE
BURGER

Reportage over de presidentsverkie-
zingen in de Verenigde Staten.

21.45 SIEH AN, SIEH AN
Magazine van en met Karin von
Faber.

22.30 THEMA'S VAN DE DAG
23.00 DIE BALLADE VON GREGORIO

CORTEZ v
Amerikaanse speelfilm (1983) van
Robert M. Young met Edward James
Olmos, Tim Scott en Pepe Serna.

00.40 NIEUWS

Duitsland 2
10.00-13.15 ZIE DUITSLAND 1
16.00 NIEUWS
16.04 LERNEN IST MENSCHLICH

Reeks over leerproblemen.
ELTERNSACHE: GRUNDSCHULE
Reeks waarin ouders met de basis-
school betrokken worden.

16.35 LASSIES ABENTEUER
Reeks met Robert Bray.

17.00 NIEUWS
Aansluitend: Aus den Landern.

17.15 TELE-ILLUSTRIERTE
Gevarieerd magazine.

17.50 EIN COLT FUR ALLE FALLE
Amerikaanse reeks met Lee Majors,
Douglas Barr en Heather Thomas.

19.00 NIEUWS
19.30 DAVID UND GOLIATH

20.15 DR. MABUSE: DAS
TESTAMENT

Duitse speelfilm (1962, zw) van Wer-
ner Klingier met Gert Fröbe, Senta
Berger en Helmut Schmid.

21.45 NIEUWS
22.05 HOFFNUNG AUF MORGEN

Een ontmoeting met de Paus.
22.35 BOMBER & PAGANINI

Film van Nikos Perakis met Mario
Adorf, Tilo Pruckner en Hannelore
Schroth.
Bomber is sterk, gelovig en goed.
Paganini is gevoelig, verslagen en
doorslecht. Bij een inbraak leggen ze
het zodanig slecht aan boord, dat ze
bij een ontploffing zwaar gewond
worden: Bomber kan niet meer zien,
Paganini kan niet meer gaan.

00.20 NIEUWS

Duitsland 3/WDR
07.55 GYMNASTIK IN ALLTAG
08.10 SCHOOLTELEVISIE
09.25 SESAMSTRAAT
10.05 SCHOOLTELEVISIE
18.00 TELEKOLLEG

Duits.
18.30 SESAMSTRAAT
19.00 AKTUELLE STUNDE
20.00 NIEUWS
20.15 TREFFPUNKT DRITTE WELT:

NACHRICHTENMONOPOL
Ontspanningsprogramma.

21.45 POËTEN IN POTT
Reportage van Klaus Antes.

22.15 HOFFNUNG FUR ANNA
Film van Ursula Feske met Jenny
Gröilmann, Barbara Dittus en Jurgen
Heinrich.

23.25 NIEUWS

Duitsland 3/SWF
18.00 SESAMSTRAAT
18.30 TELEKOLLEG
19.00 DIE ABENDSCHAU BLICK INS

LAND IM DRITTEN
19.25 NACHRICHTEN UND

MODERATION
19.30 BONANZA

Detective Joe Cartwright. Little Joe. interesseertzich alleen nog maar voor
detectiveromans. Als gevolg van deze
passie zijn voor hem al de vreemde-
lingen die naar Virginia City komen,
verdachten. Dit geldt ook voor de he-
ren Perkins en Simms. Little Joe is er-
van overtuigd dat deze twee vreemde-
lingen de bank willen overvallen.

20.20 MENSCHEN UNTER UNS
Schetsen uit het dagelijkse leven van
een provinciejournalist.

21.05 ■ MAD MOVIES
Toen de beelden leerden lopen. Een-
terugblik naar de tijd van de stomme
films, met Bob Monkhouse.

21.30 -23.00 JAZZ AM
MONTAGABEND

Swinging USA. Films met Fats Waller,
Meade Lux Lewis, Coleman Hawkins,
Roy Eldridge, Milt Hinton, Cozy Cole
e.a. Ook zal een concertopname ver-
toont worden van ~lm The Boogie
Man" met Vince Weber en Inga
Rumpf.

Moeder
Op 21 augustus 1904 komt Basie ter
wereld in Redbank in de staat New
Jersey. De eerste beginselen op pia-
no worden hem bijgebracht door zijn
moeder. Tijdens zijn tienerjaren staat
hij sterk onder invloed van de ragti-
me- en stride-pianisten als James P.
Johnson en Fats Waller. Voordat Wall
Street op de valreep van de jaren
twintig ineen stort, krijgt Basie zijn
eerste arrangement in The Blue De-
vils, het orkest van bassist Walter
Page. De restanten van die band tref-
fen elkaar weer in de bigband van
Bennie Moten, een geweldenaar die
in de eerste helft van de jaren dertig
de dienst uitmaakt in Kansas City. En
dat wil wat zeggen, want Kansas is
dan een uitgaansstad van jewelste,
mede doordat ze niet is 'droogge-
legd.
In 1936 neemt Basie dat orkest over
en doopt het The Barons of Rhythm.
Door een live-radiouitzending vanuit
de Reno Club in Kansas City komt
Decca-platenman John Hammond
Basie op het spoor. Hammond helpt
Basie aan een zeer krachtige bezet-
ting met onder andere Lester Young,

Herschel Evans en Buck Clayton,
maar hij helpt ook zichzelf. Voor het
luttele bedrag van 750 dollar en geen
enkel recht op royalties verplicht Ba-
sie zich om 24 plaatkantjes vol te spe-
len.

BFBS
12.45 LET'S PRETEND
13.00 THREE LITTLE WORDS
13.30 BBC NEWS AFTER NOON AND

WEATHER
14.00 -14.25 TAKE THE HIGH ROAD
16.55 BIRTHDAY TIME

Aansluitend: Play School.
17.25 BLUE PETER

Aansluitend: Birthday Time.
17.55 JIGSAW

Spelprogramma met woorden.
18.20 GRANGE HILL
18.45 ITN NEWS AND WEATHER
19.00 PUNCHLINES

Quizprogramma.
19.25 CORONATION STREET
19.50 HOTEL
20.40 A FINE ROMANCE
21.05 SPYSHIP
22.00 A PARTY POLITICAL

BROADCAST
22.10 BBC NEWS AND WEATHER
22.35 -23.50 DOOMWATCH

Speelfilm met lan Bannen, Judy Gee-
son en John Paul, e.a.

België/BRT 1
17.55 NIEUWS
18.00 TIKTAK

Animatiereeks voor de jongste
kijkers.

18.05 KAMELEON
Programma voor de jeugd met een
heleboel prettige verrassingen. Van-
daag ontvangt Danny twee Turkse
meisjes.

18.30 TAKE IT EASY
Taalcursus Engels voor beginners.
Deel 4 - Les 2.

18.55 JUKEBOX
19.10 UITZENDINGDOOR DERDEN

Een programma.van de Protestantse
Omroep: Een venster op de één.

19.40 BELGISCHE QUARTÉ
19.45 NIEUWS
20.10 WEERMAN

20.15 MINI MICRO MACRO
Spelprogramma volgens de Micro
Macroformule.

20.20 DE PAREL AAN DE KROON
(The Jewel in the Crown).
Veertiendelig Brits feuilleton naar
„The Raj Quartet" van Paul Scott
met Wendy Morgan, Geraldine Ja-
mes en Peggy Ashcroft.

21.10 DE PLATINA OESTER
22.00 OMMEKAAR
22.45 NIEUWS

Bezuinigen
Tegen 1950 is de bigband terugge-
bracht tot een octet, en later zelfs een
quintet. Kostenfactoren werken be-
zuinigingen in die na-oorlogse jaren
in de hand, al scoort Basie met „Open
the door, Richard" in 1947 een grote
hit. Hoewel de Count doorzet met
goede musici als Dickie Wells en
Gene Ammons, en later Wardell
Gray, Clark Terry en Buddy de Fran-
co ademt hij opgelucht als hij vanaf
1951 weer met een uitgebreid orkest
op toer kan. In zijn bezettingen wisse-
len de topnamen elkaar gestaag af.
Ze zien eruit als een „whos who" in
de jazz: vocalisten als John Hen-
dricks, Annie Ross; arrangeurs en
componisten als Buster Harding, Er-
nie Wilkins en Neal Hefti en topmuzi-
kanten als Johnny Mandel en Frank
Wess, Joe Newman en Thad Jones.
Laatstgenoemde blijkt een goede
leerling. Na zijn studietijd zet hij zelf
een fantastische bigband op, die in
het voetspoor van Basie uitgroeit tot

een van de belangrijkste uit de ge-
schiedenis van de jazz.
Vanaf de jaren '50 ontwikkelt Basie
zich tot een sophisticated bandleider.
De dynamiek is gebleven, maar het
geweld is ingeruild voor hifi-chorus-
sen. Soepele, aristocratische swing,
geschikt voor grote festivals en sjieke
clubs, inclusief die in Las Vegas. Zo
komt Jan Splinter door de winter die
de bigbandjazz in de jaren '60 be-
leeft.Basie begeleidt dan vocaliste-
nals Sinatra, Tony Bennett, Billy Eck-
stine en Sammy Davis Jr. Een enkele
keer schieten Basie en zijn band nog
formidabel uit hun slof. „No Count Sa-
rah" is een zeldzame opname met
Sarah Vaughan en het album „Afri-
que" (1970) bevat zelfs gedurfd werk
van Pharaoh Sanders en Albert Ayler,
hoewel de band bij die gelegenheid
onder leiding staat van Oliver Nelson.
In de jaren '70 herleeft de bigband-
jazzop brede schaal, ook in ons land.
En hoewel Duke Ellington verbluffend
vaak meer krediet krijgt vanwege zijn
wat risicodragender werk, blijft de
herinnering aan de Count er een, ge-
laden met rijke momentopnamen.
Een grootse discografie toont het le-
venswerk van een gentleman, die
een orkest de lucht kon laten invlie-
gen met enkele knikjes van zijn gedis-
tingeerde hoofd. Een Graaf is dood.

radio
Hilversum 1

7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaardag van
H.K.H. Prinses Juliana. Aansluitend:
Wilhelmus. 7.03 Aktua. 7.05 De haver-
moutshow. (8.06 Aktua.). 9.03 Aktua. 9.06
Continu muziek. (10.03 Aktua. 10.30 Ge-
lukwens door Minister-President R. Lub-
bers). 11.03 Aktua. 11.06Op volle toeren.
12.03 Aktua. 12.06 Arnhem te gast bij
Herman Emmink. 13.10 Koninginnedag
1984. 13.20 Raad een lied of niet. 14.06
Gerard de Vries draait op verzoek. (15.30
Aktua). 16.03 Aktua. 16.06 Maandagmid-
dagmagazine. (Met om 16.06 Een duit in
de zak. 17.03 Aktua. 17.06 Piekuur. 17.55
Mededelingen 18.06 Aktua. 18.15 Journa-
listenforum). 19.02 TROS Country. 20.03
En nu de moraal. 20.30 Café chantant.
21.02 Coulissen. 22.02 Aktua-Sportcafé.
23.02 Met het oog op morgen. 0.02 Easy
listening. 2.02 AVRO's Service Station.
6.02 Auto in AVRO aan. (6.30 AVRO's Ra-
diojournaal).

België/BRT 2
18.50 TELETEKST VOOR lEDEREEN
19.00 BREAKPOINT (5)
19.25 CHAPICHAPO

Het konijn.
19.30 TIJDROVER

Lieve plantjes: De ixora.
19.45 NIEUWS
20.10 WEERMAN
20.15 EXTRA TIME

Wekelijks sportmagazine.
22.00 TOTO-PROGNOSE
22.05 EUROPA IN VOGELVLUCHT

België/RTBF 1
14.00 SCHOOLTELEVISIE

14.00 Reisverslag; 14.30 Elektro-
magnetische golven; 15.00 Ara pa-
cis; 15.30 Engelse les.

17.05 MEDEDELINGEN ONEM
17.20 PLEIN JEU
19.05 CE SOIR

Regionaal magazine.
19.24 VERBRUIKERSTIPS
19.30 NIEUWS
20.00 ECRAN TEMOIN: CAFÉ

EXPRESS
23.05 NIEUWS

Hilversum 2
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaardag van
H.K.H. Prinses Juliana. Aansluitend:
Wilhelmus. 7.12 Het levende Woord. 7.20
De NCRV deze week. 7.35 Hier en Nu. (ca.
7.57 Weerman Hans de Jong.). "8.33 Te
Deum Laudamus. 8.59 Moment: 9.05
NOS-Sportief. 9.24 Waterstanden. 9.33
Prinses Juliana 75. 10.30 Felicitatie door
Minister-President Lubbers. 10.36 Ne-
derland, ons vaderland. 11.00 De wereld
zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder.
12.26 Mededelingen voor land- en tuin-
bouw. 12.36 Hier en Nu. (12.55 Kunst- en
Vliegwerk. 13.10 Buitenlands commen-
taar van Herman Amelink). 13.33 Kerk
Vandaag. 13.50 Daar waar de molens
staan. 14.33 We hadden het ons anders
voorgesteld. 14.53 Programma-over-
zicht. 15.03 Veronica Nieuwsradio. 18.20
Uitzending van de Centrum Partij. 18.30
Uitzending van de Mormonen. 18.45Uit-
zending van de Bond zonder Naam. 18.50
Veronica Sport. 19.30 Vernico Nieuwsra-
dio. 19.33 Confrontatie. 20.30 Vernonica
Nieuwsradio. 20.33 Trend. 21.30 Let's
swing, herh. les 5. 22.00 Latijn, taal en
cultuur van de Romeinen, herh. intro-
duktieprogramma. 22.40 Veronica
Nieuwsradio. 23.00-23.55 Het zwarte gat.

Hilversum 3
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaardag van

H.K.H.Prinses Juliana. 7.03 Karel van de
Graaf Show. (7.30 en 8.30 AVRO's Radio-
journaal). 9.03 Hollands Glorie. (9.30
AVRO's Radiojournaal). 11.03 'n Nieuw
Geluid. (11.30 AVRO's Radiojournaal).
12.03 Muziek non-stop. (13.30 AVRO's Ra-
diojournaal). 13.56 Per Saldo. 14.03 Het
Steenen Tijdperk. 15.03 Muziek met
Meta. (15.30 AVRO's Radiojournaal).
16.03 Toppop Disco Show. (17.30 AVRO's

Radiojournaal). 17.56 Per Saldo. 18.04 De
Avondspits. 19.02 Stennes. 20.03 Folkli-
ve. 21.02 Elpee-uur. 22.02 Candlelight.
23.02-23.55 AVRO's Swingtime.

Hilversum 4
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaardag van
H.K.H. Prinses Juliana. Aansluitend:
Wilhelmus. 7.04 Aubade. 8.50 Aan woor-
den voorbij. 9.00 Vorstelijke muziek.
10.00 Kamermuziek door het Raphaël-
trio. 11.00 Pietro Mascagni - Isabeau,
dramatische legende v. Luigi lilica. So-
listen, Groot Omroep Koor en Omroep
Orkest met solisten. 13.05 Op kleine
schaal. 14.00 Kollage van alledaags en
zeldzaam. 15.00 De kamermuziek van
Schönberg (5). Door het Schönberg En-
semble, met solist. 16.15 Antal Dorati di-
rigeert Haydn en Bartók. 20.00 Opera-
concert door het Omroeporkest en het
Groot Omroepkoor, met solist. 22.00Jazz
op vier. Presentatie: Aad Bos.

ROZ
12.30-13.00 ROZ-tussen de middag:
nieuws, weerbericht, achtergronden van
het nieuws, agenda en muziek. 17.03 De
Provincie, deel 1. 18.03 ROZ-Aktueel.
18.20-19.00 De Provincie, deel 2.

BRT 2
5.30 De gouden geeuw. 8.12 Crime-time.
10.03 Kwistig met muziek. 11.55 Media-
tips. 12.00 Limburg 1984. 13.10 Joeke-
bokssouvenir. 14.00 De eerste dag. 16.00
Vooruit achteruit. 17.00 Focus. 17.15 Ra-
dio Twee - Hitikatessen. 22.05 Manoeu-
vers in het donker. 23.30-02.00 Twee tot
twee.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen, Deutschland! 9.00
Ein Tag wie kein anderer. 11.00 Lieder-
lotto. 12.00 Mahlzeit. 14.00 Viva. 16.00
RTL-Musikduell. 17.50 RTL-Sportshop.
18.00 Ententanz. 19.00 Luxemburg
49 60 61. 22.00-01.00 Traumtanzer.

recept
Asperges met
tuinkruiden
Benodigdheden: 1 kilo asperges;
50 gram boter; 1 citroen, zout, pe-
per (uit de molen), kervel, bies-
look peterselie en bonekruid.

Schil en kook de asperges vol-
gens een basisrecept. De boter
vooraf op kamertemperatuur la-
ten komen. De kruiden enkele
minuten koken, afspoelen onder
een koude kraan, droogdeppen
en fljnhakken. De boter smeuïg
rooeren en de tuinkruiden eraan

toevoegen. Op smaak brengen
met zout, peper en citroensap.
De boter met een spuitzakin leu-
ke vormpjes op de borden spui-
ten. Daaromheen de asperges,
die met de schuimspaan voor-
zichtig uit het kooknat zijn ge-
haald, leggen.

België/RTBF 2
18.30 IMAGE IN

Rockmagazine met videoclips.
19.00 LUNDI-SPORTS

Sportprogramma.
19.25 TOTO
19.30 NIEUWS
20.00 SENIORAMA

Magazine voor bejaarden.
Een centrale voor thuisverzorging.

20.30 OUVAS'COQD'AWOUS?
22.00 NIEUWS VOOR

ZELFSTANDIGEN
(Tot 22.40 li.).

RTL plus
13.00 CLIP-CONNECTION

Non stop muziek, nationaal en intef
nationaal.

16.57 GEWINN VOR BEGINN
17.30 RTL-AUGENCLIP

Aktuele internationale hits.
18.25 REGIONAL 7
18.45 TYPISCH RTL 1
18.53 7 VOR 7 - NEWSSHOW

Journaal, weerbericht, sport.
19.20 DIE REBELLEN VON LIANG

SHAN PO
20.05 TYPISCH RTL 3
20.30 FÜNF VOR ZWÖLF IN CARACAÏ

Speelfilm over een privedtective dü
de opdracht van zijn leven schijnt te
hebben. Met o.a. George Ardisson
Pascale Aodert, e.a.

21.50 TYPISCH RTL 4
22.10 HOROSKOP
22.15-1.00 CLIP-CONNECTION

Oplossing
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binnen- en buitenUmd
'KLEINE CHRISTELIJKE FRACTIES GEENRESERVETROEPEN'

Schutte: Kabinet moet
druk Moskou weerstaan
ARNHEM - GPV-fractievoorzitter Schutte heeft het kabinet
zaterdag gewaarschuwd in zijn besluit over de kruisraket-
ten duidelijk de wil te laten blijken om de toegenomen mili-
taire en politieke druk vanuit Moskou doeltreffend te weer-
staan. Als dat niet gebeurt is de GPV-fractie in de Tweede
Kamer niet beschikbaar, aldus Schutte tijdens de Algemene
Vergadering van zijn partij in Arnhem.

~Het is een riskante onderneming
als het kabinet de kleine christelijke
fracties in de Kamer zou beschou-
wen als reservetroepen, diezonodig
te hulp geroepen kunnen worden
als het gaat om het krijgen van een
meerderheid voor welk compromis
over de kruisraketten ook", vervolg-
de Schutte.

Onderzoek
Hij kwam tot deze uitspraken na
een uitvoerig onderzoek van de ar-
gumenten vanuit de kerken tegen
een positief plaatsingsbesluit. Hij
Wees er op dat veel van de gebruikte
argumenten tegen kernwapens niet
speciaal op dezewapens betrekking
hebben, maar op hetrecht tot gewa-

I pende verdediging als zodanig.

Met het oog op de spreekwoordelij-
! ke vindingrijkheid van de minis-

ter-president merkte Schutte op,
dat de eerste prioriteit niet moet
zijn de bondgenoten ervan te over-
tuigen dat een slap compromis van
dit kabinet altijd nog beter is dan
een kabinetscrisis gevolgd door
een kabinet met dePvdA. De eerste
prioriteit is het eigen kabinet te
overtuigen van zijn politieke roe-

' ping. En vervolgens om op overtui-
gende wijze tegenover het parle-

-1 ment aan te geven dat de weg die
het IKV wijst, door de regering

' niet bewandeld mag worden, om-; dat het de weg is van een op dwa-
lingen berustende illusie.

SOVJET-PRESIDENT EIST EERSTE
STAPWESTENTNZAKE ONTSPANNING

Tsjernenko: 'Wij
blijven waakzaam'

MOSKOU - Sovjet-president
en partijleider, Konstantin
Tsjernenko, heeft gisteren te-
gen staalarbeiders gezegd dat
de Sovjetunie haar „buskruit
droog zal houden" en waak-
zaam zal blijven om onmid-

lS dellijk elke dreiging van het
1 Westen te pareren. Dit heeft

■j! het Sovjet-persbureau Tass
1 femeld.

Tijdens een toespraak tot staalarbei-
ders in Moskou zei de 72-jarigeSov-
K't-leider verder dat vanaf het mo-

I^tient dat de spanning tussen Oost
£n West is opgelopen, de burgers
Van de Sovjetunie er bij het Kremlin
Op hebben aangedrongen de werk-

1' Week te verlengen en een speciaal
defensiefonds op te richten om de

militaire kracht van de Sovjetunie
te vergroten.
De ontmoeting van Tsjernenko met
arbeiders van het staalbedrijf „Ha-
mer en Sikkel" was de eerste ont-
moeting met gewone arbeiders
sinds hij in februari aan de macht
kwam.

Tsjernenko zei dat de Sovjetunie al-
tijd bereid is te onderhandelen met
het Westen over ontwapening en
ontspanning, maar onderstreepte
de eis van Moskou dat het Westen
de eerste stap moet zetten. „Als de
Verenigde Staten en de NAVO dat
doen, dan zal er van onze kant geen
gebrek aan samenwerking zijn".

Het blad van de Russiche commu-
nistische partij, Pravda, zei dat
Moskou niet zit te wachten op het
resultaat van de Amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen in november.
„Presidentsverkiezingen zijn een
zuiver interne aangelegenheid en
ons land is bereid tot serieuze be-
sprekingen met iedere president,
zelfs met de huidige", zegt de Prav-
da in een zondag verschenen com-
mentaar.Vrouw eist

zelfde loon
als mannen

ZAANSTAD - De pedagogisch-di-
dactisch medewerkster van de
Stichting Centrum voor Onderwijs-
begeleiding Zaanstreek, de 49-jari-
ge mevrouw Pot uit Amsterdam,
vindt dat zij indirect gediscrimi-
neerd wordt door haar werkgever.
Mannelijke collega's zouden na-
melijk onder gelijke omstandighe-
den meer salaris krijgen. Daarom
heeft zij een kort geding aange-
spannen tegen haar werkgever.

Vertegenwoordigers van het mi-
nisterie van onderwijs en weten-
schappen waren bij de zitting aan-
wezig omdat het ontbreken van
een functiewaarderingssysteem
bij het ministerie in deze zaak een
voorname rol speelt.
De kantonrechter achtte een cor-
rectie op de Wet Gelijke Behande-
ling pas later mogelijk, omdat uit-
spraken van het Europees Hof
hierover nog geen duidelijkheid
geven. De kantonrechter wil op 14
juni vonnissen.

Lijk verdwenen
Italiaanse

senator gevonden
I VITERBO - Drie dagen na de ge-

heimzinnige verdwijning van de
*»it Viterbo afkomstige Italiaanse
christen-democratische senator
Onio della Porta is gisteren diens
'ijk in de nabijheid van zijn woon-
plaats gevonden. Er zijn aanwij-
zingen dat de 60-jarige politicus
onwel is geworden en daarom met
*ijn auto de hoofdweg heeft verla-
ten en een stille zijweg is ingere-
den.
Volgens een voorlopig onderzoek
Zou hij daaraan een beroerte zijn be-
zweken. Niettemin houdt de politie
fekening met een misdrijf, aange-
zien enkele sierraden, die della Por-
ta had gekocht kort voordat hij don-
derdag spoorloos verdween, niet in"3e auto aanwezig waren.

Thatcher wil
nog derde

ambtstermijn
LONDEN - De Britse premier me-
vrouw Thatcher wil nog tenminste
vijfjaar aan de macht blijven,en is
van plan in die periode haar Con-
servatieve partij voor de derde
keer bij algemene verkiezingen
aan te voeren.
Dat heeft de premier laten weten in
een verklaring die gisteren is uitge-
geven ter gelegenheid van het feit,
dat het deze week vijfjaar geleden
zal zijn, dat mevrouw Thatcher
Downing Street 10 betrok.
De premier wil de komende jaren
het accent leggen op de strijd tegen
de inflatie, die momenteel 5 procent
bedraagt, en op een fundamentele
herziening van het systeem van so-
ciale zekerheid. Diepgravende on-
derzoeken naar het reilen en zeilen
van dit systeem zijn inmiddels al ge-
start.

Weinig geld
voor hulp

aan Madagascar
SCHIPHOL - Het Nederland-
se Rode Kruis heeft bijzonder
weinig geld binnengekregen
voor hulp aan Madagascar, dat
eerder deze maand werd ge-
troffen door een cycloon en
zware overstromingen. Op het
gironummer, dat speciaal voor
financiële steun aan het Afri-
kaanse land is opengesteld
(777), is tot nu toe niet meer
dan ongeveer 10.000 gulden
gestort. Dat heeft een woord-
voerder van het Nederlandse
Rode Kruis zaterdag op Schip-
hol meegedeeld bij aankomst
van het Nederlandse Rode-
Kruisteam, dat twee weken op
Madagascar is geweest.
Alleen als er veel meer geld binnen-
komt, kan de Nederlandse hulp
worden voortgezet, zo stelde woord-
voerder Dolf Adema. Tot nu toe is
voor een bedrag van 800.000 gulden
aan hulpgoederen via het Neder-
landseRode Kruis naar Madagascar
gestuurd. Een deel van dat bedrag is
geld van de Nederlandse overheid,
dat via het Rode Kruis naar het ge-
troffen land wordt geleid.

Politie weet wie
agente doodschoot

LONDEN - De Britse politie
kent de identiteit van de Li-
biër die bijna twee weken ge-
leden vanuit het Libische am-
bassadegebouw in Londen
politieagente Yvonne Flet-
cher doodschoot, maar heeft
besloten zijn naam voorals-
nog geheim te houden.

Al in een vroeg stadium van het dra-
ma rond de Libische ambassade
kwam de politie de voornaam van
de Libiër te weten door het afluiste-
ren van de vaak verhitte ruzies in
het 'Volksbureau' tussen voor- en
tegenstanders van de dodelijke
schietpartij.

Toen vrijdag de hele groep Libiërs
uit het ambassadegebouw was ge-
komen en, alvorens naar het vlieg-
veld Heathrow te worden gebracht,
werd verhoord, bleek maar een van
de 30 Libiërs de bewuste voornaam
te hebben. Het zou om een van de
revolutionaire 'studenten' gaan die
in februari de ambassade overna-
men op bevel van de Libische leider
kolonel Gadaffi.

Vandaag wil de politie in het am-
bassadegebouw zelf kijken, of zich
daar mogelijk nog stille getuigen
bevinden van de dramatische
moord op de agente. Scotland Yard
wil bovendien weten of zich in het
gebouw mijnen of ander explosief
materiaal bevindt.

China kritiseert VS-
wapenhulp aan Taiwan

PEKING - De Amerikaanse
wapenleveranties aan Tai-
wan blijven China een doorn
in het oog. Een woordvoerder
van het Chinese ministerie
van buitenlandse zaken deed
gisteren op een persconferen-
tie verslag van het overleg
dat de Amerikaanse minister
van buitenlandse zaken,
George Shultz en diens Chi-
nese ambtgenoot, Wu Xue-
qian, in de afgelopen twee da-
gen hadden gevoerd in het ka-
der van het bezoek van presi-
dent Ronald Reagan aan de
Volksrepubliek.

Minister Wu had Shultz te verstaan
gegeven dat de wapenhulp aan Tai-
wan naar de zin van China niet snel
genoeg op een laag pitje wordt ge-
zet. Deze „dringende" kwestie dient
met spoedopgelost te worden als de
Verenigde Staten willen dat hun be-
trekkingen met China zich verder in
gunstige richting ontwikkelen. Tai-
wan vormt nog steeds een ernstig
obstakel in deze betrekkingen, had
Wu zijn Amerikaanse gast op het
hart gedrukt.

" Honderden brandweer-
lieden, boeren met tankwa-
gens achter hun tractor en
tientallen vrijwilligers met
takken en schoppen be-
streden zaterdag de grote
bos- en heidebrand bij Hel-
lendoorn. Tussen de 65 en
100 hectare natuurgebied
is verloren gegaan. Bij het
blussen speelde de steeds
draaiende wind de brand-
weer parten. Gisteren
woedde ook in Frankrijk
een aantal fikse bosbran-
den. Honderden hectaren
bosgebied in het westen,
het zuidwesten en het oos-
ten van het land stonden in
lichterlaaie.

Belofte
China heeft voortdurend laten blij-
ken dat het van mening is dat de
Verenigde Staten zich niet erg in-
spannen bij hun in 1982 gedane be-

lofte om de wapenleveranties aan
het nationalistisch-Chinese Taiwan
geleidelijk aan te verminderen. Dat
het bij monde van minister Wu de
kwestie nu als „dringend" heeft be-
stempeld zien diplomatieke waar-
nemers als een aanwijzing dat het
geschil over Taiwan gedurende
Reagans bezoek verscherpt is, in te-
genstelling tot wat het Witte Huis
daarover heeft gezegd.

De Chinese woordvoerder zei dat
China hoopt dat de kwestie vreed-
zaam kan worden opgelost. „De
Chinese regering hecht grotewaar-
de aan de tijdens het bezoek van
president Reagan bereikte resulta-
ten. De vraag waar wij thans voor
staan is hoe deze resultaten gecon-
solideerd en verder ontwikkeld
kunnen worden. Hiervoor zullen
beide partijen zich moeten inspan-
nen".

Noodtoestand
in Soedan

LONDEN - De Soedanese presi-
dent Jaafar Nimeiry heeft gisteren
de noodtoestand afgekondigd in
zijn land. De president maakte
deze beslissing bekend in een toe-
spraak voor radio en televisie.
De maatregel is volgens Nimeiry ge-
nomen om het de autoriteiten mo-
gelijk te maken „maximale stabili-
teit en veiligheid" te garanderen. In
een eerder verspreid bericht kon-
digde het Soedanese persbureau
SUNA aan dat Nimeiry een belang-
rijke toespraak zou houden over een
„nieuwe revolutie tegen corruptie,
geruchten, omkoping en het
knoeien met voedsel en de eigen-
dommen van het land".

Vervoersbond FNV: NS
dreigt met rechter

UTRECHT - Volgens de Ver-
voersbond FNV heeft NS-top-
man Ploeger gedreigd naar de
rechter te stappen als de bond
niet afziet van de voor 10 mei
aangekondigde werkonder-
breking van een kwartier in
verband met de actiestegen de
kruisraketten. Volgens de Ver-
voersbond heeft de NS-direc-
tie in een brief de bond for-
meel meegedeeld dat het be-
drijf juridische stappen over-
weegt als de bond de voorge-
nomen acties toch doorzet. Dit
heeft een woordvoerder van
de Vervoersbond zaterdag
meegdeeeld.

Maar de Vervoersbond FNV is niet
van plan de acties af te blazen. „Als
NS een kort geding aanspant dan
zien we wel weer", aldus de vak-
bondswoordvoerder. „We zijn niet
van plan die acties, die deel uitma-
ken van een een veel groter protest
tegen een mogelijke komst van
kruisraketten te annuleren. Daar-
voor vinden wij het doel te belang-

rijk. Wij hebben de indruk dat de
NS zich een beetje voor het karretje
laat spannen van de werkgevers in
het VNO", voegt hij eraan toe. Het
VNO heeft zich van meet af aan te-
gen de werkonderbrekingen verzet.
Een woordvoerder van NS kon za-
terdagochtend vroeg bevestigen
noch ontkennen dat NS de Ver-
voersbond heeft meegedeeld dat
men juridische stappen overweegt.
„Van een brief met een dergelijk in-
houd is mij althans niets bekend",
aldus de woordvoerder van de
Spoorwegen. Wel kon hij meedelen
dat NS de Vervoersbond inmiddels
heeft verzocht de oproep aan het
personeel om aan de actie mee te
doen alsnog in te trekken. De NS-di-
rectie stelt zich op het standpunt dat
de aangekondigde acties oneigen-
lijk zijn.

D'66 steunt de oproep van het Ko-
mité Kruisraketten Nee om op 10
mei over te gaan tot een werkon-
derbreking tegen de eventuele
plaatsing van kruisraketten. Maar
die werkonderbreking mag niet
leiden tot een ontregeling van het
openbaar vervoer. Dit maakte
D'66-voorzitter Jacob Kohnstamm
zaterdagmiddag bekend tijdens
een bijeenkomst van de advies-
raad van zijn partij. Ook riep hij
directie en personeel van de Neder-
landse Spoorwegen op om in goed
overleg buiten de rechter om tot
overeenstemming te komen.

Gezag Gadaffi
zou teruglopen

WASHINGTON - Het gezag van de
Libische leider, kolonel Moammar
Gadaffi, is in zijn land aan het te-
ruglopen. Dat komt met name
doordat hij vanwege een slechte
gezondheid steeds meer medica-
menten slikt.
Volgens de Washington Post, die zich
beroept op verklaringen van anonie-
me Libische regeringsfunctionaris-
sen, verkeert Gadaffi vaak onder in-
vloed van slaapmiddelen, is hij pa-
nisch bezorgd over zijn veiligheid en
brengt hij zijn ondergeschikten met
zijn onvoorspelbaar optreden voort-
durend in verwarring.
De Libische functionarissen ver-
trouwden de interviewer toe gefrus-
treerd te zijn door de wanordelijke
Werkmethoden van hun leider, die
slecht slaapt, dag en nacht ronddo-
lend bijtende opmerkingen maakt en
niet meer in staat lijkt belangrijke be-
sluitente nemen of van gedachten te
wisselen.

Topconferentie
frontlijnstaten

ARUSHA - De topconferentie van
de zes frontlijnstaten in zuidelijk
Afrika is gistermiddag in de Tan-
zaniaanse stad Arusha begonnen.
De bijeenkomst achter gesloten
deuren, die wordt voorgezeten
door de Tanzaniaanse president,
Julius Nyerere, zal de situatie in
zuidelijk Afrika bespreken.

De top zou eerst zaterdag beginnen,
maar werd uitgesteld omdat de pre-
sidenten Samora Machel van Mo-
zambique en José Eduardo dos San-
tos van Angola nog niet waren gear-
riveerd. Aan de conferentie wordt
ook deelgenomen door de premier
van Zimbabwe, en de presidenten
van Zambia en Botswana.

PUNT UIT
Brand AKZO
" Een brand bij Akzo Zout-
chemie in Hengelo heeft zater-
dagavond enkele miljoenen
guldens schade veroorzaakt.
De oorzaak is niet bekend. Het
vuur is ontstaan in het rookgas-
compressorgebouw en van
daar overgeslagen naar de
transportbanden die droog
zout naar de silo's vervoeren.

Aardschok
" Bij een forse aardbeving die
gistermorgen het midden van
Italië heeft getroffen zijn twin-
tig mensen licht gewond. Een
aantal gebouwen liep schade
op.

Ongevallen

" In het afgelopen jaar zijn
bij mijnongelukken in Zuid-
Afrika in totaal 831 kompels
om het leven gekomen. De
meeste slachtoffers, 604, vie-
len in de goudmijnen, aldus
een rapport. In de periode
1972-1982 heeft de mijnbouw
in Zuid-Afrika volgens officië-
le statistieken aan 8.209 mijn-
werkers het leven gekost.

Executies
" Meerdere leden van de op-
positie op deFilippijnen, onder
wie personen die in het verle-
den hebben opgeroepen de ko-
mende verkiezingen te boycot-
ten, zijn aangehouden en zon-
der vorm van proces geëxecu-
teerd. Dit heeft de aartsbis-
schop van Manilla, Mgr. Jaime
Cardinal Sin. gezegd.

Zware slag

" Driehonderd Marokkaanse
militairen, onder wie officie-
ren, zijn gedood en tientallen
soldaten gewond geraakt bij
een aanval die troepen van het
Polisariofront vrijdag hebben
gedaan op Marokkaanse troe-
pen in het noordwestelijk deel
van de westelijke Sahara. Dit
staat in een communiqué van
het Saharaanse ministerie van
voorlichting, dat zaterdag in
Algiers is gepubliceerd. Volgens
het communiqué zijn bij de ge-
vechten, die zich afspeelden in
de buurt van Laararidh. op 60
kilometer ten zuiden uaw Zaak,
ook 115 voertuigen, twee ..Stali-
norgels", zeven 105-mm-kanon-
nen, 15 mortieren en 18 batterij-
en vernietigd.

Aangehouden
" Raffaello Gelli, de zoon van
Licio Gelli die de verboden
Italiaanse Vrijmetselaarsloge
P2leidde, is zaterdag in Arez-
zo in Midden-Italië aangehou-
den. De 32-jarige Gelli jr.
wordt er door de Italiaanse re-
cherche van verdacht in sep-
tember 1983 zijn vader te heb-
ben helpen ontsnappen uit een
Geneefse gevangenis, kort
voordat de Zwitserse autori-
teiten zouden beslissen over
een Italiaans verzoek tot uitle-
vering van Licio Gelli.

Demonstratie
" Tienduizenden zingende en
leuzen voerende demonstran-
ten trokken zaterdag door het
centrum van Vancouver in de
grootste vredesbetoging in de
Canadese geschiedenis. In het
aangename weer wandelden
demonstranten van alle leeftij-
den over de 3 kilometer lange
route aan de Canadese west-
kust.

Bomaanslag
" In Noord-lerland is gisteren
een man gedood toen een zeer
krachtige bom die in zijn auto
verborgen was tot ontploffing
kwam. De ravage was zo groot
dat de politie er tot dusver niet
in is geslaagd het slachtoffer te
identificeren.

Rampen

" Zes tyfoons hebben vorig
jaar in Vietnam 671 doden
geëist. Het aantal gewonden
bedroeg 551 en er werd voor
meer dan 1,6 miljard dollar
(4,8 miljard gulden) schade
veroorzaakt. Het Vietnamese
persbureau VNA, dat dit giste-
ren meldde, zei dat het noor-
den en het midden van Viet-
nam in 1983 door periodes van
ernstige droogte werden ge-
troffen.

Onderschept
" De politie van Tilburg heeft
drie inwoners van die stad aan-
gehouden die op het parkeer-
terrein van het Mariazieken-
huis zojuist een heroïnetrans-
actie hadden afgesloten. "De
heroïne, die een waarde verte-
genwoordigt van 100.000 gul-
den, is in beslag genomen.

In as

" Een felle brand heeft de ge-
meentelijke sporthal in het Gro-
ningse Scheemda gistermiddag
in as gelegd. De vijftien jaar
oude sporthal werd binnen drie
kwartier geheel verwoest. De
schade bedraagt ruim één mil-
joen gulden.

voor service,
onderhoud,

schadereparaties van
uw
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Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht, na een verkeersongeval, uit ons mid-
denwerd weggenomen mijn lieve man, onze onver-
getelijke vader, schoonvader, groot- en overgroot-
vader, broer, zwager, oom en neef

Alfons Verhoef
echtgenoot van

Maria Josephina Smit
Heerlen: M.J. Verhoef-Smit

Gretha
Mia en Jan
Theresia en Evert
Louis en Finy
Martha en Harry
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Verhoef
Familie Smit

6414 RE Heerlen, 27 april 1984
Tulpstraat 62
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op woensdag 2 mei as. om 13.00 uur in deChristus
Koningkerk te Nieuw-Einde.
De crematieplechtigheid zal aansluitendplaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Samenkomst in de kerk, doch daar wij overtuigd
zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondwake dinsdag tijdens het lof om 18.30 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis te Brunssum. bezoek van 17.30 tot
18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van ons sympathiek mede-lid

Fons Verhoef
Kaartclub
Buurtcentrum
't Heitje

Enige en algemene kennisgeving

f
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg, waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, is heden, geheel onverwacht van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten der
zieken, op de leeftijd van 56 jaar, mijn lieve man,
onze lieve goede en zorgzame vader en schoonva-
der

Hub Bovens
echtgenoot van

Annie Quys
De diepbedroefde familie:

Vaesrade: Annie Bovens-Quys
Hoensbroek: Hub en Lily
Hoensbroek: Frans en Annie
Hoensbroek: Gerard en Gonny

Vaesrade: Wiel
Familie Bovens
Familie Quys

6361 JH Vaesrade, 28 april 1984
Leliestraat 5
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 3 mei 1984 om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de St. Servatius te Vaesrade, gevolgd door
de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake zal gehouden worden op woensdag 2
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk. De overle-
dene is opgebaard in het uitvaartcentrum Hoens-
broek, Hoofdstraat 100. Bezoekuren dagelijks van
14.00tot 15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een
langdurige ziekte, voorzien van het h. sacrament
der zieken, in de ouderdom van 76 jaar, mijn lieve
man en onze lieve broer, zwager, oom en neef

Piet Steins
echtgenoot van

Tonny Sieben
In dankbare herinnering:
Mevr. A.M.L. Steins-Sieben
Familie Steins
Familie Sieben

28 april 1984
Corr.adres: Hellebroek 42, 6361 AC Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
woensdag 2 mei as. om 15.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Bavo te Nuth, gevolgd door de be-
grafenis op de begraafplaats Daelderveld.
Bijeenkomst aan de kerk. Er is geen condoleren.
Op dinsdag 1 mei is om 19.00 uur avondwake in
voornoemde kerk.
Zij. die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering aan wat zij voor ons bete-
kende, delenwij u mede dat vandaag op 28 april, na
een liefdevolle verzorging, in Huize Invia, en ge-
sterkt door deh. sacramenten der zieken van ons is
heengegaan, onze dierbare moeder, schoonmoe-
der, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Louisa Savelkoul
echtgenote van wijlen

Harie Snijders
Zij overleed op de leeftijd van 82 jaar.

Berg a/d Maas: Trees en Hub
Delnoy-Snijders

Stem: Toon en Jet
■ Snijders-van Schoubroeck

Berg a/d Maas: Michel en Jet
Snijders-Nelissen

Urmond: Lies en Winand
Schoens-Snijders
en al haar kleinkinderen
Familie Savelkoul
Familie Snijders

6129 CC Berg a/d Maas, 28 april 1984
Raadhuisstraat 95a
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-

-1 fenis, zal plaatsvinden op woensdag 2 mei om 10.30
uur in de H. Michaëlkerk te Berg a/d Maas., Dinsdagavond om 19.00 uur avondmis mede tot in-
tentie van de dierbare overledene in voornoemde
kerk.: Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Bezoekgelegenheid in het Uitvaartcentrum Dae-
men & Zn.. Heirstraat 41 te Elsloo-Stein, dagelijks

" van 19.15 tot 20.00 uur.

Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook van ons heenge-
gaan, op de leeftijd van 77 jaar, mijn lieve man, va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johann Wassing
echtgenoot van

.Elise Wilhelmine Piepot
In dankbare herinnering:

Treebeek: E.W. Wassing-Piepot
Hoensbroek: Jan en Leida

Uden: Irma en Piet
Rotterdam: Harry en Toni

Heerlen: Theo en Ria
Hoensbroek: Ida en Peter

Heerlen: Lia en Reinhard
en al zijn kleinkinderen
Familie Wassing
Familie Piepot

6446 KG Brunssum-Treebeek, 28 april 1984
Engerplein 3
De uitvaartdienst zal gehouden worden op woens-
dag 2 mei as. om 14.00 uur in de Immanuelkerk te
Treebeek, gevolgd door de begrafenis op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat te
Brunssum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen gelie-
ven dezeannonce als zodanig te willenbeschouwen.

t
Enkele dagen na zijn 62e verjaardag is van ons
heengegaan, gesterkt door de h. sacramenten,mijn
dierbareman, onze goedevader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Math Boels
echtgenoot van

Netje van Oijen
Valkenburg a/d Geul: N. Boels-van Oijen

Heerlen: Mathilde Lendfers-Boels
Toine Lendfers
Maureen, Sjra

Luik (B): Wiel Boels
Jacques Germeau

Tiel: Ron Boels
Valkenburg a/d Geul: Sylvia Boels

Voerendaal: Ingrid Macrander-Boels
Herbert Macrander
Familie Boels
Familie van Oijen

6301 PP Valkenburg a/d Geul, 27 april 1984
Beekstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op woensdag 2 mei om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Onbevlekt Ontvangen in Am-
stenrade, waarna de begrafenis zal plaatshebben
op het r-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed dinsdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Math in het
Uitvaartcentrum Dela, in Heerlen, Grasbroeker-
weg 20, heden maandag en dinsdag van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving te
zenden, deze aankondiging als zodanig beschouwen.

ammmmm^^^^^mmmaaaaaaw^^^mmaam^Ê^mai^mmaamaaÊ^^^mm- -
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
bejaardencentrum St. Maarten te Bom, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de ouderdom
van 81 jaar, van ons heengegaan onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hein Toebosch
weduwnaar van

Fien Bruis
Geverik: Frans enLenie Toebosch-Frusch
Bemmel: Jo en Diny Toebosch-Janssen

Ittervoort: Dré en Els Toebosch-Henssen
Bom: Harry en Mia Toebosch-Keulers
Neer: Loes en Bert Crapels-Toebosch

en al zijn kleinkinderen
Familie Toebosch
Familie Bruis

Bom, 27 april 1984
Corr.adres: Geverikstraat 46, 6191 RP Beek
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op woensdag 2 mei as.
om 10.30uur in de parochiekerk van St. Martinus te.
Bom. Geen condoleance.
In de avondmis van dinsdag 1 mei om 19.00uur zul-
len wij vader bijzonder gedenken in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek van 17.30 tot 19.00
uur.
Mocht u onverhoopt geen persoonlijke kennisge-
vingen hebben ontvangen, wil dan deze adverten-
tie als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
f

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis van het overlijden, na
een langdurige ziekte, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, op 77-jarige leeftijd, van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Sef Janssen
echtgenoot van

Petronella Schreuders
Wij vragen uvoor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: P. Janssen-Schreuders

Adelaide
(Australië): Theo Janssen

Schipperskerk: Agnes Munsters-Janssen
Jean Munsters

Susteren: Els Janssen-Janssen
Gerard Janssen

Susteren: Leny Kuypers-Janssen
Chrit Kuypers
en zijn kleinkinderen
Familie Janssen
Familie Schreuders

6114 AG Susteren, 28 april 1984
Heidestraat 84
De plechtige eucharistieviering, gevolg door de be-
grafenis, zal plaatshebben op woensdag 2 mei om
10.30 uur in de parochiekerk te Mariaveld-Suste-

ren.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Dinsdag 1 mei om 19.00 uur herdenking in de
avondmis in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium van huize
St. Antonius te Echt. Bezoektijd dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur, ingang Gasthuisstraat.

f
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden, geheel onverwacht, van
ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd
van 81 jaar, mijn dierbare echtgenoot, onze goede en zorgzame vader, be-
huwd- en grootvader, broer, behuwdbroer, oom en neef

Frans Scheeren
echtgenoot van

Maria van de Bennet
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kaalheide: Maria Scheeren-van de Bennet

Holset: Mathieu Scheeren
Kerkrade: José Wiertz-Scheeren

Sjir Wiertz
Spaubeek: Cecile Ritt-Scheeren

JoRitt
Kaalheide: Pierre Scheeren

Heerlen: Frans Scheeren
Catharina Scheeren-Weterings
en al zijn kleinkinderen
Familie Scheeren
Familie van de Bennet

6466 XE Kaalheide, 27 april 1984
Dahliastraat 76
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op woensdag 2 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Jo-
zefte Kaalheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf 10.30uur gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Dinsdagavond as. om 19.00 uur zal voor de overledene een h. mis worden
opgedragen.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van de Lückerheidekli-

Iniek te Kerkrade-Chèvremont; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

I 1
Diep bedroefd delen wij u mede, dat na een leven in grootvertrouwen op
onze lieve Heer vredig van ons is heengegaan, voorzien van het h.sacra-
ment der zieken, in de leeftijd van 85 jaar, onze zeer dierbare,zorgzame en
liefdevolle moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zus,
schoonzus, tante en nicht

mevrouw

Hubertina Maria Eggen
weduwe van

Jan Joseph Hubert Boshouwers
Wij vragen een aandachtig gebed voor haar zielerust.

De diepbedroefde familie:
Hoensbroek: J.H.J. Hermens-Boshouwers

M.J.G.M. Hermens
Marlou en Xavier
Jos

Hoensbroek: G.J.A. Maas-Boshouwers
» Anjes en Roel en kinderen

Ine en Wil
Marjo en Hans

Geleen: L.J. Degens
M.L. Degens-Kessels
Hubert en Francien en kinderen
Familie Eggen
Familie Boshouwers

6433 HT Hoensbroek, 28 april 1984
Heerlerweg 54
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben op donderdag 3 mei a.s.
om 11.00 uur in de Christus Koningkerk van de Montfortparochie te
Hoensbroek-Zuid, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan de Randweg.
Bijeenkomst aan de kerk. Er is geen condoleren.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.
Op woensdag 2 mei wordt om 19.00uur de avondmis opgedragen in voor-
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

. t-Bedroefd, doch dankbaarvoor wat zij voor ons geweest is, geven wij u
kennis, dat na een kortstondige ziekte, toch nog vrij plotseling, nogvoor-
zien van het h. sacrament der zieken, in het ziekenhuis te Brunssum, op
de leeftijd van 90 jaar is overleden, onze lieve zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Barbara
Gertrudis Harings f

echtgenote van wijlen

Servatius Hubertus Spronck
De bedroefde familie:

Sibbe: G.J.H. Spronck
Sibbe: J.J.H. Spronck

E.M. Spronck-Defauwes
Valkenburg a/d Geul: H.J.H. Spronck

A.M. Spronck-Duijkers
Vilt: J.H.G. Spronck

M.A.H. Spronck-Vluggen
en al haar kleinkinderen
Familie Harings
Familie Spronck

6301 AK Sibbe-Valkenburg a/d Geul, 28 april 1984
Hemelrijkstraat 9
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
woensdag 2 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Rosa te
Sibbe.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, zal er geen condoleren zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 1 mei om 19.00 uur een
avondwake gehouden worden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan 29, Val-
kenburg a/d Geul. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

I

GRAFMONUMENTEN _^S^
Voor een persoonlijk advies, de beste service /5 L*mfif~^
en eerlijke prijs .^SSn/ymf
MOONEN-WANDERS B.V. f ÏÏT1
Rietrastraat 1 1, Hoensbroek - Tel. 214851 /7mTW
Geopend iedere-dag tot 20.00 uur, y\jK/ /il's zaterdags tot 14.OC uur /lr^al 4-Wmv _

KEUKENS, keukenappa-
ratuur, rolluiken, laag in
prijs met garantie. R/J
Handelsonderneming,
Daelderweg 16, Nuth (in-
dustrieterrein). Tel. 045-
-242602.
ALARMINSTALLATIE
voor doe-het-zelver reeds
va. ’ 500-, Electro Bemel-
mans Wannerstr. 12, Heer-
lerheide. Tel. 045-212330.

Nieuwe vleugels
10 jaar volledige garantie
Tot 50% korting

J. van Urk
Sinds 1898

Westersingel 42
Rotterdam, 010-363500

KANTELDEUREN, in-
dustriedeuren, afstandbe-
dieningen in alle maten en
uitvoeringen. Hormann-
dealer fa. Straten, Eyks-
kensweg 18, Geulle, 043-
-641044.

Tek. VIDEOCAMERA Hi-
tachi VK/c 600 met lam-
pen. Tel. 045-351395.
MASSIEVE 1 of 2 pers.
bedden goedkoop ko-
pen??? „AAA", Julianastr.
llaBrunssum.
Prima gebr. MEUBELS
kopen? Ook „AAA" win-
kel Julianastr. lla Brs.
Binnenlopen.
Voor een gebruikte DIEP-
VRIESKAST of -kist,
koelkast, bakoven, kleu-
renteevee m. garantie.
Voor de helft van de
nieuwprijs naar „Frimax",
Hommerterweg 100
Hoensbroek tel. 045-
-224225.
Te k. partij antieke KIN-
DERKOPJES afm. 10x10.
Na 17.00 uur tel. 045-
-712497.
Tel. antw. app., STEM-
PELKLOK, div. schrijf en
rekenmach., kassa, win-
kelrekken enz. "AAA", Ju-
lianastr. lla, Brunssum.

1

Zonnehemels
Gebogen parabolische zonnehemels met lange 1.80
mtr. snelbruinlampen. Compleet met in hoogte verstel-
baar statief. Gratis thuisbezorgen. Eigen techn. dienst.

’ 1395,-. Sittard, Putstr. 34, 04490-13531; Heerlen, Sa-
roleastr. 43, 045-711300; Kerkrade, 045-456999.

T
Te k. GASFORNUI*
(oude), afzuigkap AEG («;
jr. oud), keukentafel (kleüy«
model) en 2 stoelenff
T.e.a.b. Tel. 04459-2334 ni,
17.00 uur. J*
IllUjljyijjjyiiijJjP

Inkoop van oud GOUD ej■zilver, tegen contante bèta j
ling. Juwelier Vaessei}(
O.Nassaustr. Heerlen. Tel 6
045-712440. J.
Te k. gevr. SLOOPAÜ 11TOS, lopende auto's, oud
ijzer en metalen. Tel. 04&k
752215. II
Hoogste pr. cont. bet. all'i;
GOUD, zilv. munten, bril-(j
bestek, postz. etc. Inform,,
bij ons vrijbl. taXIGroenstr. 109, Geleen. !
Te k. gevr. sloop- eJU
SCHADEAUTO'S. Tel
Q45-750794.
Voor oud papier en oudC
METALEN wil Giel Dec{
kers de hoogste prijs betaflen. Kampstraat 40*
Schaesberg, tel. 0451
311212.

~~1Te k. gevr. div. typefl
PERS.AUTO'S, kl. defecï
of schade geen bezwaar!
Tel. 045-721268. i

I "
In grote droefheid delen wij u mede, dat heden is
overleden, op de leeftijd van 75 jaar, onze allerlief-
ste vader, schoonvader, grootvader en overgrootva-
der

Matteo Bellussi
weduwnaar van

Lucia Francovi
Heerlen: G.M. Bellussi

L. Bellussi-Eurlings
Luciano, Sibille
Johom, Giovanni

Heerlen: L.J. Spiier
J. Spiler-Bellussi
George, Angelo

Nieuwenhagen: T. Cepin-Kancler
Heerlen, 27 april 1984
Oude Brunssummerweg 159
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op donderdag 3 mei as. om
14.00 uur in de parochiekerk van de H. Cornelius te
Heerlerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Woensdagavond zal om 18.45uur voor de overlede-
ne worden gebeden, waarna aansluitend de h. mis.
De overledene ligt opgebaard in derouwkapel van
het De Weverziekenhuis.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen gelie-
ven deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

BARDAMES gevr. Bel
voor nadere informatie.
Tel. 04498-53474.
Bar Playboyclub kan 2
MEISJES plaatsen. Tel.
04745-312.
Bar La Aventura zkt.
BARDAMES voor de mid-
daguren. Hoofdstr. 103,
Amstenrade, tel. 04492-
-4491.
Gevraagd: zelfstandig wer-
kende SCHOENÜER-
STELLER. Voor de juiste
persoon bieden we een pri-
ma salaris. Br.o.nr. RO 156
LD, postb. 46, 6040 AA
Roermond.
Privé MIRIAM Maastricht
vr. assistentes. Tel. 043-
-623416.
BARDAMES gevr. Tel.
045-454936 of 045-222451.

SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk
aannemen. Tel. 045-
-210020.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie- en zink-werk. Met de langste offi-ciële garantie. Bel voorvrijblijvende offerte 045-
-224459.
ATTENTIE! Is uw dak lek,
goot kapot, cv. uit, geen
gas ofwater meer? Beldan
045-212203 - 226779. Wij
lossen dit probleem op en
snel!
Voor SIERBESTRATING
terras, oprit en vakman-schap. Stratenmakersbe-
drijf Nico Gerards. Vrij-
blijvend prijsopgave en
advies. TeL 045:313956.
ANTENNEPROBLEMEN?
Antennebouw Koehen.
Tel. 045-441693.

Speciale opleiding
Voor 40-plussers v.h. horecadiploma. Inl. 455674.

GEVELVERZORGING
„Liij-iburg" gespeciali-
seerd in gevelreiniging, ge-
velrenovatie, voegwerken
en vochtwering. Q45-
-251467
New Look GEVELREINI-
GING 8.V.. reinigen, uit-
kappen en voegen. Tel.
045-312154/312709:

IsTUCADOOR neemt alle
werkzaamheden aan. Tel.I 045-459073.
DAKDEKKERSBEDRIJF
M. Haas, het vertrouwde
adres voor alle vernieu-
wingen en reparaties van
alle soorten daken, goten

.en schoorstenen, dakka-
pellen, dakbeschoten en
dakisolatieplaten. Vraag
vrijblijvend advies en of-
ferte. Tel. 045-451862.

Kl. bedrijf zoekt tegel-,
timmer-, metsel-, DAK-
WERK tegen conc. pr. Tel.
045-721850.
Voor alle betaalbare DAK-
SERVICE één adres. Ver-
nieuwingen en reparaties
v. alle soorten daken, go-
ten, schoorstenen, dakka-
pellen, dakbeschotten endakisolatieplaten. Tev.
PVC-dakgootbekleding
met Europlast. Vrijbl. in-
form. J. Veldhuizen, Sme-
denstraat 6, Kerkrade. Tel.
045-454729.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39 (voorheen
Markt), Nieuwenhagen.
Tel. 045-312613.

Parket
Parketteur zoekt werk. Ik
leg parketvloeren tegen de
laagste prijs. Lever ook alle
materialen. Parket in eiken
vanaf ’lB m 2. Stroken
vanaf ’41,50 m 2. Hool-
straat 45, Voerendaal. Tel.
045-750305.
Erkend DAKDEKKERS-
BEDRIJF z. alle voork.
werkzaamh. Tel. 04490-
-25191.
Uw dak is ons VAK. Het
bedrijf met de beste ken-
nis en langste schriftelijke
garantie. U belt, wij zijn zo
bij u. Tel. 04490-25191.
Alles in één hand! Bel
Hans Lips B.V. voor al uw
timmer- en DAKWERK,
spanten, dakkapellen, iso-
latie, kozijnen, interieur-
betimmering enz. alsook
alle soorten daken, zink-
werk v. nieuwbouw of on-
derhoud. Tel. 045-453818.
TUINAANLEG onderh.,
metselw., terras, afrast.
enz. goed werk, niet duur.
Bel na 19.00 uur 045-
-272093.

GRASZODEN, le kwali-
teit met gar. ’3,50 p. nv.
Gratis thuisbez. Tel. 045-
-713357.
WANDKAST manou
bruin 6-del. Nw.pr.

’ 4200,-; nu voor ’ 1950,-;
tev. eethoek kompl. voor
f 1250,-; Nic. Beetstr. 168
Hrl.

Bankstelkussens
Set compleet (10 stuks) in diverse kleuren, reeds vanaf ;

’ 400-, uit voorraad leverbaar. Wij maken levens alle
afwijkende maten. Ook bekleden wij stoelen en fau- !
teuils. Limatic 8.V., Akerstraat 22, centrum Heerlen. Tel.
045-711118.
Te k. CHINON filmcamera
(geluid), projektor, film-
zon, plakpers, viewer,
scherm en microfoons. Te
bevr. Ridder Hoenstr. 41,
Hoensbroek.

Zonnen
Mevr. Spiertz, Lindeplein 14,

Brunssum. Tel. 251595
VLOERTEGELS. Keuze
uit meer dan 100 soorten
aan lage prijzen. Al v.a.
f 17,50 p.m2. De Hut 7,
Gulpen, tel. 04450-1970.
Te k. GERANIUMS en
fuchsia's v.a. 10 st. v.

’ 8,50; 20 soorten heide
50ct. pst.; coniferen v.a.

’ 1,-; 30 soorten perkplan-
ten v.a. ’7,50 p.bak; ap-
pels, peren en sinaasap-
pels 95ct. p.kg.p.kist; aard-
appels 65ct. p.kg; tomaten
f 2,95 p.kg; aardbeien 2
doosjes v. f 2,50; spinazie
’4,50 p.kist; prei 85ct.
p.kg; asperges ’4,95 p.kg;
wortelen ’7,50 p.kist. H.
Timmermans, Julianastr.
15, Merkelbeek.
Te k. PIANO Steinbach
eiken in perf.st. Vraagpr.

’ 2600,-.Tel. 04494-50314.
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-
plein 29. Simpelveld. Tel.
045-443771.
Opgelet! Nu t.k. voor 50%
van fabrieksprijs. Nieuwe
kozijnen en puien o.a. ma-
rantie en merbau. Sittar-
derweg 58a, Heerlen.
Te k. 4-pits GASSTEL m.
deksel, z.g.a.n. ’ 85-, tel.
04490-15183.
Te k. WEDSTRIJDBUKS,
pluim, Diana 66, linksekolf, mcl. foudraal. Vaste
pr. ’500,-. Tel. 04498-
-52537.
POTKACHELS, kolen-
haarden, houtkachels.
Voorjaarsprijzen. Tel.04459-1635.
Te k. massief eiken SA-
LONTAFEL, 1. 1.45, br. 72■ cm, hg. 50 cm, ’6OO-,; Akerstr. 49, Spekholzer-
heide

Meubel-
groothandel

levert rechtstreeks aan particulier en toch krijgt u veel
geld terug. Als u uw oude meubels inruilt. Door dit kran-
tenknipsel krijgt u bovendien bij aankoop van meubels

’ 250- extra. Tel. 045-726226 of 726239, doorlopend
te bereiken tot 21.00 uur.

Te k. DAMESKLEDING,
mt. 44-48, i.z.g.st., zeer red.
prijs. Tel. 054-51440.
Lei Romer MEUBELS
biedt te k. aan: kasten,
bankstellen, eethoeken va.

’ 200. Ook ant. kasten en
eethoeken. Inruil moge-
lijk. Topkwaliteit tegen
weggeefprijzen. Elke dag
van 10 tot 18 uur. DoncL
koopavond. Einderstr. 46,
Heerlerheide (verl. Uter-
weg). Tel. 045-215716.
Te k. LAROUSSE Ency-
clopedie, laatste compl.
uitg. Tel. 045-722976.
Grote meubelshow bij
Kleba in Hoensbroek. sho-
waanb. nr. 1 eiken TÓÖG-
KAST ’ 1595-, massief
eiken slaapkamer ’ 3450,-.
prachtig eiken bankstel

’ 1595-, droomslaapk. m.
spieceldeuren f 2095--mod. leeihoek met fauteuil

’ 1595-, zwaar rundieder
bankstel ’ 2950-, eiken
eethoek ’ 795,-. radio-TV-
kasten 15% korting. Kleba
Hoensbroek, Akerstr. 250,
tel. 045-212854.
De grootste inruil meubel-
hal van Limburg. Kom kij-
ken, BANKSTELLEN,
eethoeken, eiken kasten,
slaapkamers, tientallen
klein meubels voor zeer
lage prijzen. Gratis thuis-
bezorgen. Meubelbeurs
Hoensbroek, Akerstr. 230,
tel. 045-222870.
Te k. AANHANGER enke-
las, geremd. Prijs n.o.t.k.TeL 045-252778.
Te k. 2.85 m. lang noten
WANDMEUBEL, zeer
mooi. Vr.pr. ’ 400-, tel.
045-320878.
KLEURENTELEVISIES
meer dan 100 st. in voor-
raad. Philips grootb. reeds
v.a. ’295,-. Alle toest. pr.
spelend met gar. Radio
Geel. Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760
GRINDTEGELS, mar-
mersplittegels, betonpla-
ten en palen, betonklin-
kers, bandjes, bielzen en
tuindecoraties. Gebr.
Creugers, Economiestraat
46, Hoensbroek, tel. 045-
-213877
TUINPALEN, KOMO-
keur, geïmpregn. Bv. 70
cm ’1770; lm ’2,20; 160
cm ’3.70; 2 m ’4,50; 250
cm ’ 4,80. Kan bez. wor-den. Houth. Impreg, In de
Cramer 104, Hrl. 045-

-| 751687. (Tuss. Limb. Dag-
bl. en woonw.kamp).. EIKEN stereo/tv-kastjes,

', salontafels en mimisets.1 „AAA", Julianastr. lla
Brunssum.

Te k. gevr. IJSKASTEN eMoidiepvriezers. Tel. 045jfei
725595. V
Te k. gevr.KLEUREN TV.
kl. def. geen bezw. ook vi-»..
deo. Tel. 04406-12875.

■

GOUD en zilver. Simunt'«tSittard. Hoogste prijs voo
alle goud, zilver britjan-^
ten, antieke sieraden, zoals "armbanden, horloges, rin- 6<gen, kettingen, tandgoud |&
sloopgoud, zilver, o.a. Be- %stek, munten en pennin- \^.gen. Ook alles wat stuk is- k,

Contant geld. Vrijblijven-,cde taxatie. Simunt, Mis- «s
broekstraat 2, Sittard (ach- je
ter Albert Heijn). Tel^04490-21965. ledere dag ge- L
opend. ' J
Hoogste pr. alle GOUD!)ezilv., munten, brilj., post-
zeg., bestekk. etc. Inform
bij ons vrijbl. taX^
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. alleen van win-
keliers, restanten en oprui
mingen van TEXTIEL
kleding, gordijnstolït!
enz. enz. Hubert, Bloe- 1
menmarkt 8, Geleen, tel l
04494-42760. .
Te k. gevr. AUTO'S va"nft’5O,- tot ’3000,-. Tel-JU04494-43481. Jl
Te k. gevr. KLEUREN V
TV'S defect geen bezw'. Ui
Tel. 04402-78546.

ZELFVERHUIZEN met
onze speciaal ingerichtal
meubelwagens voorpci
'nenautorijbewijs. Teven? 1
verhuur personenauto's ewt; busjes. Autoverhuur Col-1laris, Schelsberg 45, Heer-

_
len, tel. 720202. Jl; HEERLEN. Te h. flats^
Ind.: woonk., keuken, 1, 2. 13 of4 slaapk., badk. en ber-f.- ging. Inl. 045-726926.

' BOYENWONING te
keuken, woonkamer, 31
slpk., balkon, w.c,- badk., cv.; zolder, aparte
ingang. Nieuwenhagerstr-- 36 Übach o. Worms.

3 Kamers op goede stand tc[

" GELEEN, met alle com-
-3 fort, tel. 04494-54354.
'Te h_ HOENSBROEK- goed punt winkelwoon-

'" ruimte voor beginner. Tel-1" 045-752298. I
1 Te h. HEERLEN V. nette

" mensen rustiuge flat, 21
{ slpks., veel privacy ’ 630.--
-_ Incl. service. Tel. 045-

-722413. I
■- I

0 New Look B.V. Steiger- en- BOUWMACHINEVER-
e HUUR. Edisonstraat 8.
i- Schaesberg, tel. 045--- 312154/312709._ KANTELDEUREN of rof
;, luiken bestellen (ook voor
;. industrie). Straten Voeren-
a daal bellen. Tenelenweé

8-10. Tel. 045-750187.



nieuwsuit de provincie, reportage

FNV BOOS OVER UITSTEL PNL-GESPREK
'Regering op verplichtingen

jegens Limburg wijzen'
HEERLEN - De FNV in Lim-
burg is zeer ontstemd over het
uitstel dat Gedeputeerde Staten
van Limburg aan de regering
[hebben gevraagd van het per-
spektievennota-overleg. Dat
Zou aanstaande dinsdag 1 mei
plaatsvinden, maar is inmid-
dels enkele weken uitgesteld-
i.Het door GS genoemde argu-
ment dat de ambtelijke bespre-
kingen nog niet zouden zijn af-

gerond, noemde de voorzitter
van de FNV-Limburg W. Frie-
drichs zaterdagmiddag „Een
grote uitvlucht". De werkelijke
reden om het overleg uit te stel-
len is volgens hem dat de ge-
sprekspartners het oneens zijn.
Wat de regering nog voor het
herstructureringsgebied Zuid-
Limburg wil doen stelt volgens
hem namelijk weinig of niets
meer voor.Hij vindt dat GS het

overleg op 1 mei hadden moeten
laten doorgaan en het desnoods
laten springen, om de buiten-
wacht duidelijk te maken dat
de regering nog steeds verplich-
tingen heeft ten aanzienvan het
herstructureringsgebied Zuid-
Limburg.De FNV-Limburg
heeft aan de regering een brief
gezonden waarin een groot aan-
tal voor Zuid-Limburg urgente
punten worden opgesomd: on-

der meer versnelde invoering
van de arbeidstijdverkorting,
een aandeel van 15 procent van
de één miljard gulden van het
werkgelegenheidsprogramma,
geen samenvoeging van de
rijkspolitiedistricten Roer-
mond en Maastricht en werkge-
legenheidsprojecten voor jon-
geren en vrouwen.

Verduistering
rf^fïrm^EÏome^staa^DÏ__uëïï-jfjlere verdenking. Sterker nog dc
jjfoiitieweet bijnazeker dat de man
r'd ten nadele van deze firma
17e«ft verduisterd.

Jst echtpaar was alleen geïnteres-
"*erd in fietsen die in goede staat

Man en vrouw gebruik-
j. J" tijdens de diefstallen een witte

[s °lkswagen Caddy, waarmee zij
i- ccleel Limburg afstroopten op zoek
l' !*ar nieuwe koopwaar.
' at het echtpaar zolang ongestoord
;. ,Ur> gang kon gaan is te voor een
i- lf°ot deel wijten aan hun verhuis-;pt. In de afgelopen jaren hebben
!' *gewoond op de Nieuwstraat 22 en
~ 9 in Schaesberg en

,eggewikke 4 in Übach over

t- e politie in Landgraaf vraagt men

sen die de afgelopen jaren op die
adressen een fiets hebberr gekocht,
contact met haar op te nemen. (045-
-313555) Dit om de volle omvang van
de praktijken van het echtpaar te
achterhalen.

Te goeder trouw
De politie is ervan overtuigd dat
de meeste mensen te goeder trouw
bij het echtpaar een fiets gekocht
hebben. Bij hen zal de politie dan
ook de tegen een redelijke prijs ge-
kochte fiets niet in beslag nemen.
Het echtpaar is ingesloten en zal
voorgeleid worden aan de officier
van justitie.

Getuigen gezocht;

VROUW
BEROOFD

VALKENBURG - Donderdag-
avond omstreeks 23 uur is de uit
België afkomstige mevrouw W.
door een onbekende man overval-
len. De vrouw werd onzedelijk bc-,
tast en beroofd van haar handtas
met een waardevolle inhoud van
enkele duizenden guldens. De
vrouw kreeg nabij de afslag Geus-
seltstadion te Maastricht auto-
pech. Kort daarop stopte een auto
met daarin de onbekende die de
vrouw aanbood haar elders in de
bebouwdekom afte zetten. De man
reed evenwel een andere richting
uit en nabij de afslag Meerssen aan
de Parallelweg stopte de man zijn
(lichtkleurige auto) en overviel de
vrouw. Getuigen van het voorval
worden verzocht contact op te ne-
men met de rijkspolitie van Val-
kenburg (S 04406-12302) of met de
plaatselijke politie.

ROERMOND - De Vereniging
Vrienden en Vriendinnen van
deROZ vindt dat de stichting
Radio Limburg, een minder
van de NOS afhankelijke re-
gionale omroep, zo snel moge-
lijk officieel opgericht moet
worden. Tijdens de jaarver-
gadering afgelopen zaterdag
in Roermond besloot de ver-
eniging een 'klemmend ver-
zoek' aan de ROZ-program-
maraad te richten om de or-
ganisaties, die positief tegen-
over het idee van Radio Lim-
burg staan, nog voor de zo-
mervakantie bij elkaar te
roepen. De ROZ-programma-
raad heeft in januari het ini-
tiatief tot Radio Limburg ge-
nomen.

„Als de programmaraad op korte
termijn geen stappen onderneemt
om tot een officiële oprichting
van Radio Limburg te komen,
dan zal de Vereniging Vrienden
en Vriendinnen van de ROZ zelf
initiatieven in deze richting ne-men", aldus voorzitter Jean Dols.

MAASTRICHT - De freelance-medewerkers van het ROZ-sport-
programma hebben gisteren hun klachten voorgelegd aan Hub
Bammens, lid van de Ondernemingsraad van de NOS. (De 'regio-
nale' valt namelijk onder de NOS-paraplu). De sportmedewerkers
zijn het volstrekt oneens met een bezuiniging van zestig procent op
het budget van ROZ-sport. Volgens hen is het onmogelijk nu nog
een sportprogramma te maken zoals in het verleden.
OR-lid Bammens heeft toegezegd dat hij NOS-commissaris Dijk-
stra met klem zal verzoeken met de ROZ-sportverslaggevers de
onstane problemen te bespreken. Verder kan de ondernemings-
raad formeel weinig doen.
Van de freelance-medewerkers, die tot nu toe elke zondag hun bij-
dragen aan ROZ-sport leverden, heeft er gisteren maar één mee-
gewerkt. Bij de ROZ kwmamen verschillende telefoontjes van boze
luisteraars binnen.
Presentator Alf Poell maakte gisteren in de sportuitzendingen mel-
ding van de bezuinigingen, maar onthield zichverder van commen-
taar. Overigens was het gisteren de laatstekeer datROZ-sport tus-
sen de middag te beluisteren was. In mei gaat namelijk voor alle
programma's het zomerschema in. Het middagprogramma op zon-
dag zou een meer 'agenda-achtig'-programma moeten worden.

"De freelance-sportmedewerkers in gesprek met ondernemings-
raadslid Bammens, gisteren in de ROZ-studio.

Maastricht
tegenapartheid

'SfAASTRICHT - Boycot Outspan
Jktie houdt de tweede vergadering
jff voorbereiding van de aktie

ustricht tegen apartheid' op

'fasdag 15 mei om 20 uur in het- van het Centrum voor Vrede
IP Ontwikkelingssamenwerking,
r°rtenstraat 4 te Maastricht.

Bromf ietsdief
kreeg spijt

- Een bromf ietsdief dieH>ijt kreeg van zijn „zonde" heeft
«"ch zaterdagmorgen vrijwillig ge-; bij de Heerlense politie. Hijvertelde dat hij samen met een

! £iend de nacht ervoor, toen hij
'link wat alcohol naar binnen hadffóklokt, een bromfiets had gesto-
*n.Jjladat hij weer een beetje tot zijn
Positieven was gekomen kreeg hij
*Mjt van het gebeurde. Nadat ook
*'jn mededader door de politie on-
jfer handen was genomen en de
"rommer was terugbezorgd bij de

mochten beiden weer
huis terugkeren.

Verkeersdode
S.ÈRGEN - Op de Nieuweweg te
>'ebengewald (gemeente Bergen

■ is zaterdagmorgen de 19-jarige
°s Tebarts uit deze plaats om het
J^en gekomen. Hij botste door nog

oorzaak met zijn perso-
nenauto tegen een boom en was op'3g dood.

Veertiende boekje Netty en Wil Engels

Koken met bier: een
speciale lekkernij

SCHINNEN - In mei komt het in-
middels al veertiende kookboek
van Netty Engels op de markt. Dit
maal heeft de in Thull-Schinnen
woonachtige Netty voor een heel
speciaal onderwerp gekozen, na-
melijk het koken met bier. Samen
met haar man Wil, met wie ze de
boeken schrijft, is ze de zeven
brouwerijen die Limburg rijk is af
gegaan. Geladen met alle mogelij-
ke soorten gerstenat en informatie
over de brouwmethoden ging ze
thuis aan het werk. Het resultaat is
verbluffend. Bier blijkt niet alleen
lekker in het glas, ook vlees, soe-
pen en gebak smaken heerlijk als
er bier in zit.

Netty kwam op het idee om het boek
te maken toen ze oude recepten vond
waar ook bier in verwerkt was. Ze
ging meteen aan het werk en scha-
kelde toen het concept bijna klaar
was een bierbrouwer in. Deze bracht

Netty op het idee om er bestaande
bieren in te verwerken. Het hele boek
werd herschreven, zodat er alles bij-
elkaar toch heel wat werk en tijd inge-
stoken is. „In het boekje, dat uitgege-
ven wordt in de vorm van een pocket,
heb ik ook de geschiedenis van de
zeven brouwerijen vermeld. Leuk is
dat je overal zo gastvrij ontvangen
werd en iedere brouwer moeite doet
om zijn methodes te laten zien". Na
het proeven van de verschillende
soorten bier koopt de familie Engels
niet klakkeloos meer een krat pils.
Netty en haar man hebben geleerd
verschillende soorten bier te cjrinken.
„Al het bier smaakt anders. Dat proef
je heel goed in de recepten. Je kunt
niet ieder bier gebruiken voor vlees",
legt de schrijfster uit.

Voor Netty en haar man Wil is koken
een hele uitdaging, een hobby waar
veel tijd in gaat zitten. Netty krijgt
nieuwe ideeën als ze aan het koken is

of gewoon tijdens dagelijksebezighe-
den. Op die manier zijn ook de ge-
rechten 'lever uit Schinnen' en 'stoof-
vlees uit Gulpen' geboren. In al haar
boeken, een gedeelte wordt landelijk
uitgegeven en anderen zoals het laat-
ste, verschijnen provinciaal, is haar
binding en liefde voor Limburg terug
te vinden. Al is het de naam van een
gerecht, of de lokatie voor een foto,
Limburg wordt vermeld.
Een maal per maand geeft Netty een
lezingover alles wat ze tot nu toe aan
kennis heeft opgestoken. Deze avon-
den zijn voor haar niet alleen gezellig
maar ook leerzaam. „Zeker als oude-
re dames in de zaal zitten, kom ik
meer te weten over oude streekre-
cepten en dat is altijd weer leuk", al-
dus de Schinnense. Ook het feno-
neem braderie wordt niet overgesla-
gen. Dit jaarzijn het er twee waar ze
met haar gezin present is. Aan meer
begint ze niet, want dat is niet meer te
combineren met haar werk. "Netty en Wil Engels samen met hun twee dochtertjes bij de vele flesjes bier die nu regelmatig gebruikt

worden bij hetkoken .

KOPERS TE GOEDER TROUW, MOGEN FIETS HOUDEN'

Landgraafs echtpaar stal
honderden fietsen in Limburg

■-ANDGRAAF - Met de aanhouding van een Landgraafs-^chtpaar heeft de politie in die plaats een groot aantal fiet-ilendiefstallen in heel Limburg opgelost. De 40-jarige man enJ'jn 38-jarige echtgenote hebben zaterdag bekend vanaf 1981
praktisch dagelijks door hen gestolen fietsen aan nietsver-moedende burgers te hebben verkocht. Het echtpaar zette
T*er regelmatig advertenties in de krant, waarin zij fietsen
■Oor een behoorlijke prijs - variërend van 250 tot 350 gulden
■te koop aanbood.

,n e echtelieden hun „handel" zeer
el opgezet. Zij handelden

ftder de naam van de - legitieme -
U'Uitse firma Elomed, die in hetrl 'ensgebied invalidenwagentjes
1 Srkoopt. De man die een vertegen-
r^fpordiger was van deze firma had■{ fa illegale praktijken verweven
v [*et de verkoop van de invalidenwa-
.* *ntjes._ "ensen die naar aanleidingvan een,„ informeerden naar een
jljfeüwe fiets, werd een verhaal op-gangen over een invalide moeder
je 'tante, die niet meer in staat was
c-'fii te fietsen. Ook werd wel gezegd,
«""Pt de fiets was ingeruild tegen een
rPvalidewagen.

Controle op
gedrag trimmers

VALKENBURG - De groep
van de rijkspolitie Valken-
burg is afgelopen weekend
gestart met een verkeers-
controle op het gedrag in
het verkeer van trimmers en
de eventuele volgautos'.
Daarbij werden processen
verbaal gemaakt wegens te
langzaam rijden, hinderen
van andere verkeersdeel ne-
mers, onjuist gebruikt van
zwaailicht en verkeerde toe-
passing van gedragsregels.
De rijkspolitie Valkenburg
zal nog enige tijd met deze
verkeerscontrole doorgaan.

Ontslag voor ruim 100personeelsleden

Geleens installatiebedrijf
(GIB) toch failliet

GELEEN/MAASTRICHT
Ondanks verwoede pogingen
het bedrijf te 'verkopen',
heeft de Maastrichtse recht-
bank vrijdag het faillisse-
ment uitgesproken over het
Geleense Installatiebedrijf
(GIB). Dat betekent dat de
ruim 100 personeelsleden van
het bedrijf op straat staan.
Het bedrijf dat een miljoe-
nenschul heeft, kwam enkele
weken geleden in ernstige
problemen omdat de Neder-
landse Middenstandsbank te
geldkraan dichtdraaide.

Het personeel is geschokt, ook al
had directeur Feenstra enkele we-
ken geleden het personeel in kennis
gesteld van de liquiditeitsmoeilijk-
heden. Feenstra heeft tevergeefs ge-
probeerd de NMB-directie te bewe-
gen een afslankingsplan voor het
bedrijf, waardoor een miljoen gul-
den gespraakkon worden, te accep-
teren, maar de NMB-directie heeft
dat plan als onhaalbaar afgewezen.
De bankgarantie bleef ingetrokken.
Het is volkomen onduidelijk waar-
door het Geleens bedrijf op het in-
dustrieterrein Borrekuil in de pro-
blemen is geraakt. Volgens perso-
neelsleden is het niet ondenkbaar
dat door een falend management de
achteruitgang van het bedrijf is ver-
sneld.

Of er nog pogingen worden gedaan
de werkgelegenheid gedeeltelijk te
redden door het onderbrengen van
het GIB in een ander concern was
gisteren niet te achterhalen.

Jaarvergadering Vereniging Vrienden en Vriendinnen ROZ:

Maak snel stichting
van Radio Limburg

Volgens hem is haasf geboden
met de officiële oprichting. „Na
het debat in de Tweede Kamer is
het tij weliswaar ten gunste van
de ROZ gekeerd, maar er zitten
nog wat addertjes onder het gras".
Niet het provinciebestuur maar
een nog in te stellen Commissa-
riaat voor de Media gaat de zend-
machtigingen in de toekomst ver-
delen, maar het laat zich daarbij
leiden door een zwaarwegend ad-
vies van provinciale staten. „Het
is dus hoog nodig dat Radio Lim-
burg een aanvraag tot zendmach-
tiging bij het provinciebestuur

neerlegt. Want als straks het Com-
missariaat de provincie om advies
vraagt, dan mag er natuurlijk niet
alleen een aanvraag van de SROL
liggen", aldus Dols.

ROZ-programmaraadslid Beliën
gaf tijdens de jaarvergaderingvan
de vrienden en vriendinnen van de
ROZ de stand van zaken ten aan-
zien van Radio Limburg. Volgens
hem hebben tot nu toe 18 van de 30
in januari aangeschreven organi-
saties positief gereageerd. „Waar-
onder helaas niet een aantal in-
stanties, die nogal wat gewicht in
Limburg vertegenwoordigen (on-

der meer CDA -red.) Dat komt om-
dat verschillende organisaties met
het dilemma zitten dat ze zich des-

tijds nogal duidelijk hebben uitge-
sproken voor de SROL", aldus Be-
liën. Volgens hem mag dat echter
geen belemmering zijn mee te gaan
werken aan Radio Limburg, alhoe-
wel hij zich realiseert dat dit,,zeer
moelijk zal zijn". „Er zal nog volop
gepraat kunnen worden over Ra-
dioLimburg, zodat het een omroep
wordt, waar iedereen in Limburg
zich in kan vinden", zei het ROZ-
programmaraadslid afgelopen za-
terdag.

Het voorstel van de Vereniging
Vrienden en Vriendinnen van de
ROZ om zo snel mogelijk Radio
Limburg een officiële status te ge-
ven vindt Beliën "op zich heel erg
goed".

Politie-actie na Zolder
Hardrijders

betaalden grif
HEERLEN - De Algemene Ver-
keersdienst van de Rijkspolitie
heeft gistermiddag met een heli-
copter en zeven politie-auto's bij
een gerichte snelheidscontrole
45 hardrijders aangehouden. De
45 automobilisten kregen geld-
boetes van 150 tot 500 gulden.
Volgens verkeersschout mr.Bar-
doul hebben veertien weggebrui-
kers de opgelegde boete direct
betaald. De rest moet op 18 juni
verschijnen voor de kantonrech-
ter in Heerlen. De politie die voor-
al met het oog op deraces in Zol-
der en de snelheidsdrift van veel
weggebruikers daarna de gerihc-
te actie hield, greep eerst in wan-
neer automobilisten de 130 kilo-
meter per uur overschreden. Pie-
ken waren er van 180 tot 185 kilo-
meter per uur...

(ADVERTENTIE)

Heden maandag 30 april Koninginnedag
LUIKSE MARKT TE ELSLOO

van 10 tot 18 uur, diverse attrakties. Duizend en een
artikelen. Orkest Wesley Sound en om ± 17.00 uur.

Een volksgebeuren voor iedereen. 42583 1
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Expositie van André Dicteren

Scènes op de rand
van mythe en magie

HULSBERG - Er is heel wat
aan de hand in de wereld van
André Dicteren, een wereld,
die overigens nauwelijks ver-
schilt van die van ons. Wie
zijn schilderijen bij Wanda
Reiff ziet, herkent en geniet.
En met de droefgeestigheid
valt het al met al wei mee, al
zet hij ons in 28 grotere en
kleinere acryls goed te kijk. In
ons zoeken en streven, vallen
en opstaan. Het drama van
menselijk handelen met al
zijn inspanningen, rust en on-
rust.

Dicteren (40) schildert wat je mag
verwachten van iemand die zich het
lot van de mensen aantrekt. Dat is
te voorzien. Maar ook het onvoor-
ziene, het ongrijpbare en bovenzin-
nelijke trekt Dicteren aan. Het me-
tafysische dat hij veelvuldig in zijn
schilderijen aanbrengt, zorgt voor
een aparte geladenheid, een die
ondanks alles redelijk te overzien
blijft. Maar daarvoor ben je bij Dic-
teren aan het goede adres.
Als geen ander weet hij, wat hij zeg-
gen wil, direct over te brengen. Zijn
helder en fris palet, zijn vlotte pen-
seelvoering versterken de span-
ning van het opgeroepen beeld. En
waar dat laatste al te zwaarmoedig
mocht overkomen, veegt hij dat
weer weg, trefzeker, in een heldere
lichtfontein van klaterende kleuren.
Appelgroen en citroengeel, naast
mooie rosé en vleeskleurige vel-
den. Los geschilderd, openlatend,
lichte toesten met een enkel ac-
cent. Dat ruikt naar Neue Wilden.
Heel even maar, want Dicteren is
toch te veel realist, zij het met een
romantische inslag. Op die manier
gaat niet verloren waar het hem om
gaat: de mens en zijn relaties. 'En
vooral: de bedreiging die de mens
voor zichzelf is. Telkens opnieuw
schildert hij het menselijk tekort,
maar minder beklemmend dan
voorheen. Meer en meer kan er een
kwinkslag af, waardoor het werk te-
gen een achtergrond van milde iro-
nie genietbaar blijft.

Toch is het werk van André Die-

teren niet altijd even doorzichtig.
Dat is natuurlijk ook niet te ver-
wachten van een schilder die
zich inlaat met het onderbewust-
zijn van de mens. Wie Jung iets
zegt, de Zwitserse psychiater en
dieptepsycholoog, kan zijn hart
ophalen. Er is heel wat, tussen
appel en slang, dat om aandacht
vraagt. Vuur en aarde, maar
vooral is er het water: spetterend
en opspattend; ijskoude stralen,
onzinnig hard spuitend zoals in
„ondraaglijk genot" of onver-
wacht versluierend zoals in het
fragile „Mogelijke aanraking".
Het meest verrassend zijn de grote
doeken waar Dicteren elementen
van een offer heeft ingebracht. Stil-
gezette rituelen, scènes op de rand
van mythe en magie. Wat is hier ge-

beurd en staat ons nog te wachten?
De bedreiging bezweerd, maar
voor hoe lang nog? Dicteren plaatst
er een knap geschilderde tijger bij.
Neergelegd in zand. Jachttrofee
van alle tijden. Met op de achter-
grond het dreigende silhouet van
een piramide. Geen mens te zien.
Die heeft het te druk. Met bouwen
en vernietigen. Dat heeft Dicteren
goed geschoten.

Wie zich door deze begaafde
schilder uit Schinnen wil laten
vangen, kan tot en met zondag
20 mei terecht in Galerie Wanda
Reiff, Aalbekerweg 85, Aalbeek-
Nuth. Tussen 13 en 17 uur op
woensdag tot en met zondag.

FRANS BUDÉ

" De ware vrucht van André Dicteren.

Ook bezoek aanPapoea Nieuw-Guinea, Solomoneilanden en Thailand

Z-Korea belangrijkste
reisdoel 21e pausreis

DEN HAAG - Zuid-Korea is het be-
langrijkste reisdoel van de paus
tijdens zijn 21e buitenlandse reis
van 2 tot en met 12 mei. Behalve
aan Zuid-Korea brengt depaus ook
een bezoek aan Papua Nieuw-Gui-
nea, de Solomoneilanden en Thai-
land. Het is de derde keer dat de
paus in Azië zal zijn. Eerder be-
zocht hij in november 1979 Turkije
en in februari 1981 Pakistan, de Fi-
lipijnen en Japan. Tijdens zijn reis
van februari 1981 bracht hij korte
tijd tijd door op het eiland Guam.
Hij zal nu Oceanië voor de tweede
keer aandoen.

De Zuidkoreaanse RK Kerk, die dit
jaar haar tweede eeuwfeest viert, is
een snel groeiende Kerk. Waren er
in 1953 nog maar 166.000 Rooms-
Katholieken in het land, in 1960 was
dat aantal al toegenomen tot
450.000. In 1970 werden er 790.000
Rooms-Katholieken geteld en op dit

moment zijn er naar schatting 1,6
miljoen. Dit aantal zal naar sommi-
gen verwachten door het pausbe-
zoek kunnen aanzwellen tot 2 mil-
joen.
Terwijl deRK Kerk in het algemeen
met een groot tekort aan priester-
kandidaten kampt, zijn de priester-
opleidingen in Zuid-Korea niet in
staat om allen die priester willen
worden, op te vangen. Toch blijft de
RK Kerk in Zuid-Korea onder de
ongeveer 40 miljoen Koreanen een
betrekkelijk kleine Kerk. Het Boed-
dhisme heeft er ruim 12 miljoen
aanhangers, het Protestantisme
ruim 7 miljoen en het Confucianis-
me ruim 5 miljoen. Maar de invloed
van de RK Kerk is tamelijk groot,
omdat zij een relatief grote aanhang
heeft onder de intellectuelen, de le-
den van het het parlement en in ho-
gere militaire kringen.

De RK Kerk in Korea heeft de afge-
lopen eeuwen diverse keren aan
vervolging blootgestaan. Na een
eerste golf in 1801 waren er vervol-
gingen in 1839, 1846 en 1866. De
paus zal tijdens een eucharistievie-
ring in de Zuidkoreaanse hoofd-
stad Seoel het lot van vele Rooms-
Katholieken in de afgelopen eeu-
wen herdenken met de heilig-
verklaring van 103 martelaren, die
in de 18e en 19e eeuw zijn omgeko-
men. Het is voor het eerst in de mo-
derne tijd, dat er mensen buiten
Rome heilig worden verklaard.

Het repressieve binnenlandse be-
leid van de Zuidkoreaanse regering
stuit al jaren op veel verzet. In dit
verzet spelen de christenen, onder
wie Rooms-Katholieken, een be-
langrijke rol. In de jaren zeventig
traden vele jongeren, arbeiders en
studenten, tot de RK Kerk toe om-
dat dezeKerk in hun ogen één van
de weinige bronnen van verzet te-
gen het dictatorialeregeringsbeleid
was.

Hans Engbersen
jeugdtrainer MVV

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - MVV heeft Hans
Engbersen gecontracteerd als
jeugdtrainer. De ex-Fortunees
wordt met ingang van het nieuwe
seizoen trainer van de B-jeugd
(spelers tot 16 jaar).

Thailand
Donderdag 10 mei reist depaus naar
Thailand. Daar zal hij op vrijdag 11
mei een bezoek brengen aan het
vluchtelingenkamp Phanat Nik-
hom, een der talrijke kampen voor
vluchtelingen uit Kampuchea in j
Thailand. De afgelopen weken al-
leen al zijn 70.000 Kampucheanen
uit vrees voor bombardementen
van Vietnam naar Thailand ge-
vlucht en de vluchtelingenstroom
blijft voortduren.
Verreweg de meeste inwoners van
Thailand (95 procent) zijn boed-
dhist. De paus zal in de Thailandse
hoofdstad Bangkok een ontmoeting
hebben met de patriarch van de
Thaise Boeddhisten.

Op de heenreis naar Zuid-Korea
maakt het vliegtuig met de paus
een tussenlanding in Alaska. De
paus zal dan een ontmoeting heb-
ben met president Reagan die te-
rugkeert van zijn bezoek aan de
Chinese Volksrepubliek. Het is de
tweede ontmoeting tussen Reagan
en de paus. De eerste ontmoeting
had in 1982 plaats toen de Ameri-
kaanse president een bezoek aan
Rome bracht. Volgens waarnemers
zal de situatie in Midden-Amerika
een van de belangrijkste gespreks-
punten in Alaska zijn.

Vermeulen (nog)
niet naar Engeland

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - Pierre Ver-
meulen heeft zijn verken-
ningsreisje naar Engeland
moeten uitstellen. Op verzoek
van Luton Town zou de linker-
spits van Feyenoord afgelopen
woensdag de Noordzee over-
steken om met die Engelse
club tot zaterdag mee te trai-
nen. Dat ging niet door „omdat
de tijd tekort was", aldus Ver-
meulen. „Ze wilden me een
volle week bezig zien". De
Limburger vertrekt nu direct
na de uitwedstijd bij Willem II
op 6 mci voor een week naar
Engeland, waar hij dan twee
oefenwedstrijdjes meespeelt
met Luton, dat zich tot nu toe
als enige gegadigde heeft ge-
meld bij Feyenoord. De Rot-
terdamse club vraagt 7,5 ton
voor Vermeulen. Zoals be-
richt, is de naam van de ver-
trekkende Feyenoorder ook in
Roda JC-kringen gevallen.

Geen begrip
Het was tekenend dat de protestant-
se theologiestudenten die in 1981
het Amerikaanse cultureel instituut
in Pusan in brand staken, zich in
een open brief tot de aartsbissschop
van Seoel, kardinaal Stephen Kim,
wendden, omdat zij bij hun eigen
kerkleiding geen begrip voor hun
daad verwachtten. De Justitia et
Pax Commjssie van de Koreaanse
bisschoppenconferentie heeft zich
diverse keren moeten verdedigen
tegen verwijtenvan de autoriteiten,
als zou zij communistische sympa-
thieën hebben.
De Koreaanse bisschoppen keerden
zich nog in 1982 in een herderlijk
schrijven tegen de schending van
de mensenrechten en het folteren
van politieke gevangenen. Niet alle
bisschoppen echter staan kritisch
ten opzichte van de regering; er zijn
er ook die zich achter de regering
opstellen en hun priesters verbie-
den bijzondere diensten te houden
voor politieke gevangenen.

Op maandag 7 mei vertrekt de
paus uit Zuid-Korea en begeeft hij
zich naar Papua Nieuw-Guinea,
waar hij onder meer een ontmoe-
ting heeft met de vier bisschoppen
van deze jonge staat. Van de 3,1
miljoen inwoners van het land zijn
er 890.000 Rooms-Katholiek. Ver-
der zijn er veel Lutheranen, Angli-
canen, Methodisten en Presbyte-
rianen. In Papua Nieuw-Guinea
heeft de RK Kerk, zoals in vele ont-
wikkelingslanden, te maken met
allerlei sekten, waarvan de belang-
rijkste ,uit de Verenigde Staten
stammen. Het land gaat in Rooms-
Katholieke kringen door voor een
der moeilijkste missielanden.
Een groot probleem van de Kerk in
Papua Nieuw-Guinea, waar de
meeste inwoners aanhanger zijn
van animistische religies, is de ver-
werking van inheemse riten in de
gebruiken van de Rooms-Katholie-
ke Kerk.

Voorts brengt de paus een bezoek
aan de Solomoneilanden die 1.600
kilometer van Papua Nieuw-Guinea
zijn verwijderd. De Rooms-Katho-
lieken maken ongeveer eenvijfde
uit van de bevolking van deze eilan-
dengroep, die in 1978 onafhankelijk
werd van Engeland. De paus zal
daar onder anderen spreken met ge-
vangenen en een mis opdragen in
het Pidgin-Engels, dat hij speciaal
voor zijn bezoek aan Papua Nieuw-
Guinea en de Solomoneilanden
heeft geleerd.

Formannoy
te duur
TILBURG - Willem II zal het
komende voetbalseizoen geen
gebruik meer maken van de
diensten van doelverdediger
Jan Formannoy. Het huur-
koopcontract met Sparta zal
niet worden voortgezet.

UEFA zorgt
voor vuurwerk
Junioren geen EK
ZURICH - Een stuk vuurwerk,
dat op 11 april in Velsen op het
veld werd geworpen, is de Ne-
derlandse voetbaljeugd tot 18
jaar duur komen te staan. De
tuchtcommissie van de Euro-
pese voetbal unie (UEFA) be-
paalde zaterdag bij een zitting
in Zurich dat Nederland niet
mag deelnemen aan de strijd
om het Europees kampioen-
schap voor spelers tot achttien
jaar, die in de Sowjet-Unie
wordt gehouden. De UEFA
veranderde de uitslag van de
wedstrijd, Nederland - Luxem-
burg, die met 4-2 door Oranje
werd gewonnen, in een neder-
laag van 0-3.

Van Doorn leidt
in cross 250 cc

SITTENDORF - Gert-Jan van
Doorn heeft zondag in Sittendorf
(Oostenrijk) de eerste plaats in de
strijd om het wereldkampioen-
schap cross in dekwart-literklasse
overgenomen van de Oostenrijker
Heinz Kinigadner. In eigen land
wonKinigadner de eerste manche,
maar haalde in de tweede de finish
niet. VanDoorn begon met een der-
de plaats en won de tweede rit.
Voldoende om in de strijd om het
wereldkampioenschap voorlopig
een puntje meer te veroveren dan
Kinigadner.

Uitslagen: Eerste manche: 1. Kini-
gadner(Oos), KTM, 2. Vimond (Fra),
Yamaha, 3. Gert-Jan van Doorn
(Ned), Suzuki.
Tweede manche: 1. Van Doorn, 2.
Whatley, 3. Wallinger (Oos), Puch.
Stand WK.: 1. Van Doorn 54 punten,
2. Kinigadner 53, 3. Velkeneers 47,

Punt voor
Van Duimen

TUBBERGEN - Bij de derde serie
motorwegraces, meetellend voor
het Nederlands kampioenschap,
won Hans Spaan de 80cc voor vier-
duizend toeschouwers. Eerder al
won Spaan de wedstrijden in Tol-
bert en Zandvoort. De zege in de
125cc ging naar Boy van Erp. Win-
naar in de 250cc werd Peter Looyes-
teyn. De overwinning in de 500cc
ging niet zoals werd verwacht naar
Boet van Duimen uit Ammerzoden.
Rob Punt (Heiloo) versloeg Van
Duimen op de eindstreep. Punt
breidde met deze zege zijn voor-
sprong in het algemeen klassement
uit tot tien punten.

Sport kort
Jannus kampioen
HUISSEN - Jannes van der
Wal heeft de Nederlandse
damtitel veroverd. Van der
Wal verloor in de slotronde in
Huissen weliswaar van Jan-
sen, maar zijn naast concur-
rent, Clerc, kwam tegen Dolle-
kamp niet verder dan remise^
Clerc was titelhouder. De eer-;
ste vier, Van der Wal, Clerc,
Van de Borst en Stokkel,
plaatsten zich voor de eind-
strijd van volgend jaar.

Doping
kogelstoter
GOTHENBURG - De Joego-
slavische kogelstoter Jovanj
Lazarevic is bij de Europese
indoor-atletiekkampioen-
schappen in Gothenburg in
maart op doping betrapt. Dit
is zondag na een bestuursver-'
gadering van de Europese at-
letiekbond bekend gemaakt.
Voor de overtreding van Laza-
revic werd nog geen straf uit-
gesproken.

Zwemrecord
DEN HAAG - Tijdens de wed-
strijden om het kampioen-
schap van zwemkring Den
Haag heeft Jolande van de"
Meer zondag het nationale re-
cord op de 1500 meter vrije
slag verbeterd. In het bad De
Morgenstond legde de zwem-
ster van De Raket uit Delft dei
incourante afstand af in 16 mi-i
nuten en 23,4 seconden. Dat;
was 1,3 seconde sneller dan
het oude record, dat zij sedert
1983 in handen had.

Hockeytoernooi
WEST-BERLIJN - De eerste
wedstrijd van het Nederland-
se herenhockeyteam tijdens
het vier-landentoernooi in
West-Berlijn heeft coach Wim
van Heumen stof tot nadenken
gegeven. Niet alleen verloor
Nederland voor de derde ach-
tereenvolgende keer in ander-
half jaar met 1-2 van India, de
talrijke haperingen in het veld i
en met name het gebrek aan
succes uit de acht strafcor- '*ners, stemden van Heumen t
zorgelijk. De dames, die in ver-;J
band met het toernooi om de t
Europese titel in Rijsscl, dativ
donderdag begint, al een dag j
eerder in actie kwamen, deden]
het beter met overwinningen]'
op Groot-Brittannië (5-1) en de]'
Verenigde Staten (3-2). Het ,
toernooi wordt vandaag].
voortgezet.

Karpov leidt
LONDEN - De uitslagen in de]
vierde ronde zijn: Nunn - Tim-<
man afgebroken, Karpov - Po-Jloegajevski 1/2 - 1/2, Torre i
Speelman afgebroken, Mestel 3
Miles 1-0, Seirawan - Vaganjan
afgebroken, Ribli - Kortsjnoi
1/2 - 1/2, Andersson - Chandler
0-1.
Stand na vier ronden: 1. Kar-
pov, Poloegajevski, Chandler
3punten, 4. Ribli 2,5, 5. Kortsj-
noi, Mestel 2, 7. Seirawan,
Timman, Vaganjan 1,5 + 1 af-
gebroken, lO.Andersson 1,5,
ll.Nunn, Speelman 1 + 1 afge-
broken, 13. Miles 1, 14.Torre
0,5 + 1 afgebroken.

Kans voor
Jef Janssen
BAARLO - De laatste testwed-
strijd in Nederland voor de
dressuurploeg voor de Olym-
pische Spelen werd in Baarlo
gewonnen door Tineke Bar-
tels voor Jef Janssen. Voor de
dressuurploeg definitief
wordt samengesteld volgen
nog twee wedstrijden in het
buitenland.

Martini-cup
In de wedstrijden om de MartiJ*
Cup, de nationale open kampioen
schappen viertallen, heeft teaw
v.d. Peppel (v.d. Peppel-Timmew
en Deliége-Fliek) zich voor de hal'
ve finale weten te plaatsen doo'
een overwinning op team x.6>
'Leegte. De andere kanshebber;
team Gielkens, ging met slechts"?
punten verschil ten onder tege'
team Beljaars (Weert).

In een wedstrijd over 28 spellen zij'
er natuurlijk een aantal, waarop di }
4 matchpunten verdiend haddei ;
'kunnen worden, zodat hier, no!!
meer dan anders, geldt dat de wed !
strijd niet van één spel heeft afg*
hangen. De grootste match-lose l
evenwel bleek het volgende spel t<
zijn.
West gever; niemand kwetsbaar.
West Oost
♦H10984 *A 5
*AB *HB7
♦H8654 4AV972
*5 +H96
Terwijl de Weertenaren 6R bodef
kwamen Gielkens-Koerselman niej
verder dan SR, hetgeen 10 maten]
punten kostte. Het spelenvan 6R zaj
niemand problemen opleveren efl
misschienvindt u het bieden ervaf
ook niet moeilijk. Het betreft uiteiïi
delijk een 5-5 troeffit en dan is dj
hoogt van het contract meer afhan
keiijk van de controles dan van eej
totaal puntenaantal. Het spel word,1
dan ook pas echt interessant wan'
neer Oost ruitenvrouw en klaver
heer mist. U zit dan met 11 punterl
tegenover 11 (hartenboer kan na1'
tuurlijk ook nog weg) en u speel'
even vrolijk 6R als de ruitens maai'
niet 3-0 tegen zitten, alhoewel u daP
ook nog niet bij voorbaat kanslooï
bent. Alleen, het bieden wordt we'
een graadje moeilijker; een pro-
bleem waar een echte denksporte)'
zich mee kan amuseren.

Hevige sneeuwval in Oostenrijk! En dat terwijl de maand mei voor de deur staat. Veel automobilisten
werden blijkbaar ook verrast door het onverwachte witte tapijt, want op de snelweg

naar Wenen vonden afgelopen weekeinde heel wat slippartijen plaats.

Te huur gevr. BENEDEN-
WONING met tuin omg.
Heerlen, huurprijs (450.-.
Tel. 045-325163 na 18 uur.
HUIS in goede ligging
voor café of gesl. café^notel
te h. gevr. Tel. 045-272083
ma-vr. v.a. 14.00 uur.
WONING of boerderijtje
met grote schuurof dergel.
Ouder huis met enig op-
knappen" geen bezwaar.
Huur tot ’ 750,-. Tel. 04498-
-52537.

Mooie grote FLAT te Heer-
len rullen teg. flat of won.
Hrl. of dir. omg. Tel. 045-
-711139.

SNELLE VERKOOP van
uw huis daarnaar streven
wij bij onze bemiddeling.
Vrijblijvende informatie:
Troost Onroerend Goed,
Heerlen. Tel. 045-717976.
WONING, kamer, open
keuken, hal. 3 slpks.. bad.
berging. garage, tuin,
voorz. v. rolluiken, vr.pr.
(119.000- k.k. Uterweg
90, Heerlen, tel. 221498.
Mooi PAND centr. Kerkra-
de-W. bevat vijf 2 pers. ap-
partem. Huuropbr. bruto

’ 28.600.- p.jr. Wegens
ouderdom eigenaar voor
slechts f 129.500.- k.k.
(mcl. invent.) Tel. 045-
-716629 na 17.00 uur.
SUSTEREN te k. geh. ge-
ren, woning m. tuin, kel-
der, doorl. woonk.m. keu-
ken, badk., w.e. hal. Boy. 3
slpks.. overl., zolder.

’ 85.000,-. Tel. Q4499-1322.
SCHINVELD, goed on-
derh. tussenwon. met ach-
tertuin en gar., Ind. b.g.
gang. kelder, woonk., m. o.
pracht, geïnst. keuken, toi-
let, douche, verd.: 3 slpk.,
e.v. Pr. slechts ('86.000-
-k.k. Tel. 045-257381.
Te k. gevr. BUNGALOW
patio-bung. of semi-bung.
in Kerkrade-West. Pr. to
ca. (200.000- tel. 045-
-415947.

Club SAUNA ’42.000- "geen bijkomende kosten. 1Schrijven aan Belvedère 2Strabeek 11, Valkenburg. 1
WOONHUIS te k. te \Brunssum, Muezeberg 8, ]prijs in overleg, tuin, gara- ,
ge. 3 slpks., badk zolder, j"irect te aanv. Tel. 045- r
272902. j
maa-\a-\m-\\-^aa-\^a\-\a-m '________________________________________*■_«■■__■■
YORKSHIRE-TER- ;
RIERS, dw.poedels, 'dw.teckels. Kennel v. Ma- {
nolito, Walem lla, Schin i
op Geul, tel. 04459-1237. *Te k. jonge, bruine KIP- i
PEN. Henk Ploemen, (
Broekhuizenstr. 55, Rim- t
burg. Tel. 045-352295 b.g.g. 1
351591. ]
Vermist zwart-witte KA- J
TER 1 jr. oud omg. Schan-
delen teg. bel. ter. te bez. ]
Schandelerstr. 15, Heer-
len, tel. 045-721946.
Te k. KOE. 15 m. Rukker- j
weg 98, Heerlen. 045-
-423027. ]
Voor het gedipl. TRIM- 1
MENvan honden mevr. de J
Jong, Heksenberg. tel. 045- 1229071 b.g.g. 045-315987. I
TEKKELTJES te k. echt !
ras, geënt en ontw. Tel. '04494-49517. \
PAPEGAAIEN te k. tam- <me gr. roodst. Inr. mogl. \Tel. 04494-49517. ■
VERMIST roodwitte KA- 'TER, omg. Douve-Weien. 'Teg. bel. t.t.bez. Tel. 045- 1420127.
Weg. omstand.heden te k. :BOXER 11 mnd. reu, prijs 1

’ 250.-. Tel. 04499-304(1 'DWERGGEITEN te koop. \Tel. 045-252066. 'Te k. Duitse DOG blauwe "met stamboom. Gulperstr. j
27. Kerkrade. '_______________________________________________________________________________________ j
Wammmm-mmmm

Terugname van FINAN- 'CIERINGSBANK Opel iKadett 1,2, mod. 77, (■ (3.950. 04498-54510. ■
Terugname van FINAN- iiCIERINGSBANK BMW
320, mod. "77, pr. f 7.650.
Inl. 04498-54510. (

Vrijst. type LANDHUIS met praktijkruimte, ondergrond
erf, tuin en weiland, prachtig gel. te Hoensbroek. Gesch. 'v. bedrijf, grote loods, evt. zwembad en parkaanleg, ver- ]
gunning aanwezig. Grond ± 20.000 m2. Dir. te aanv. |
van privé. tel. 045-243536.

Gazonmaaiers af fabriek

Speciaalzaak Enter-Force
bij vliegveld Beek. Tel. 04402-73090. i1 3 42584

Te k. mooie auto's voor n
lage prijzen. MERCEDES 1200 diesel '80 ('16.500.-; j
BMW 730 LPG alle extra's :
'78 f 11.500,-; BMW 5281 }
LPG autom. '78 j 7250L-; <BMW 1802 LPG '74 $f 2250,-; Ford Taunus 1600 lL LPG '77 ’2950,-; Ford 1
Taunus 1600L '79 f 4500,-; (
Ford Taunus 2L LPG '79 j
f 4250,-; Hyundai station- rcar 1400 EL LPG '81 C
(' 7500,-; Citroen 2500 die- s
sel '79 ’5750,-; Citroen j
2200 diesel nw. mot. '76 ,
(3150,-; Peugeot 604
autom. '76 ’2250,-; Peu- igeot 504 GL LPG '77
f2950,-; Honda Civic 1500 I
autom. '76 ’2650,-; Ford ïGranada 23Ó0 GL veel ex- n
tra's LPG '79 f 4750,-; VW fPassat 'LS ''76 (' 1900.-;
BMW 520 veel extra's '75 \
f 2750,-; Bestel Eend 2 CV ï
'78 f 2750,-; Renault 14 TL 'LPG '79 ’ 4250,-; Renault ;
14 TL'7B ’3250,-; Renault
5 GTL '79 f 5950,-; Renault
6 TL '77 ’ 175Ó-; Mazda
616 coupé LPG '78
(2950,-; Lada 1600 GL \
LPG '79 ’3750.-: Talbot ;
Horizon 1.5 laat '79 j
(4250,-; Audi 80 L LPGlaat '76 f 1750.-; Fiat Mira-
fiori 131 LPG '77 ’ 1500,-;
Mitsubishi Galant autom. '2000 GLX LPG type '80 i

’ 6500,-; Inruil mogelijk -ook motoren. Snelle finan- 'ciering. Eigen werkplaats ivoor service. Battenweg i3A Maasbracht tel. 04746- i
4972. *Te k. RENAULT 5 L, bj. !laat '77, i.z.g.st. Vr.pr. '’2750,-. Rozestr. 286, ;
Heerlen, tel. 045-242779. ]
Ruim 20 jaarVolvo dealer, j
VOLVO 343 luxe autom. <'83 ’16.000,-; Volvo 343
luxe autom. '79 + lpg ;
f8500,-; Volvo 343 DL 'automaat '78 ’6950,-; Ci- ]
troën GSA bleumetallic ,
'81 met maar 21.000 km nu 1('7500.-. Volvo Albert ]
Klijn. Kastanjelaan 82, ■Hoensbroek, tel. 045-
-220055. ]
Te k. Ford CAPRI 1.6 GT j
Ips-uitvoering i.z.g.st. "Tel. i
045-324320. ,__ j
Willy's JEEP te k. Tel. 104457-2026. ]
Terugname van FINAN- iCIERINGSBANK Honda ]
Civic 1200, 3-drs., bj. '78,

’ 5.450. Inl. 04498-54510.
■ i

JOIN-AUTO. Porsche 924 i
met targadak t. '79; BMW 1323 I veel extra's '79; BMW 1
728 I anterc. grijs t. '81 (
/ 19.500,-; 8MW316 wit'B3 i
f 16.950,-; BMW 315 wit'B2 i

’ 14.850^-; BMW 316 Rese- |da BBS-uitvoering m. '79 ,
’ 10.950,-; BMW 316 '77 j
('5950,-; BMW 525 bruin- j
met. '78 ’ 5250,-; BMW 518 j
grijsmet. '81 fl 1.950,-; j
BMW 520 lpg'Bl ’ 13.750,-; tVW Passat D. wit zeer 1
mooie auto '81 ’ 10.750,-; (
VW personenvervoer 1groen '80 ’ 6950,-; VW be- j
stel kampeeruitvoering 'moet opgeknapt worden ''81 .(' 5950,-. In- en verkoop ivan alle merken auto's, j
Klaverstr. 1, Sittard-Lim- fbrichterveld bij nieuw j
postkantoor, tel. 04490- ó14769 Jo Zwakhalen. <■

Fe k. GOLF LS bj. '76 met
pg div. extra's. Inr. mogl.
.\stronautstr. 24, Geleen.
rerugname van FINAN-
ZTERINGSBANK Honda
3ivic 1200, bj. '77, f3.650.[nl. 04498-54510.
rerugname van FINAN-
_:iERINGSBANK Honda
Record automaat 3-drs.,
mod. '79, ’6.950. Inl.
34498-54510.
rerugname v. financie-
ringsbank FORD Fiesta
110ÖS, mod. '79, ■’ 6.750.
Inl. 04498-54510.
VW KEVER '74 zeer mooi.
Kantstr. 48A. Übach o.
Worms, tel. 045-312756.
re k. FORD Taunus 1600
Bravo '82; Horizon '79 1300
LS; Opel Kadett Caravan
5-drs. '80; Toyota Celica
Liftback 2000 '80; BMW
316 '79; Volvo 343 auto-
maat '77 f3900,-; Mazda
818 automaat '76 ’2000,-;
Opel Kadett '77 ’4250,-;
Renault 5 TL '79 ’ 5250,-;
Ford Escort '77 ’3000,-;
Toyota Corolla 30 '76
f2750,-; Ford Fiesta 1100
L '78 f 5500,-; Auto Weber
Baanstr. 38 Schaesberg tel.
045-314175 financiering -
garantie - inruil.
FORD Taunus 2000L
4-drs. Bravo met schuifd.'81; Taunus 1600 Bravo '81
en '80; Ford 2000 GL '79;
Opel Rekord 1900 N '81;
Opel Ascona 1900 N '80;
Toyota Carina 1600 L '80
en '81; Mitsubishi Galant
GL '80 en '81; Honda Civic
3-drs. 5-bak '80; Datsun
Cherry coupé 5-bak; Tal-bot 1510 '80 met gas: Re-
naultRsen RlB '80; Mazda
626 '79; Pony 1200 '79;
Audi 100 5 EL '79; Volvo
264 '77; Volvo 343 5-drs.
'81; Audi 100S'77 ’ 2750,-.
Inruil en financieren, Bo-
vag garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. v. Dijk en zoon.
Eigen werkplaats, alle re-
paraties en beurten. Hom-
pertsweg 33, Schaesberg
Kakertjel. 311729.
Gebruikte ONDERDE-
LEN van BMW, Alfa, Opel,
Rover, Ford. (Ind.terr.)
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Auto Center de Bongerd,
BMW 728 '78-79 vanaf
(9950,-; BMW 520-6 '78
(8950,-; BMW 318-320
vanaf /'5950,-; Honda Ci-
vic aut. '83 f 13.950.-;Ford
Escort '81 f 11.950,-; Opel
Kadett '81 'f 11.750,-; Maz-
da 323 '81 ’ 10.750,-; Peu-
geot 104 '79 / 5450,-; Toyo-
ta Starlet 78-79 vanaf
('5250,-; Alfa Sud '79
('4250,-; Skoda 120 L '79
('2950,-; VW Derby '78
('5450,-; Golf 5-drs. '77
f5250,-; Golf 1.6 LS '76
/' 3250,-; Mitsubishi Celes-
te 5 speed '77 (4450,-;
Honda Accord '77 ’ 4450,-;Opel Ascona '77 (3950,-;
Ford Escort 1.6 sport '77
(3950,-; Ford Taunus 1.6
'76 (2950,-; Honda Civic
'76 (2950,-; Chevette '76( 2250-, div. mr. vanaff 500,-; Inkoop, inruil, fin.,
gar.. eigen werkplaats.Auto Center de Bongerd
35A Spaubeek tel. 04493-
-4106.
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Scooters toerden
door Zuid-Limburg

RIMBURG - Op Camping De Waterto-
ren In Rlmburg heerste afgelopen
weekeinde een sfeer anno 1960. Ze-
ventig blinkend gepoetste scooters
in allematen, gewichtenen uitvoerin-
gen waren er te bewonderen. En ook
hun ruim honderd berijders waren
het bekijken waard. En dat gebeurde
dan ook In grote mate overal waar de
kleurige karavaan passeerde.

Natuurlijk waren onder de scooter-
vrienden typische Mods te vinden
met hun maatpakjes en glimmende
schoenen, maar ook punkachtige fi-
guren en heren ven middelbare leef-
tijd waren vertegenwoordigd.
De hele groep waarvan Belgen, Duit-
sers en Nederlanders deel uit maak-
ten, was bij elkaar getrommeld door
scooterfanaat Charles Krutzen uit
Heerlen.
Hij bezorgde zijn scootervrienden
een gezellig kampeerweekeind en
leerde hen door middel van een rally
door het Mergelland meteen even de
charmes van het Limburgse land-
schap kennen.

" Een deel van de scooter-karavaan

Stemkaarten
Vijfentwintig vrijwilligers hebben
in februari 363 willekeurige adres-
sen in de drie kernen van Land-
graaf bezocht. Zij overhandigden
631 stemkaarten met daarop de
tekst „de gemeenteraad zal zich
met alle wettelijke beschikbare
middelen verzetten tegen de plaat-

sing en het vervoer van kernwa-
pens op het grondgebied van de ge-
meente Landgraaf ingeval dat in
toekomst van het gemeentebe-
stuur zal worden gevraagd."

78 procent van de inwoners van
Landgraaf stemden dus in met deze
verklaring. Er was praktisch geen
verschil tussen het aantal vrouwen
en het aantal mannen die 'ja' zeiden.
Ook was er geen verschil te meten
tussen de verschillende kernen van
Landgraaf, Schaesberg, Nieuwen-
hagen en Übach over Worms. Wel is
het opvallend dat er onder de men-
sen tussen de 30 en de 50 jaar meer
tegenstanders van kernwapens in

Man ramt
stoplicht

KERKRADE - Vrijdagnacht rond
het middernachtelijk uur reed een
44-jarige Kerkradenaar plotseling
tegen een verkeerslicht op de krui-
sing St. Pieterstraat/Lindenlaan in
Kerkrade. De man werd naar zeg-
gen afgeleid door zijn passagiere.
Hij bleek echter te veel alcoholop te
hebben. Na het ongeluk liep de man
snel naar zijn woning, maar daar
werd hij korte tijd later door de poli-
tie opgepikt. Zaterdagmorgen kon
hij weer - ontnuchterd - naar huis
terugkeren.INSTRUMENTEN OFFICIEEL OVERHANDIGD

Schutterij St. -Eligius
heeft eigen Pipe-band

SCHINVELD - Zondagmiddag plaats van schutterij St.-Eligius kend. Het was Ger Sturtz, dezelfde*ond op het schietterrein aan de Juliana. Bij het 110eschot kwam man die ook vorig jaar de vogelfrovinciale Weg in Schinveld het aan alle spanning een eindeen was eraf schoot en die dus volgend jaarfraditionele Koningsvogelschieten de 'nieuwe' schutterskoning be- de kans krijgt om het keizersschot
■te lossen de■zer te

Voorafgaande aan dit schuttersfes-
tijn presenteerdezich voor de eerste
keer de nieuwe Pipe-band van de
schutterij, die niet alleen door de
straten van het dorp trok, maar ook
op het schietterrein zelf voor muzi-
kale aanmoediging van de schutters
zorgde.
Om 19.30 uur werd in het gemeen-
schapshuis van Schinveld de nieu-
we koning officieel geïnstalleerd en
werd hem de daarbij behorende zil-
veren ambtsketen door burgemees-
terRitzer, tevens beschermheer van
de schutterij omgehangen.
Nadat door pastoor Vogels de doe-
delzakkenvan de nieuwePipe-band
ingezegend waren, reikte de burge-
meester symbolisch de instrumen-
ten over aan de spelers. De burge-
meester vond het eerste optreden
van de Pipe-band, die tweeëneen-
half jaar lang heel veel tijd en werk
aan repetities besteed had, zeer in-
drukwekkend. Dit optreden bete-
kende een landelijke primeur, om-
dat nergens in Nederland doedel-
zakken in een schutterij voorko-
men.

Vier auto 's
zwaar beschadigd

Veel schade door
overstekende kat

KERKRADE - Zaterdagmorgen in
alle vroegte zorgde een 24-jarige
Kerkraadse voor flink wat schade
op de Drievogelstraat in haar
woonplaats. Naar haar zeggen
moest ze uitwijken voor een plot-
seling overstekende kat.

Hierdoor kwam ze in botsing met
een geparkeerde auto. Haar auto
raakte in een slip en sloeg over de
kop. Het voertuig schoof verder en
botste tegen nog twee auto's. Alle
vier de auto's werden zwaar bescha-
digd, maar er deed zich geen per-
soonlijk letsel voor. De kat vervolg-
de zonder op of'om te kijken haar
weg.

Landgraaf zijn te vinden danbij hun
oudere en jongere medeburgers.

Het percentage in Landgraaf dat in-
stemde met de verklaring ligt hoger
dan landelijke enquêtes. Bij derge-
lijke onderzoeken stemt rond de
zestig procent tegen bijvoorbeeld
de komst van de kruisraketten.

Nuth krijgt kunstcollectie
cadeau

NUTH - Als de gemeenteraad er-toee instemt is Nuth binnenkort 39kunstwerken van de kunstenares-
Je mevrouw J. Baronesse van
Wijnbergen _ Michiels van Kesse-
nich rijker. Bovendienkrijgt de ge-
beente ook nog vijftien anderekunstwerken in bruikleen.
öe familie Michiels van Kessenichheeft door zijn verblijf op kasteel
Heijmersbeek lang banden met de
Semeente Nuth gehad. Een van dedochters van deze familie, mevrouw
«" Michiels van Kessenich was eenbegaafd kunstaneres. Zij volgdetussen 1922 en 1937 een kunstoplei-
ding in München en Parijs.
«i dat laatste jaar huwde zij metS. Baron van Wijnbergen, later bur-
gemeester van Wassenaar. Tijdens
Üe oorlog verbleef het echtpaar op
kasteel Refjmersbeek. Ook tijdens
flit verblijf was de kunstenares beel-
dend bezig.

echtpaar had geen kinderen. De
*Unstenaresse vermaakte een groot
Aantal kunstwerken aan haar nicht
Mevrouw M. van der Laan-Smits
}[an Oyen.
Mevrouw Van der Laan zoekt nu
6en bestemming voor deze kunst-
werken en heeft besloten ze voor

deel te schenken en voor een an-
<*er deel in bruikleen te geven aan

de gemeente waarmee dekunstenares zoveel banden had.

Burgemeester C. Rutten van Nuth
heeft over deze schenking meerde-
re malen met mevrouw Van der
Laan gepraat. En dat heeft uitein-
delijk geresulteerd in een overeen-,
komst die nu bij de raadsleden op
tafel ligt.

De gemeente krijgt 39 kunstwerken
en nog eens vijftien in bruikleen.
Mevrouw Van der Laan stelt als
voorwaarde dat de gemeente de
kunstwerken niet uitleent of ver-
vreemdt.
B en W van Nuth raden de raad aan
de bruikleen en schenking ter aan-
vaarden. „Weliswaar zal hetniet mo-
gelijk zijn al de kunstwerken per-
manent tentoon te stellen, maar een
conservering voor het nageslacht
zal op deze wijze wel mogelijk zijn,"
schrijven B en W. Overigens ver-keert een groot gedeelte van de
kunstwerken niet in al te beste toe-
stand. Geen twijfels

Burgemeester Ritzer wenste de Pi-
pe-band veel succes toe.En datzelf-
de wenste hij de schutterij ook toe
bij het komende bondsschutters-
feest. Maar hij twijfelde er niet aan
dat dat wel zal lukken, gezien de
grote inzet van de leden van de
schutterij.

Na afloop van het officiële gedeelte
volgde een druk bezochte receptie
en een zeer gezellig koningsbal.

Tentoonstelling
Als de raad instemt met het voor-
stel, zal zaterdag 26 mei een ten-
toonstelling worden geopend met
een aantal van de kunstwerken. De
schenkster zal daarbij aanwezig en
de burgemeester van Margraten
jhr. mr. L. Michiels van Kessenich
zal een inleiding houden. De ten-
toonstelling zal een week duren.

UITENQUÊTE ONDER 631 INWONERSBLIJKT:

Driekwart Landgraaf wil
kernwapenvrije gemeente

LANDGRAAF - Van de de in-woners van Landgraaf van
dertien jaar en ouder is 78: Procent de mening toegedaan
flat hun gemeente kernwa-
penvrij moet blijven. Zeven-
tien procent is het hiermee

I liet eens, terwijl vijf procent
)'r geen mening over heeft.

Dat blijkt uit een in februari
gehouden enquête door het
Vredesplatform Landgraaf
onder 631 inwoners uit die
plaats, waarvan de resulta-
ten dit weekend bekend wer-
den gemaakt.

Al zon zestig gemeentebesturen

overal in den lande hebben een mo-
tie aanvaard, waarmee hun gemeen-
te kernwapenvrij werd verklaard. In
de Oostelijke Mijnstreek is zon mo-
tie nog nergens aangenomen. Er is
wel 'in sommige plaatsen overge-
praat. In Onderbanken bijvoorbeeld
haalde een dergelijke motie het niet
in de gemeenteraad. Overigens
heeft 'Den Haag' al laten weten in
voorkomende gevallen zich niets
van een dergelijke motie te zullen
aantrekken.
Met de uitslag van de enquête heb-
ben de raadsleden in Landgraaf bij
een toekomstige discussie over dit
punt de beschikking over de me-
ning van hun gemeentenaren bij de
hand. Uit allerlei berekingen is na-
melijk gebleken dat het statischver-
antwoord is om de uitslagvan de en-
quête toepasbaar te verklaren op de
bevolking van heel Landgraaf.

" De burgemeester overhandigt symbolisch de nieuwe instru-\ inenten.

Veel waardering voor Toon Opgehaffen en Martin Sonnemans

Clubhuis Paddestoel
nu officieel geopend

NIEUWENHAGEN - Afgelopen za-
terdag werd het jeugdclubhuisPad-
destoel aan de Beatrixstraat te
Nieuwenhagen officieel door wet-
houder Wiel Mulders geopend. Hij
verving de wegens familie-omstan-
digheden niet aanwezige burge-
meester Coenders. Speeltuin-voor-
zitter Martin Sonnemans memo- "reerde in zijn toespraak vooraf-
gaand aan de opening, dat de wens
van een eigen clubhuis al meer dan
tien jaarwerd gekoesterd. Net voor
de herindeling van de gemeente
Nieuwenhagen werd toestemming
verkregen voor de bouw van het
clubhuis.

jeugd, maar ook voor de volwasse-
nen uit de buurt moet het clubhuis
een functie gaan vervullen.
Wiel Mulders die vergezeld was van
de wethouders Erkens en Heinrichs
sprak de waardering van de ge-
meente uit voor het tot stand komen
Van het gebouw en loofde de inzet
en zelfwerkzaamheid van de men-
sen die daaraan hadden bijgedra-
gen. Vervolgens opende hij met een
grote sleutel het gebouw,
Hierna begon een drukbezochte re-
ceptie. Een van de sprekers was de
heer Bordes, voorzitter van de
NUZO. In zijn toespraak zei hij dat
er meer te vieren viel dan alleen de

En nu staat het er dan. Het zal niet
alleen ten dienste staan van de

opening van het clubhuis Padde-
stoel. Speeltuin Tarcisius, waarin
het clubhuis ligt, viert immers haar
30 jarig bestaan.
Een speciaal woord had hij voor
Martin Sonnemans al 12 jaar voor-
zitter van de speeltuin en voor Toon
Opgenhaffen al 40 jaarwerkzaam in
het jeugd- en clubhuiswerk. Hij is
nu als coördinator van de clubhuis-

groep bezig met jeugdleiding en
begeleiding.
Bordes noemde beide jubilarissen
vertegenwoordigers van de groep
vrijwilligers die zich belangeloos in-
zetten voor het opgroeiende kind.
„Trouw en plichtsbesef staan hoog
in hun vaandel," zo zeihij.

Forumdiscussie
De resultaten van de enquête zul-
len een belangrijke rol spelen op
een forumdiscussie op 7 mei in het
Dorpscentrum Markt in Nieuwen-
hagen. Alle in Landgraaf vertegen-
woordigde politieke partiejen zijn
uitgenodigd om hun mening te
uiten over 'vrede en kernwapens.

Voor ’ 20.000,-
-tubak gestolen

KERKRADE - Vrijdagavond werd
ingebroken in een magzijn aan de
Slakstraat in Kerkrade, waar drie
SRV-wagens stonden geparkeerd.
De dieven gingen er vandoor met
niet minder dan 270 sloffen sigaret-
ten en 65 sloffen shag. De totale
waarde van het gestolene bedraagt
20.000 gulden.

Viering 1 mei
in Hoensbroek

HOENSBROEK - De viering van
de Dag van de Arbied, morgen,
zal wat de Oostelijke Mijnstreek
betreft vooral plaatsvinden in
het Hoensbroekse MFC Gebrook
aan de Prinsenstraat. Het pro-
gramnma, dat om 16 uur begint,
is opgezet door de plaatselijke
afdelingen van PvdA, FNV, Vara
en Nivon. Vanaf 20 uur zal de so-
ciaal-politieke zanger Jaap van
Merwe optreden.

Op het programma staan verder
optredens van het Maastrichtse
Rubens poppenkastheater en de
40 personen tellende zanggroep
Ontwaakt uit Brunsum. InekeKe-
telaar, medewerkster minderhe-
den bij de FNV enPvdA-kandida-
te voor de Europese verkiezingen,
zal een korte toespraak houden.

Waarderingsspeld
Als waardering voor die inzet
heeft de landelijkeNUZO Toon Op-
genhaffen de orde van Verdienste
toegekend.
Deze waarderingsspeld werd door
de heer Bordes opgespeld waarbij
hij Toon Opgenhaffen ook de bijbe-
horende oorkonde overhandigde.
Martin Sonnemans ontving een fles
wijn en voor het clubhuis lag er een
boekje van de NUZO Limburg.
Daarna werd de receptie voortgezet
waar vele sympathisanten de feest-
vierenden de hand kwamen druk-
ken.

" Toon Opgenhaffen ontvangt voor zijn vele werk de Orde van
Verdienste uit handen van de heer Bordes.

Eerste bijeenkomst op 5 mei in Lanaken

VIAG: meer aandacht voor
alternatieve geneeswijzen

GULPEN - De Vereniging tot In-
tegratie van Alternatieve Ge-
neeswijzen in Limburg, de
V.1.A.G., houdt zaterdag 5 mei
een openbare avond in het Cultu-
reel Centrum van het Belgische
grensplaatsje Lanaken. Dr.
Nieuwhof spreekt daar over acu-
punctuur; mevrouw Bisschop uit
Sittard over psychometrie.

De bijeenkomst in Lanaken vormt
de aanzet tot een groot aantal activi-
teiten. Vanaf september 1984 tot
juni 1985 treedt de vereniging naar
buiten in Gulpen, Schaesberg,
Heerlen, Echt, Venray en Meijel.
Het doel, dat de vereniging zich
stelt, is zo breed mogelijk informa-
tie te verstrekken in de beide Lim-
burgen. Die informatie heeft ook
betrekking op de opleidingscursus-
sen die de vereniging zelf verzorgt:
magnotherapie, hypnotherapie,
voetreflexologie, iriscopie en ho-
meopathie.

De vereniging bestaat ongeveer
vier jaar en telt 40 tot 50 leden in
heel Limburg en in België. Het be-

stuur bestaat uit vijf personen plus
adviseurs. Vier maal per jaar ver-
schijnt haar tijdschrift 'Corpus.

Toekomst
De VIAG wil nauw gaan samenwer-
ken met specialisten in ziekenhui-
zen. De blik is gericht op een toe-
komst waarin naast iedere huisarts
een alternatieve genezer staat. De
vereniging wil bovendien de beoe-
fenaars van alternatieve geneeswij-
zen de gelegenheid geven erkend te
worden.
Uitgangspunt van alternatieve ge-
nezers moet altijd zijn mensen te
helpen, zonder gedachte aan het fi-
nanciële aspect daarvan, zo oordeelt
het bestuur.

Aan een geldelijke tegemoetko-
ming voor het dekken van onkos-
ten valt echter niet te ontkomen.
De vereniging stelt evenwel geen
normbedrag vast. Meer informatie
geeft Mariet Bothmer, Heerlen,
Granaatstraat 31, telefoon 045-
-724571, waar ook de ledenadmini-
stratie berust.

St.-Cecilia Nieuwenhagen
kreeg nieuwe uniformen

NIEUWENHAGEN- Harmonie St.
Cecilia van Nieuwenhagen heeft 94
nieuwe uniformen. Deze werden
gisteren door beschermheer dr.
Loyson symbolisch aangeboden.
Dr. Loyson zette voorzitter Simons
van de harmonie een nieuwe pet
op.
Voorzitter Simons liet weten dat het
korps met trots de uniformen zal
dragen. Trots, zo zei hij in zijn toe-
spraak, was hij op de bijzondere
groei van het korps, op de dirigent
en de muzikanten die samen voor
betere kwaliteit hebben gezorgd, op
het damescomité en bestuurkorps
en sympathisanten die samen met
het uniformenfonds een bedrag van
60.000 gulden bijeenbrachten voor,de nieuwe uniformen. Er volgde eendrukke receptie. Vooraf gaf Harmo-nie St. Cecilia gehuld in de nieuwe
uniformen een koffieconcert onder
leidingvan dirigentH. Crüts. Er was
voor lang niet iedereen plaats in de
bovenzaal van het Spaans Kentje.

" St.-Caecilianen in het nieuw

Jammer
Voorzitter Simons verontschuldig-
de zich bij de mensen die moesten
staan. Hij vond het jammer dat er
in de kern Nieuwenhagen geen ge-
schikte plaats is om een dergelijk
cultureel evenement tot zijn recht
te doen komen.
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UITLAAT kapot? Dan
naar Auto Sport. Voor
"snelle service. Schelsberg
175, Heerlen. Tel. 045-
-725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
Wij betalen ’ 125,- a

’ 10.000,- voor uw schade-
of sloopauto's. Bel 045-
-751399. Gratis afgehaald.
Wij kopen uw sloop- en
SCHADEAUTO. Tevens
verhuur van moffelcabine,
hefbrug en werkplaats.
Autohandel en sloperij
Marxer. Kapelweg 24,
Heerlen. Tel. 045-720418.
Opgelet. Wij geven ’350,-
-tot ’ 15.000,- voor uw
AUTO óf sloopauto. Tel.
045-723076.
Te k. gevr. div. sloop e/o
SCHADEAUTO'S tegen
red. prijs afgeh. C. Cörvers,
In de Cramer 98. Heerlen.
Tel. 045-751807.
AUTO'S te k. gevr. Betaal
goede Dr. en vrijw. bew.
Gar. Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen,
04405-2896.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
045-726281. of 045-752256
Firma Massta geeft voor
uw sloop- of SCHADE-
AUTO de hoogste prijzen.
Voor uw gebruikte onder-
delen fa. Massta, zelf niet
slopen, daar liggen de on-
derdelen klaar. Terweyer-
weg 9. Heerlen-Passart.
Tel. 045-226807 of 045-
-225317.

Een greep uit onze grote
en snel wisselende voor-
raad op kwaliteit geselec-
teerde auto's: Alfa Alfetta
2000 L met lpg '79; Audi
100 GL diesel '79; Audi 80
L '78; Datsun Cherry 1200
L '79; Datsun 120AF2cou-
pé '78; Fiat 131 Mirafiori
1600 GL '80: Fiat 128 '79 en'78; Ford Taunus 2000L
met lpg '81; Ford Escort
1300 GL '79; Honda Prelu-
de coupé automatic '79;
Honda Accord 3-drs. '80;
Honda Civic automaat3-drs. nieuw model '78;
Mitsubishi Galant 2000
combi met lpg '79; Opel
Kadett combi 1300 S 5-drs.
'81; Opel Manta 1900 S '78;
Pontiac Firebird '80; Peu-
geot 305 GLS '80; Peugeot
504 diesel '79; Renault 18
TS '80- Renault 5 GTL '80;Renault 20 LS met lpg '81;
Toyota Celica 2000 KT lift-
back '80- Toyota Carina
1600L '78; Talbot Horizon
GL 5-drs. '79 en '78' Volk-
swagen Golf diesel GLD '80en 77; Golf GTI-uitv. '77;
Volvo 66 DL automatic '78
en '77; Volvo 244 DL '77.
Inruil en financiering mo-gelijk, garantie in eigen
werkplaats. Wij hebben te-
vens diverse leuke inruil-
auto's voor de kleinere
beurs o.a. Kadett '77;
Chrysler 1308 S '78; Peu-
geot 504 '75; Citroen GSspecial '78; Fiat 128 '77;Opel Manta 1900 S '77 en
Volvo 244 DL '75. Gega-
randeerd goed en goed ge-
garandeerd: Autoselect,Pr. Hendriklaan 32,Bruns-
sum, tel. 045-255475.

Te k. VRACHTWAGEN
Mercedes met nieuwe mo-
tor bwj. '77 type 206Dvoor
klein rijbewijs, laadverm.
1300 kg. Tel. 043-616251.
BEDRIJFSWAGENS;
Toyota Comm.long '77

’ 3500,-; Citroen C 35 die-
sel Piek Up '79 ’4250-;
Battenweg 3A Maasbracht
tel. 04746-4972.
VW KEVER eerlijke auto
voor de echte liefhebber,
100% gave wagen bwj. '68
weg. omst. te k. Slechts

’ 2700,-; Tel. 045-725595.
Pracht VW Cabriolet met
kleine schade wit nieuwe
kap, motor en techn. 100%
voor de echte liefhebber,
zien is kopen ’ 12.500,-;
Tel. 045-725595.
VW Golf i.pr.st. ’2650-,
wit. Tel. 045-725595.
Opgelet! Wij betalen
’3OO- tot ’20.000- voor
uw auto of SLOOPAUTO.
Tel. 045-727742, b.g.g.
727741.
U.S.A. Cars sloperij G.
Arnts Industriestr. 7
Hoensbroek tel. 045-
-220490. In- en verkoop. Te-
vens reparaties.
KLAPDAKEN vanaf
f4OO. Laco Geurten, Val-
kenburgerweg 223, Heer-
len, (t.o. sportpark Ter-
worm). Tel. 045-713598.
SLOOPAUTO gevr. Daf
Volvo 66, tel. 045-313090.
Te k. van part. VOLVO GL
343 met schuifdak, zeer
mooi, km.st. 41.000. Te
bevr. 04406-41001.

Motor SUZUKI 750 bj. '81i.z.g.st. Pr.n.o.t.k. Pijler 12,
Schaesberg, - tel. 045-
-323389.
Te k. VOLVO 343 type '77
met gasinstall. open dak, 4
nwe. banden, pr. ’ 5000,-.
Tel. 04405-2917.
Te k. MINI 1000 bj. '77 als
nieuw, 100% in orde, le
eig. evt. mr. mog. Zeswe-
genlaan 58, Heerlen, tel.
045-727318.
AUTOMOBIELBEDRIJF
Leo Franken en Zn. NV.
Biedt te k. aan div. ge-
bruikte automobielen on-
der 6 mnd. volledige ga-
rantie en service mei snel-
le en correcte fin. BMW
320 I n.t. '83 groen; BMW
3181 aut., lpg '82, zwart;
BMW 3^o/6 '82 blauw;BMW 320/6 '80 bruin;
BMW 320/6 '79 groen;
BMW 318 aut. '81 wit; As-
cona 1600 S, zwart, lpg '82;
Ascona 4-drs. 1600 S '83groen; Ford Escort 1600Ghia '80, grijs; Ford Fies-tall 79 grijs 2x: Ford Fies-
ta 1100*77 rood; VW Jetta
4-drs. diesel rood '82; VWGolf diesel '77 bruin; FordEscort Estate '81, rood: Re-nault 18 TS '80; BMW 315'81 groen; Fiat 60L Ritmo'80 rood; Opel Manta 19CC
3-drs. bruin, Alfasud 15TI'80 zwart; Volvo 244 GL
lpg '78 bruin; VW PoloClassic '83 blauw. Doorlo-
pend wisselende voorraa"d.
Inr. financ. garantie. Gan-
zeweide 59 Heerlerheide
(Heerlen-Noord) t.o. meu-belzaak Fuhren. 045-
-216475.

Ger Lukassen AUTOMO-
BIELEN Kerkrade: Talbot
Horizon GLS '81, rood-
met Horizon GLS '79
goudkl.' zeldz. mooi

’ 4750,-; Renault4 GTL
79, rood ’4250,-; R4GTL
beige, nieuw type ’ 3750,-;
Mini Clubman 79 station-
car ’2750,-; Golf Luxe
type '82 showroomauto;
GolfLS '78 groen ’ 4750,-;
Passat LS '78 groen
’4500,-; Kadett '81 3-drs.
groenmetall. ’ 10.200,-;
Kadett LS '79 blauw
’7250,-; Fiat sport uitb
nieuwe motor, Renault o
GTL '81 wit, rood '79
blauwmetall. '79; ' Opel
Manta '80 zilver nieuw
type; Ascona 1.9 '81 bruin-
metall.; Mazda 343 '79
rood; Toyota 1000 '78,
rood; Mazda 818 '79, rood
’2750,-; Mini Club '78,
zwart, div. acces, zeer mooi
’3750,-; Fiesta 1100 sport
79 ’5750,-; BMW 31678
rood; BMW 316 76 oranje
’4950,-; BMW 525 bruin
77; Honda Accord '80
4-drs. groenmetall; Ford
Capri 3X 7, '80 1600 sport
div. acces.; Rl 6'80, goud-
kl., gas, koopje; Datsun
12ÓY sport coupé 78

’ 2750,-; Toyota Celica '80
3-drs. 5 versnell.; Lancia
HPI '7iL roodmetall; Vol-
vo 244 DL rood als nieuw;
Landrover Jeep 10-pers.
tropendak, showroomau-
to, weinig gel. 4-cyl. gas-
inst, ’ 12.500,-; Mercedes
bestelbus 207 wit '83,
nieuw!! Ford Transit be-
stelbus diesel wit 78; VW
Kever oranje 75 7 1350,-.

Diverse inruilwagens va.

’ 300,-. Ruilen, ook in-koop, motoren, caravans,bestelwagens, bussen enz.
Holzstr. 67, Kerkrade. Tel.
045-456963.
Te k. DODGE Swinger
aut. 6-cyl., coupé, vraagpr.

’ 2500-, Gouverneurstr.
33, Heerlen.
Te k. MAZDA 929 coupé
bwj. '76, vraagpr. ’ 1500-,
Gouverneurstr. 33, Heer-
len.
Te k. CITROEN CX 2400
'79 m. b. bus 206 D lang
type '77, ouder type cara-
van met voortent, t.e.a.b.: Tel. 045-740196 tot 19.00
uur, 722207 na 19.00 uur.
Te k. MINI clubm. estate, '76 m. br. banden + 85 pk
mot. Sportstr. 7, Nuth.
Te k. RENAULT4 bwj. '76,
i.z.g.st. Tel. 045-722976.

; AUTOSCHADE, lakscha-: de, roest, ruitbreuk, repa-
ratie. Focwa bedrijf BV

i auto Ekas, Kokelestr. 114,
Kerkrade, tel, 454763.

; SPUITCABINE te huur.
Tel. 045-316786.

!Koninginnedag AUTO-
i SHOW bij Auto Land-. graaf, Heerlerbaan 76,
Heerlen, tel. 045-424268.
MAZDA 1300, 53.000 km.
vr.pr. ’ 1250,-. Viennahof
29, Maastricht, tel. 043-
-432011.

lRENAULT 16 TX, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 1250,-. Viannahof
29, Maastricht, tel. 043-
-432011.

Auto LANDGRAAF biedt
aan met 3 mnd. schrift, ga-
rantie BMW 733 I, bwj.
april '78, m.z.v. ace. blauw-
met, ’ 13.950-, BMW 318
automatic met z. weinig
km t '79 ’9950-, BMW
518 automatic '78 m. div.
ace. ’7950-, BMW 316
Zender-uitv. reseda groen-
metallic '77 ’825-, BMW
320/6 turmalin, groenmet.,
'77 ’ 7950-, BMW 1502 m.
Lpg, febr. '77 kl. geel
’5950-, Ford Fiesta 1.1
GL goudmetall. '81 in
nw.st. f 9250-, Ford Tau-
nus 1600L4-drs. zilverme-
tall. '80 nw. model ’ 7950-,
Ford Fiesta 1100 L '79 kl.
geel m. open dak, weinig
gel. ’7950- Honda Ac-
cord Sedan '80, blauwmet.,
in showroomcond.

’ 9950-, Honda Accord
Sedan automatiek '79,
roodmetall. 7 6950-, Opel
Kadett 12S de luxe '81 kl.
rood in nw.st. ’ 10.950,-,
Opel Rekord 20 S '80 m.LPG 4-drs. z. mooie luxe
auto ’9500-, Audi 100 5E
GL kl. zilver, '79 als nw.

’ 795CL-, Mitsubishi Lan-
cer GL '81 nw. model,
blauwmetall. in perf.st.
’10.250-, Mazda 626 S
goudmetall. '81 4-drs. wei-
nig gel. ’ 9950,-; Mazda 323
luxe '78, kl. rood ’ 4950-,
Lada 2105St '82 kl. rood,
luxe model ’6950-, Fiat
Ritmo diesel luxe '80
5-drsd. m. spec. sport-de-
sign ’7250.-, Fiat 131 Mi-
rafiori 16Ö0CL '80, kl.
blauw mooie echte auto

’ 7250-, Toyota Celica

2000 GT twin-cam,. orig.
supersnelle uitv. '79, kl.
zwartmetall. ’ 7950-, Alfa
Giulietta 1.6, zilver m.
schuifd., '79, ’ 8250-, Mini
1100 special m. getinte rui-
ten '80 41.000 km, z. mooi

’ 4950-, Ford Escort 1300
GL groenmetall. '78

’ 5750,-, Ford Granada
2300 GL 2300 GL met alle
ace. kl. zilver '78 ’ 5750-,
Ford Capri 1600 GLkl. zil-
ver '78 ’5750-, BMW 3.0L
'76, blauwmet. orig. kmst.
64.000 in z. mooie cond.
’4950-, Peugeot 104 SL
m. schuifd., spec. jubileu-
muitv. '79 ’4500-, Ford
Taunus 1600 GL stationcar
'78, goudmet. ’ 4750-,
Mazda 929 t. '78 goudme-
tall. '78’ 2750,-. VW Passat
TS automaat 100% gaaf en
goed ’2500-, Mazda 929
hardtop coupé kl. rood '76

’ 1450,-. Div. caravans
nwe. en gebruikte tegen
interessante prijzen 0.a.:
De Reu en hoDby. Inr., fi-
nanc. zonder aaribet mog.
Garantie boven ’ 5000,-.
Ook voor alle voork. rep.
Uitlaat- en accuservice,
olieverv. terwijl u wacht.
Heerlerbaan 76, Heerlen.
Tel. 045-424268.
KOOPJE VW 1303 iets ap-
arts. Tel. 045-712204.
Te k. AUDI 100Lbwj. '75,
vraagpr. ’900,-; Fiat 127,
vraagpr. ’ 550,-. Bilder-
dijkstr. 31, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 504 zeer
mooi, vraagpr. ’ 900,-. Tel.
045-418108.

Automatic OPEL Kadett
1.2 '78 i.g.st. ’6750,-. Te

'bevr. Kokelestr. 114, Kerk-
rade, tel. 454763.
Te k. OPEL Kadett spec,
type 76 i.z.g.st yr,pr.

’ 2250,-. Vrangendael 56',
Sittard.
Te k. VOLVO 343 DL,
schakel m. LPG + schuif-
dak,. bwi,, 79,, 71.000 km,

’ 6450,-.Tel. Ö4754-1321.
Te k. SAAB 99 GL coupé,
bwj. 77, grijs g.st. Vr.pr.

’ 5000-, tel. 045-420724.
Te k. AUDI 100 LS, auto-
matic, bwj. 75, vr.pr.

’ 1200,-. Brugmolenweg 9,
Kerkrade, 045-453629.
AUTO BURTAZ biedt aan
met 3 mnd. schrift garan-
tie: Ford Festival 1.6 L,
4-drs., '82, weinig km,

’ 13.750,-; Mitsubishi Lan-
cer GLX, '81, kl. grijsmet,
zeer mooi, ’ 10.500\-; Toyo-
ta Celica 2000 GT; Lada
1500 met alum. velgen, met
lichte schade, '80, ’2850.-;
Toyota Celica 2000STLift-
back, kl. grijsmet., 78,

’ 6950,-; Mitsubishi Ga-
lant "77 kl. griis, ’ 2450 -:
Opel Commodore 2500
met alum. velgen, zonder
kenteken, moet op keu-
ring, ’ 1250,-. Inr. en fin.
mos. en 3 mnd. schrift, ga-
rantie in eigen werkplaats.
Ook voor alle voork. rep.,
uitlaat en accuservice,
olieverversen terwijl u
wacht. Kantstraat 1,
Übach over Worms, tel.
045-316786.

—"

Te k. MITSUBISHI Ga
lant, zeer mooi. bj. '81
’9000,-. Tel. 045-312271. i
Te k. FORD Fiesta 1.1 {
78, pr.n.o.t.k. Vinkenstl
23, Heerlen, na 17.00 uur.
Tek. FORD Taunus 1.6,L
bwj. 77, LPG. ,weg. om
standigh. t.e.a.b. Tel. 045
416807p

BMW 520, in showroom
cond., ’ 5450,-; BMW 1602
76, ’ 4250,-; VW 1303 Cabriolet, '76; Escort RÊ
2000, 78, ’7450,-; Escotf'
Sport, '80, le eig., ’ 6950,-
Peugeot 305L, '80, ’ 5950,-
Toyota Corolla automaat
78, ’ 3750,-; Opel Ascona ,
type '80, ’ 7250,-; Volvo 34! -DL, 78, ’ 4950,-; Audi 10(,
GL, type 78, ’ 4950.-; Maz
da 818 coupé, 77 L/3250,-
Opel Rekord, 77, 4-drs.

’ 2450,-; Ford 1600 station
car, 77, ’ 2450.-; Mazda 92i
coupé, 77, ’2450,-; Fial
128 station, 78, ’2950,-
BMW 520, m. defect
’2750,-; VW Golf, 76,

’ 2250,-; Vauxhall Chevan-
ne 80, ’2950,-; Citroen
Dyane, 78, ’2250,-; VW-
bus pick-up, 78, ’ 1950,-;
Peugeot 304, 77, ’ 1250,-;
Mitsubishi Lancer station
78,’ 4250,-; Corolla coupé
74, ’ 250,-, tevens auto's t«
k. gevr. Ganzeweide 146
Heerlerheide.
KADETT Stationcar '81
Kadett Hatchback '81; As
cona 2.OSR '81; Rekorc
2.0 N '80. Automobielbe
drijf J. Denneman, Raad
huisstr. 107, Hulsberg.

--------------------ama-s^a-sWa-*^

1 **' l^^^^^^H e rea'iser'n9 van Auberge de Rousch j
|V :Tl werd uitgevoerd door: j

- Zl^Mu Een nieuwe mijlpaal 1984 CÖK het rustieke restaurant Auberge de Rousch werd door
W^iW'v^''' ons verbouwd tot een oord waar net goed vertoeven is.

In het kader van de volledige restauratie van Auberge de Rousch zijn buiten ons a la Wij feliciteren Giel en Lotte Beckers, Henri Beckers en
carte-restaurant vanat l mei twee zalen gereedgekomen speciaal bestemd voor arote n i i i i i

gezelschappen bij bruiloften, recepties, jubilea, meetings. ; Pascale en wensen hun veel succes voor de toekomst

Tel. 045-715890 Beleefd nodigt u uit :
t/o de Weverziekenhuis familie Beckers . r^ r-n lyork I H^^l l\ A / O\/

Ln^ Hardhouten trappen en balustrade werden geleverd De tegelzetterswerkzaamheden werden m\\\a\\\\\\\W' ■ d^mi»cV^W/Bln Dcu^irT D'^'
en geplaatst door uitgevoerd door: *' I BOUWEN VOOR BEHOUD

MJIJiH »»»■■ |r 11 S Ë[yjïSjj(,'"3] bediwfETTERS" I Uw partner voor alle voorkomende bouwwerkzaamheden.
EV WILLEMS Jte g^ij HilhorstßV WéSt\ I )
H-T-- JD A DDEME A RDIEk' J-uIÏÏi-.'*-' Gespecialiseerd in alle ■ ■NkJ IKArrtNrADKItN |_fill^^'3ÏÜ! p"fnh6d,n V I POSTBUS 1036-Ó4ÓO BA KERKRADE-WEST-TELEFOON 045-458585

"^T] >^?<4>^«^.!PtL marmenrviaerenea B Kantoor en mcigazijn Tunnelweg 108, industrieterrein Dentgenbach, Kerkrade
" | Industrieweg 13 Eijsden °45-442793-Sl,
_^ 1 __ , , _ . .__ _

«✓-*,- ___r*"^^ \^_K^s "Ót\ Remigiusstraat 25-27 -J te=* Telefoon 04409-1825 |^\^W\^^ Simp

Ook hier werden de plafonds 9 ItJtSIHJII U ■-¥ ■
geleverd door: m m Mm
plafondbetimm.bedr. De glas-, en schilderwerkzaamheden ..
\L , werden geleverd en uitgevoerd door STIDT _ / \SV\Sr VV» , iyr~-s»G.R.A. HANSSEN

en
H SmhMÊMI-Z^

TÏÏZiïiï.*- 00"* /fijaS SCHILDERS-EN AFWERKINGSBEDRIJF fafi^WOOm ''^ZRIBSsI'!IUgJ M. Botterweck &Zn B.V. , -n^-SE
. Buffetten, achterwanden e.d. werden geleverd en

De stucadoorswerkzaamheden geplaatst door: ' Het macinale timmerwerk werd
werden uitgevoerd door uitgevoerd door:

r~~—_____ Tunnelweg 110
Stucadoorsbedrijf É^'^T^^é industrieterrein INTERIEURBOUW timmerfabriek
Gebr. Mommertz ■»& -J lJ lv. SE» (ff) OFFERMANS B.V. V3HÏ MU¥S ÈWTelefoon 045-457818 Vj LX ■ ■■mfll.^l^%# ■_#"¥" s#
Drievoqelstraat 15, l—j rv p. -. n u ■ Ti # n>4C 7i/ft/0 Industrieterrein Abdissenbosch
Kerkrade, telefoon 045-412637 , , D* D°°m ]° * HeeHen *"* °45"716963 *»"9 \^^"W°"<Het adres voor café en notelinterieurs e.d. te1.045-310492

ui.ge9voeerd Zf^"* De voegerswerkzaamheden I Ook hier werd he. meubilair 1 De GROOT-KEUKENAPPARATUUR lwerden uitgevoerd door geleverd door: werd geleverd en geadviseerd door:

UU ALBERTS rSSSBÏÏ 't, ZN R^uCT» RUBBENS NEDERLAND B.V.Hr? 2__,,, ° "" "Ofman & zn. Keulen b.v. groot-keukentechniek
" Brunssum Oranjeplem 8, Schimmert Heerenweg 251, Heerlen.

045-255103 Telefoon 04404-1276 Tpl 04<S 91 Al 9? ~ -, . ■ ,- ■ ,
_^_____

rei. 045-216123 Kantoor Zuid, Telefoon 04758-1763 - 04756-5593
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Piet Kraak
overleden

KOPENHAGEN - Na tweeë-
neenhalf jaar in coma te heb-
ben gelegen is zaterdag op
63-jarige leeftijd in Kopenha-
gen overleden Piet Kraak, de
legendarische oud-doelman
van het Nederlands elftal. In
de eerste jaren na de oorlog
was Kraak de vaste keeper
van Oranje. Hij debuteerde
op 10 maart 1946 in de uit-
wedstrijd tegen Luxemburg
(2-6). Op 19 oktober 1952
speelde hij op 31-jarige leef-
tijd bij België-Nederland (2-
-1) zijn drieëndertigste en
laatste interland. Piet Kraak,
die uitkwam voor Stormvo-
gels en Elinkwijk, gold als
een doelman met stijl, durf,
zelfvertrouwen en een snelle
reactie. In het Nederlands
elftal heeft hij nooit teleurge-
steld.

Na zijn voetballoopbaan is
Kraak als trainer werkzaam
geweest. Eerst in Nederland,
later in Denemarken. Daar
raakte hij enigszins uit
beeld. De laatste jaren was
Kraak er zeer slecht aan toe.
Er is vorig jaar een landelijke
actie gevoerd om hem voor
behandeling naar Nederland
te laten overbrengen en om
apparatuur aan te schaffen,
waarmee hij zich weer ver-
staanbaar zou kunnen ma-
ken. Gezien zijn slechte toe-
stand, is daarvan afgezien.
Van het geld, dat in een
stichting werd onderge-
bracht, is later een deel van
de hypotheek afgelost van
het huis, waarin Kraaks
vrouw woont.

"Antwerpen 1947:Piet Kraak
voor de aftrap van de inter-
land tegen België. Hij wordt
geflankeerd door Arie de
Vroet (links) en Faas Wilkes.

Goethals weer
onder de pannen

LISSABON - Raymond Goet-
hals, wegens zijn aandeel in
het omkopingschandaal in
België levenslang geschorst,
wordt trainer van de Portuge-
se vereniging Guimaraes. Za-
terdag tekende de ex-oefen-
meester van Standard Luik
een contract van drie jaar bij
de in de hoogste Portugese
klasse uitkomende club. Goet-
hals volgt bij Guimaraes de
Oostenrijker Hermann Stessel
op.

Troost
Na de treffer van Hoekstra werd
niet meer afgetrapt, ofschoon er
nog enkele minuten te spelen wa-
ren. Vak S verhinderde dat. Hon-
derden jonge supporters waren op-
gedrongen naar de hekken. Er was
voor de suppoosten geen houden
meer aan. Met tientallen klommen
de fans over de afrastering.
Scheidsrechter Draaisma nam het
juiste besluit en liet beide ploegen
inrukken. Woensdag in de bekerfi-
nale tegen Fortuna moet Feye-
noord het zonder Jacques Troost
doen. Troost werd afgevoerd met
gerekte enkelbanden.

Waubach in de wolken
" Voetbalfeest in Waubach. Door een 2-1 overwinning opKolonia behaalde de club van trainer Piet Vogels de titel

in de tweede klasse A. Volgend seizoen speelt deploeg eerste klasse! De selectiegroep diehetkampioenschap
afdwong, bestaat uit: Hans Scholtes, Riek Frolichs, Antoine Snippe, Jo Jurgens, Addie Kleijnjans, Adri Snippe,
Auke Wagenaar, Jo Speth, Bert Knoben, Paul Peters, Rob Gerards, Ton Witjes, Mario van Overveld, Nol Wau-
ben en Hub van der Weijden.
Amateurkampioenen bij de vleet: zie Sport 7.

Feyenoord is er!
ROTTERDAM - Feyenoord is officieus kampioen van Neder-
land. Na de bevrijdende 3-0 overwinning op FC Utrecht nam
het legioen alvast een luidruchtig voorschot op de eerste
landstitel sinds tien jaar, maar Cruijff en consorten zelf stel-
len de echte feestvreugde uit tot komende zondag in Tilburg,
na de wedstrijd tegen Willem 11. Ajax kan theoretisch name-
lijk nog op gelijke hoogte komen.

Feyenoord, azend op de doublé,
snakt naar het einde van de compe-
titie. De Rotterdammers speelden
tegen FC Utrecht een moeizame
partij. Ze staan duidelijk onder
spanning. De eerste helft was uiter-
mate vervelend. Na de rust kreeg
Feyenoord veel meer grip op de
soms fors ingrijpende tegenstander.
Pas toen Gullit voor 1-0 had ge-
zorgd, werd Feyenoord wat rusti-
ger. Het spel ging beter lopen, maar
het duurde tot de slotfase voordat
deKuip-ploeg meer afstand kon ne-
men. In de laatste minuten sloeg
Feyenoord nog twee keer toe. Aan
de basis van de twee treffers stond
Johan Cruijff, opnieuw de dirigent
van Feyenoord. Uit zijn voorzetten
scoorde eerst Gullit en vervolgens
Hoekstra.

" Feyenoorders feliciteren elkaar, ofschoon het kampioenschap
nog niet honderd procent 'zeker' is. Vlnr: Troost, Brard, Niel-
sen, Van de Korput en de Maestro-himself Johan Cruijff.

Zeven goals als warmlng-up voor bekerfinale!

Fortunarepeteert
door jo gerards

SITTARD - Vier dagenvoor de bekerfinale tegen Feyenoord
behaalde Fortuna Sittard de grootste overwinning sindszijn
entree in de eredivisie? Het ontredderde Willem II werd het
slachtoffer van de dadendrang van de Limburgers (7-0). Een
aardige opsteker voor Fortuna, dat woensdag boordevol
zelfvertrouwen aan het bekerkarwei in Rotterdam kan be-
ginnen.

Vrij van degradatiezorgen speelt
Fortuna Sittard beter en sneller,
maar ook met veel risico's. Zolang
de Sittardse voorhoede doelpunten
produceert en de tegenstander, zo-
als Willem 11, pertinent weigert de
simpelste kansen te benutten, wint
Fortuna vrij gemakkelijk.
„Geen hoge ballen meer voor het
doel van de tegenstander", zei Frans
Körver, „maar goed combineren in
hoog tempo. Het publiek heeft kun-
nen constateren dat we ook anders
kunnen spelen. Ik moet toegeven,
dat het voor hetzelfde geld ook 7-4
had kunnen zijn. Maar we hebben
ook nog een voortreffelijke doel-
man onder de lat staan".

avond deed Arthur Hoyer niet voor
zijn clubmakker onder. Tegen zijn
vroegere werkgever scoorde Hoyer
driemaal en hij bereidde de treffers
van Smeets en Bux voor. Alleen bij
het doelpunt van Koevermans, di-
rect ingekopt uit een hoekschop
van Theo Van Well en de treffer in
de laatste minuut van invallerBoes-
sen, was Hoyer niet betrokken.

„Knap dat de ploeg vlak voor zon
belangrijke wedstrijd tot zoiets in
staat is", vond Frans Körver. „De
meeste spelers raken van zenuwen
geen bal. Fortuna Sittard wel.
Feyenoord-trainer Thijs Libregts
zal met open mond hebben toege-
keken. Toegegeven, Willem II had
enkele keren moeten scoren. Dat
Feyenoord nu maar niet denkt dat
we woensdag de poort wagenwijd
openzetten".

Het gevolg van de andere, betere
speelwijzevan Fortuna Sittard is,
datvooral Hoyer enEvers beter uit
de verf komen, maar dat Huub
Smeets het extra moeilijk heeft.
Smeets aangetrokken om ballen
vanaf de vleugels af te werken,
staat momenteel op een eiland.
Snelle combinaties gaan aan de
spits voorbij.

Willem II kreeg kansen genoeg. De
ploeg van Jan Notermans heeft de
minste doelpunten gescoord in het
betaalde voetbal. Dat hadden Chris
Dekker en zijn verdedigers vlug in
de gaten. Dekker stond uiteindelijk
meer in de punt van de aanval te
spelen dan corrigerend op te treden
voor zijn eigen doelman. Stuntelige

Stal Arme Evers verleden week te-
gen zijn oude club DS '79 de show
met twee doelpunten, zaterdag-

aanvallers als Van Gils, Van den
Dungen, Dijkstra en Bastiaansen
nam Fortuna-doelman Van Gerven
zelf voor zijn rekening. Tot driemaal
toe verscheen een van hen alleen
voor Van Gerven. Evenals in een
drie-tegen-een-situatie bleef de uit-
stekende Fortuna-doelman heer en

meester in zijn strafschopgebied.

Jan Notermans, die praktisch in
zijn achtertuin de grootste neder-
laag te slikkenkreeg, was ziedend.
„Sinds de degradatie een feit is,
zijn enkele spelers niet meer gemo-
tiveerd." Zit Notermans nu al met
de zorgen voor het komende sei-
zoen in de eerste divisie, zijn colle-
ga Körver wil woensdag voor de
zoveelste stunt in zijn trainers-
loopbaan zorgen. „Dat wordt de
mooiste dag van mijn leven", ver-

klaarde Frans Körver handenwrij-
vend.

Fortuna Sittard-Willem II 7-0 - Score:
17. Hoyer 1-0, 27. Bux 2-0, 40. Koever-
mans 3-0, 58. Hoyer 4-0, 64. Smeets 5-0,
75. Hoyer 6-0, 89. Boessen 7-0. Scheids-
rechter: Van de Munnik. Toeschouwers:
6000.
Fortuna Sittard: Van Gerven, Maessen,
Koevermans (55. Reijners), Dekker, Su-
vrijn, Eleveld, Hoyer, Bux, Evers, Van
Well (80. Boessen), Smeets.
Willem II: Formannoy, Van der Ven,
Cohen, Huybregts, Donders, Feskens,
Muller, Bastiaansen. Dijkstra, Van Gils,
Van den Dungen.

" Terwijl de tegenstanders op de grond liggen, steekt Arthur Hoyerzijn hand triomfantelijk in
de lucht. Hij stal de show tegen zijn oude club Willem II met drie doelpunten.

Foto: PETER ROOZEN

„Niets wijzer geworden”
Libregts gokt
op volle Kuip

SITTARD - „Niets wijzer ge-
worden. Dit kun jetoch moei-
lijk een wedstrijd noemen",
reageerde Feyenoordtrainer
Thijs Libregts na afloop van
Fortuna-Willem II op de op-
merking van Fortunatrainer
Frans Körver, die in de be-
stuurskamer lachend uitriep:
„Zo Thijs, nu zul je wel angst
nebben gekregen!"

Libregts bekende, dat hij na het uit-
vallen van linkerspits Tini Ruys
naar de 'invallen' van Körver was
komen kijken. Hij zag weinig, want
Körver hieldverrassingen op de lin-
kerwing achter de hand voor

woensdag in De Kuip.
Volgens Libregts zijn momenteel
al 40.000 kaarten voor de bekerfi-
nale verkocht. „Voetbal begint in
Rotterdam weer te leven en gezien
de uitzichten op het kampioen-
schap gok ik op een uitverkocht
huis woensdag", zei hij zaterdag-
avond. Wat de in Geldrop wonende
oefenmeester voor de finale in pet-
to heeft, wilde hij nog niet kwijt.

Veel troostrijke woorden waren er
voor Willem 11-trainer Jan Noter-
mans na de 7-0 douche. „Er zal veel
van de hand gedaan moeten wor-
den. Dat heeft tQ.ch iedereen ge-
zien," zei de Sittardse oefenmeester,
die zijn contract bij de Tilburgse
club heeft verlengd.

Routiniers Spelbosen Meeuws gestrikt

Ajax weer
'ouderwets'

AMSTERDAM - Ajax heeft
voor het nieuwe seizoen ver-
dedigende routine aangetrok-
ken in de personen van Ro-
nald Spelbos (28 jaar) en Wal-
ter Meeuws (32). Met Spelbos,
de voorstopper van Club
Brugge, is een overeenkomst
afgesloten voor drie of vier
jaar. Walter Meeuws, de in
het omkoopschandaal be-
trokken Belgische internatio-
nal, komt drie jaar bij Ajax
spelen, tenzij de Uefa op 19
mei besluit de straf van de
Belgische voetbalbond, oter
te nemen. Als West-Duitsland
echter dwars gaat liggen bij
die besluitvorming en de

schorsing negeert, moet Ne-
derland 'niet heiliger zijn dan
de Paus', is de visie van Ajax-
voorzitter Ton Harmsen.

Ajax was overigens al ver voor het
bekend worden van het omkoop-
schandaal rond Waterschei-Stan-
dard Luik in onderhandeling met
Walter Meeuws. Hij moet in samen-
werking met voorstopper Spelbos

Ajax de verdedigende zekerheid ge-
ven, die de Amsterdamse club dit
seizoen ontbeerde. „Lengte en hard-
heid achterin, dat hebben we nodig
voor Europees voetbal, roepen
trainer De Mos en voorzitter Harm-
sen koor.

Door twee gevestigde krachten
aan te trekken heeft Ajax zijn
koers radicaal gewijzigd. Een jaar
geleden liet het routiniers als
Cruijff, Lerby en Schrijvers ver-
trekken en werd nog verwacht dat
de jongeren zich wel zouden red-
den. Nu dat ontwikkelingsproces
is gestagneerd, is Ajax toch weer
teruggevallen op ervaren spelers
die het elftal moeten sturen.

Dat geldt dan vooral voor Meeuws,
die in zijn opdracht als jeugdbege-
leider een unieke kans ziet om aan
het werk te blijven. Walter Meeuws:
„Omdat ik het in België voorlopig
kan vergeten, hoop ik dat ik bij Ajax
aan de slag kan. Zou dat niet door-
gaan, dan zou dat een catastrofe
voor mij zijn". Spelbos staat nog een
jaar onder contract bij Club Brugge,
maar heeft inmiddels van die club
toestemming gekregenom eerder te
vertrekken. Zijn contract met Ajax
zal woensdag worden getekend.

# Walter Meeuws: Jk hoop \
dat het doorgaat."

# Ronald Spelbos: voorstop-
per in De Meer.

EHC: Mitrovic
en Hanssen

Van onze sportredactie
HOENSBROEK - Hoofdklasser
EHC doet alle moeite om doelman
Nico Hanssen en libero Kristo Mi-
trovic voor volgend seizoen in te
lijven. Beiden zijn door de Hoens-
broekse club benaderd. Mitrovic,
die dit seizoen geen contract meer
kreeg bij Fortuna Sittard, wil graag
nog één jaartje in Nederland blij-
ven, voordat hij definitief naar Joe-
goslavië terugkeert. Nico Hanssen
heeft van Fortuna Sittard te horen
gekregen dat hij niet meer in aan-
merking komt voor een nieuwe ver-
bintenis.

Reijners in de
picture bij PSV
MAASNIEL - PSV heeft belangstel-
ling voor Fortuna-speler Roger
Reijners. Dat valt af te leiden uit de
Informaties die de Eindhovense
club heeft ingewonnen bij de ama-
teurclub Victoria Maasniel, waar
Reijners verleden seizoen nog ac-
teerde. PSV wilde langs die weg
aan de weet komen of Fortuna Sit-
tard al aan de financiële verplich-
tingen ten opzichte van de ama-
teurclub had voldaan. Reijners
heeft nog geen contract bijFortuna
Sittard ondertekend.

Van Gerven rond
met Fortuna

SITTARD - André van Gerven, de
van FC Twente gehuurde Fortuna-
doelman, speelt volgend seizoen
defintief in De Baandert. Van Ger-
ven en Fortuna hebben overeen-
komst bereikt over een meerjarig
contract. Fortuna neemt Van Ger-
ven voor een 'vrlendenprijs' over
van FC Twente.
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" Radiateuren
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±4000
knalpotten en pijpen
F. HARTENDORP
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sport 2
scorebord

eredivisie

Helmond Sp.-PEC Zwolle (2500) 2-6
Fort. Sittard-Willem II (6000) 7-0
Haarlem-DS '79 (25001 2-2
GA Eagles-Roda JC (3000) 1-2
AZ '67-PSV (5000) 3-0
Den Bosch-Volendam (4500) 1-2
Eeyenoord-FC Utrecht (31.038) 3-0
FC Groningen-Sparta (11.000) 4-0
Ajax-Excelsior (6000) 4-0
Feyenoord 32 23 7 2 53 89-30'
Ajax 32 21 7 449 91-39'
PSV 32 21 6 548 80-31
Haarlem 32 13 13 6 39 56-48
Sparta 32 11 13 8 35 69-56
RodaJC 32 13 9 10 35 54-51
FC Utrecht 32 13 8 11 34 61-70
AZ '67 32 12 9 11 33 60-48
FC Groningen 32 12 9 11 33 56-49
Den Bosch 32 10 11 11 31 44-49
GA Eagles 32 11 8 13 30 46-58.
Excelsior 32 12 5 15 29 53-59
PEC Zwolle 32 10 9 13 29 54-65-
Fort. Sittard 32 9 9 14 27 42-52,Volendam 32 9 7 16 25 37-63.
Willem II 32 5 6 21 16 27-67
Helmond Sp. 32 4 7 2115 49-89
DS '79 32 6 3 23 15 32-76
Programma zaterdag 19.30
Volendam-Helmond Sport

Zondag 14.30 u.
PEC Zwolle-Fort. Sittard
Willem 11-Feyenoord
FC Utrecht-Haarlem
DS '79-FC Groningen
Sparta-Ajax
Excelsior-GA Eagles
Roda JC-AZ '67
PSV-Den Bosch

eerstedivisie

Eindhoven-Vitesse (1500) 3-1
NEC-Telstar (1600) 1-0
NAC-Den Haag (7500) 1-0
Cambuur-FC VVV (9000) 3-3
FC Twente-Heerenveen (6500) 2-1
SVV-Veendam (800) 0-3
De Graafschap-MVV (35001 2-2
Wageningen-Heracles (2500) 3-0
FC Twente 30 20 5 5 45 73 -36
MW 30 18 9 3 45 65-36
NAC 30 16 5 937 61-48
Cambuur 30 13 10 7 36 49-36
Telstar 30 13 9 835 52-42
Den Haag 30 15 4 11 34 47-35
De Graafschap 30 12 10 834 52-45
Wageningen 30 11 12 7 34 41-39
Vitesse 31 12 7 12 31 50-54
Heracles 30 10 9 11 29 47-46
NEC 30 12 5 13 29 44-44
FC VVV 30 12 4 14 28 47-50
Heerenveen 31 7 9 15 23 43-63
Eindhoven 30 8 5 17 21 51-72
RBC 30 6 7 17 19 43-59
Veendam 30 5 9 16 19 42-66
SVV 30 3 7 20 13 34-70

Programma:
Zondag 14.30 u.
Heerenveen-Eindhoven
RBC-SVV
Veendam-NEC
Telstar-NAC
Den Haag-De Graafschap
MVV-Wageningen
Heracles-Cambuur
FC VVV-FC Twente
Vierde Periodestand:
FC Twente 7 5 2 0 12 19- 4
FC VVV 6 5 1 0 11 14- 6
NAC 7 5 0 2 10 15- 9
Heerenveen 7 4 1 2 911-8
Wageningen 7 3 3 19 8-7
MVV 6 3 2 1 8 11- 9
Den Haag 6 3 1 2 7 12-9
Telstar 6 3 12 7 9-6
Cambuur- 7 14 2 6 10-10
Eindhoven 7 3 0 4 6 13-16'
Vitesse 7 2 2 3 6 10-15
De Graafschap 7 1 3 3 5 9-12'
Heracles 6 2 0 4 4 11-10
RBC 6 12 3 4 10-11
Veendam 6 2 0 4 4 11-15
NEC 7 12 4 4 6-12
SVV 7 0 0 7 0 4-22
De Graafschap Eerste Periodekampioen
FC Twente Tweede Periodekampioen
NEC Derde Periodekampioen

scoreverloop

Wageningen - Heracles 3-0 (2-0). 5. Ursem
1-0; 40. Oosterhuis 2-0; 55. Ursem 3-0.
Scheidsrechter: Verhoef.
Twente - Heerenveen 2-1 (1-0). 36. Sörensen
1-0; 55. Ashcroft 2-0; 63. Van de Wildenberg
2-1. Scheidsrechter: Oetelmans.
SVV - Veendam 0-3 (0-2). 2. Rudy Metz 0-1;
31. Goble 0-2; 89. Brouwer 0-3. Scheidsrech-
ter: Roelofsen.
Eindhoven - Vitesse 3-1 (1-0). 28. en 57.
Lemmens 1-0 en 2-0; 69. Jonkers 3-0; 78.
Borgen 3-1. Scheidsrechter: De Schepper.
NEC - Telstar 1-0 (1-0). 21. Hoekman 1-0.
Scheidsrechter: Keizer.
NAC - FC Den Haag 1-0 (0-0). 52. De Schep-
per 1-0. Scheidsrechter: Geurds.

gelekaarten

Eredivisie: Menzo(Ajax) en Marijnissen(Ro-
da JC).
Eerste divisie: Dilling(De Graafschap,3e);
Nan(Telstar); Wülemse(NEC); Van Mar-
wijk(MVV); Wotte(SVV).

topscorers

Eredivisie: 1. Koolhof (PSV) en Eriksen
(Roda JC) 23; 3. Thoresen (PSV) en Van1
Basten (Ajax) 21; 5. Holverda(Sparta) en Ta-
lan (AZ) 20; 7. Van Roon (PEC), Hoekstra
(Fevenoord) en Beukers (Excelsior) 19; 10.
Houtman (Feyenoord) 18; 11. Gullit (Feye-
noord) 15; 12.Van der Horst (Den Bosch) en
Loggie (AZ) 14; 14. McDonald (Groningen)
13: 15. Bosman (Go Ahead), Tol (AZ) en
Böckling (Haarlem) 12; 18. Olde Riekerink
(Sparta), Gorter (DS), Schoenaker(Ajax) en
Lubse (Helmond Sport) 11.
Eerste divisie: 1. Boere (Vitesse) 27; 2. Lin-
ford (Den Haag en DS '79) 25; 3. Meijer (Tel-
star) en Ashcroft (Twente) 18; 5. Nanninga
(MW) 14; 6. Van derPol (Wageningen), Van
Marwijk (MVV), Leeuwerik (De Graaf-
schap) en Van de Borgt (NAC) 13; 10. Ane-
ma (Cambuur) 12.

res. 1e div. b
Fort. Sittard-SW 4-3
RBC-Den Bosch 0-3
Willem I-Eindhoven 1-8
DS '79-MW 5-2

Den Bosch 19 12 3 427 44-22
Eindhoven 19 9 7 325 39-21
RodaJC 19 12 1 625 38-25
Fort. Sittard 19 9 6 4 24 35-21
SVV 20 8 5 721 35-35
DS '79 18 7 4 7 18 36-40
MVV 19 7 4 8 18 35-40
NEC 16 6 3 7 15 28-26
FC VVV 18 5 2 11 12 24-43
Willem II 19 4 4 1112 25-45
RBC 19 2 5 12 9 26-46
Programma:
Zaterdag 14.30 u.
Den Bosch-Fort. Sittard
Eindhoven-RBC
NEC-Willem II
MVV-FC VW
Roda JC-DS '79

toto/lotto

Lotto
Winnende getallen: 7-8-14-22-26-32. Re-
servegetal: 33. Deelnemers: 503.282. Inleg: f.
2.623.088,00. Prijzenbedrag: f. 1.315.759,00.

Toto
Juistekolom .2-2-1-1-3-1-2-1-1-1-3-
1. Deelnemers: 57.035. Inleg: f. 252.272,00.
Prijzenbedrag: f. 126.125.00.
Toto-gelijk
Winnende wedstrijden: 6-8-11-14-24.
Toegevoegd: 19. Deelnemers: 6098. Inleg: f.
25.590,00. Prijzenbedrag: f. 13.431,00.

Cijferspel
737773. Deelnemers: 205.290. Inleg: f.
307.936,00. Prijzenbedrag: f. 123.174,00.

Belgische lotto
Winnende getallen: 7-8-10-20-22-36. Re-
servegetal: 28. Op bijna 2 miljoen formulie-
ren werd ongeveer 14 miljoen gulden inge-
zet.

Duitse lotto
Winnende getallen : 5 - 12 - 18 - 33 - 37 - 47.
Reservegetal: 8.
Spiel 77 :
6649616

Supertrio
Vierde koers te Groningen, zondag : 1.Thor
terLune (nr. 9, C. de Leeuw); 2. Toi Toi (nr.
10. J. Oorthuvsen); 3. Urian N. (nr. 5, T. Sme-
ding). In cijfers: 9-10-5. Omzet: f. 75.593,00.
Uitbetaling: f. 657,30. Niet gestart: Vanquair
(nr. 1).
buitenland

FRANKRIJK
Sochaux-Lille 1-0
Nancy-Rennes 1-3
Bordeaux-Bastia 2-1
Strasbourg-Auxerre 2-1
Rouen-Paris SG 0-1
Toulouse-Monaco 1-1
Nantes-Saint Etienne 1-0
Laval-Toulon 0-2
Lens-Brest 3-2
Nimes-Metz 3-7
Stand aan kop: 1. Bordeaux 52 ; 2. Monaco
52; 3. Auxerre 47; 4. Paris SG 45; 5. Toulouse. 45; 6. Nantes 45; 7. Sochaux 40; 8. Stras-
bourg 39.

ITALIË
Pisa-Avellino 1-0
Ascoli.Catania 2-1
AS Roma-Florence 2-1
Internazionale-Juventus 1-2
Udinese-Lazio 2-0
Turino-AC Milan 1-2
Napoli-Sampdoria 1-1
Genoa-Verona 1-1
Stand aan de kop: 1. Juventus 42; 2. AS
Roma 38; 3. Florence 34.

ENGELAND
Arsenal-LeicesterCity 2-1
Aston Villa-Notts County 3-1
Liverpool-Ipswich 2-2
Luton-Watford 1-2
Manchester United-West Ham 0-0
Norwich-Everton 1-1
Nottingham Forest-Stoke 0-0
Queens Park Rangers-Tottenham 2-1
Southampton-Coventry 3-2
Sunderland-Birmingham 2-1
Wolverhampton-WestBromwich 0-0
Stand : 1. Liverpool 38-74; 2. Manchester
United 38-72; 3. Queens Park Rangers
39-69; 4. Southampton 37-66; 5. Notting-
ham Forest 38- 65; 6. West Ham United
38-59; 7. Arsenal 39-59; 8. Tottenham Hot-
spur 39-57; 9. Aston Villa 39-57; 10. Watford
39-53; 11. Everton 38-52; 12. Luton 39-50;
13. Norwich 38-49; 14. Leieester 39-48; 15.
Sunderland 39- 48; 16. West Bromwich
38-47; 17. Coventry 39-46; 18. Birmingham
39 -45; 19. Ipswich 39-44; 20. Stoke 39- 43;
21. Notts County 37-36; 22. Wolverhampton
38-25.

DUITSLAND
München-Frankfurt 3-0
Braunschweig-Leverkusen 0-0
Bochum-Dortmund 2-2
Köln-Hamburg 1-4
Mönchengladbach-Kaiserslautem 3-2
Mannheim-Uerdingen 1-4
Nürnberg-Stuttgart 0-6
Offenbach-Düsseldorf 5-1
Bremen-Bielefeld 3-0
Stand na 30 wedstrijden: 1. Stuttgart 43; 2.
München 42 (74-34); 3. Hamburg 42 (66-32);
4. Mönchengladbach 42 (68-42); 5. Bremen
39; 6. Leverkusen 34 7. Köln 31; 8. Uerdin-
gen 31; 9. Düsseldorf 29; 10. Bielefeld 28; 11.
Kaiserslautern 27; 12. Braunschweig 27; 13.
Dortmund 25; 14. Mannheim 25; 15. Bo-
chum 22; 16. Frankfurt 20; 17. Offenbach 19;
18. Nürnberg 14.

' BELGIË
Lierse-Anderlecht
ClubLuik:Kortrijk 2-0
Waterschei-Seraing 1-1
Cercle Brugge-Club Brugge 0-5
Lokeren-Beveren 0-2
Waregem-Beringen 0-0"RWDM-Mechelen 1-3
Standard-Antwerp 2-1Beerschot-Gent CM)

Stand na 32 wedstrijden: 1. Beveren 47; 2.
Anderlecht 43; 3. Club Brugge 42; 4. Stan-
dard 38; 5. Seraing 36; 6. Mechelen 35; 7. Wa-
regem 34; 8. Waterschei 33; 9. Antwerp 32;
10. Lokeren 29; 11. Cercle Brugge 29; 12.
Kortrijk 28; 13. Gent 28; 14. Lierse 27; 15.Club Luik 26; 16. Beerschot 24; 17. Beringen
23; 18. RWDM 22.

Van Bracht
'uitgetikt'

door nieuwe
spelregel

KREFELD -Nobuaki Kobayashi is
in Krefeld wereldkampioen drie-
banden geworden. De Japanner
won in de finale met 60 om 49 in 42
beurten de Belg Ludo Dielis. Ray-
mond Ceulemans eindigde als der-
de en Rini van Bracht als vierde.
Rini van Bracht werd in de halve
finale verrassend uitgeschakeld
door Dielis.
In een dramatische partij, had Ludo
Dielis lange tijd de beste papieren.
Van Bracht begon echter aan een
spectaculaire inhaalrace. Met nog
één carambole te maken, en dus met
een been in de finale, werd Van
Bracht teruggefloten door een nieu-
we en onbegrijpelijke regel van de
wereldbiljartunie (UMB). Dielis
trok een kwartiertje uit om onder
hoogspanning de hem nogresteren-
devier punten met passen en meten
te vergaren. Van Bracht mocht ver-
volgens blijven zitten, omdat hem
geen nabeurt werd gegund. Bij de
titelstrijd in Krefeld werd namelijk
na de voorronden ongelijkheid ge-
predikt door de nastoot te verbie-
den, kennelijk om een gelijkspel en
de dan volgende 'strafschoppen' uit
te bannen. Van Bracht, die onlangs
in Leuven juist in de verlenging
Europees kampioen was geworden,
werd nu de dupe van deze 'nieuw-
lichterij.

Hij werd met een beter partijge-
middelde dan Dielis aangewezen
om met Ceulemans te duelleren om
de bronzen troostprijs. Ceulemans,
overigens de grote verliezer van
het toernooi, won dat duel om de
derde plaats.

McEnroe 'walst'
over Connors
DALLAS - Overeenkomstig de
prognose heeft John McEnroe het
WCT-eindtoernooi in Dallas ge-
wonnen. De als eerste getipte Ame-
rikaan versloeg in Dallas de num-
mer twee van de plaatsingslijst,
zijn landgenoot Jimmy Connors in
drie sets. De setstanden in Réunion
Arena waren 6-1, 6-2 en 6-3.
Het was de vierde keer dat McEnroe
zich in de tennisklassieker te Dallas
's werelds beste toonde. De 25-jarige
Amerikaan versloeg zijn zeven jaar
oudere opponent vooral op snel-
heid. Connors bleek niet tot serieus
verweer in staat.
Zelden was McEnroe's opslag zo
zuiver als gisteren. Hij sloeg dertien
aces.Geen moment kon Connors
het tempo, bijbenen. Binnen uur en
veertig minuten na aanvang huldig-
den de dertienduizend toeschou-
wers Mc Enroe als winnaar.
Voor de overwinning mocht McEn-
roe een cheque van 150.000 dollar
(450.000 gulden) incasseren.

Snelwandelen
SCHOONHOVEN - Unitas-at-
leet Hans van Wakeren eindigde
tijdens een uurloop snelwande-
len op de baan als tweede en leg-
de 11.458 mtr. af. De overwin-
ning ging naar de Belg Ruyters
(11.730 mtr).

Observantenloop
MAASTRICHT - AV'56-atleet

Dalemans uit Soest eiste de
overwinning voor zich op in de
Observantenloop van Kimbria
Maastricht. Hij legde de 12Vfeki-
lometer af in 39.37 minuten. Pe-
ter Odrossly van Unitas was
met een derde plaats de beste
Limburger in 41.00. Vierde en
vijfde werden resp. Tully
(AV'34) en Jaspers (Unitas). Bes-
te A-junior was N. Jaspers (Uni-
tas, 41.59).

Dubbelspelen moeten NIP steeds redden

Blessures spelen
Limburgers parten

Van onze tennismedewerker

GELEEN/AMSTERDAM - De
beide Limburgse teams in de
hoofdklasse-competitie ten-
nis hadden dit weekeinde met
blessures te kampen. Vooral
bij GTR had dit ernstige con-
sequenties. Harald Smeets
had vorige week al een keer
verstek laten gaan door een
schouderblessure. Hierdoor
was Rob van Oppen ingeval-
len zodat hij nu niet meer
mocht meedoen om hem voor
het'tweede team beschikbaar
te houden. De tweede heer

Ron Smolders mag niet mee-
spelen omdat er een Belgi-
sche speelster in het eerste
team staat opgesteld. Smeets
gaf bij de stand 2-1 in de eer-
ste set tegen Frits Don op,
waardoor in een keer drie
punten op het konto van het
Jaagpad konden worden bij-
geschreven.

„Ik wil niet zeggen dat we meer
punten gewonnen hadden als Ha-
rald niet uitgevallen was, maar hij
stond goed te spelen zodat ik het
niet geweten had", zei coach Lex
Veenma. „Nu hebben we maar een
punt kunnen pakken. In het laatste
gemengd dubbel van Marianne Ver-
mijlen en Mare Bisschops werd die
winst binnengehaald". Twee keer
eerder had Marianne Vermijlen de
kans gehad om de winst naar zich
toe te trekken.
In het damesdubbel wist zij samen
met Caroline Leenen na een 6-1; 5-1
voorsprong de twee matchpunten
niet in winst om te zetten. Ook hier
werd uiteindelijk een verlies ge-
boekt met 1-6; 7-5; 7-5. Doordat Roy
met 2-6 verloor van Manege staat
GTR voor de laatste uitwedstrijd te-
gen Volley weer punten op deze te-
genstander voor. De stand: 1. Jaag-
pad 5.35; 2. Manege 5.27; 3. GTR
5.11; 4. Volley 5.7.

Bij NIP begon Irmgard van den
Eijnden de wedstrijd tegen Joy
Mozaiek met een schouderblessu-
re. Teambegeleider Rene Heijnen:
„Gisteren had de dokter Irmgard
eigenlijk verboden om mee te spe-
len. Zij wilde toch spelen en heeft
dit niet eens zo slecht gedaan".

De eindstand van deze partij was
5-3. Daar zag het aanvankelijk niet
naar uit. „We keken na de enkelspe-
len tegen een 4-0 achterstand aan.
De dubbels moesten het dus ook
deze keer weer doen". Ook deze
keer wonnen de Roermondenaren
weer zowel het dames als het heren-
dubbel, zij het dat beiden pas in drie
sets beslist werden. Ook in de beide
enkelspelen gaven John Milis en
Geert Joosten zich pas na de maxi-
male lengte van de wedstrijd verlo-
ren. Door deze 5-3 score is NIP een
punt uitgelopen op concurrent Thor
RW en staat in totaal vier punten
voor. Zij krijgen echter kampioens-
kandidaat ELTV in de laatste wed-
strijd op bezoek. De stand: 1. ELTV
5.30; 2. Joy Mozaiek 5.22; 3. NIP
5.16; 4. Thor RW 5.12.

" Mare Bisschops wist, samen met Marianne Vermijlen, het
enige winstpuntje voor GTR in de wacht te slepen.

Foto: PIETER VAN DAAL

Ook tweede
team op

dreef
STTARD — In een, mede door de
vele doelpunten, aantrekkelijke
wedstrijd heeft Fortuna Sittard II
de reserves van SVV verslagen.

Paul van de Laar had binnen twin-
tig minuten tweemaal succes met
goed geplaatste kopballen(l-0 en
2-1), maar het Schiedamse ant-
woord was steeds navenant: rech-
terspits Wouters rondde eerst een
hoekschop af, en profiteerde later
van slecht uitverdedigen bij de For-
tunezen(l-l en 2-2). De tweede ge-
lijkmaker was tegen de verhouding
in, want de thuisclub liet het beste
spel zien. Meteen na de rust moest
Gerry Schrijnemakers op de doel-
lijn redden. Goed vijf minuten later
kwam SVV toch aan de leiding door
Spronck; toen de Sittardse defensie
andermaal in de fout ging na een
save van Nico Hanssen(2-3).
Daarna kwamen de bezoekers er al-
leen nog via enkele counters aan te
pas. Sittardse treffers konden niet
uitblijven. Uit de veelheid vari kan-
sen puurde Fortuna twee doelpun-
ten. Frank Slangen egaliseerde(3-3);
Rob Philippen zorgde ervoor dat de
volle winst in Sittard bleef(4-3).

Fortuna Sittard: Hanssen- Schwidder- Too-
nen(46. Houtackers); Alberts: Schrijnema-
kers; Van Halbeek; Philippen; Van de
Weerd; Van de Laar; Slangen; Wolf
Scheidsrechter: H. Daemen.

Deceptie voor Peter Rusman
STOCKHOLM - Peter Rusman
heeft tijdens de uiterst zware
marathon van Stockholm een
derde plaats weten te bemachti-
gen. Hijwist weliswaar geen su-
pertijd op de klokken te bren-
gen, maar bleef onder de gege-
ven omstandigheden nog goed
overeind. Met 2.18.03 kon de
Unitas-atleet niet tippen aan
zijn persoonlijk record (2.16.23),
maar dat was volgens Rusman
te wijten aan het niet nakomen
van enkele afspraken.

„Het was de bedoeling dat ik sa-
men zou lopen met de Denen Za-
chariassen en Skovberg, maar
dat pakte in de praktijk volledig

anders uit. Ik heb veel kopwerk
gedaan en ook toen Skovberg na
17 kilometer moest lossen, wen-
ste Zachariassen niet voorop te
lopen. Toen hij na 35 kilometer
versnelde viel ik terug. Zo ver
zelfs dat Skovberg me vlak voor
de finish nog passeerde", resu-
meerde een nijdige Peter Rus-
man. Zachariassen won de mara-
thon in 2.14.46. Skovberg pakte
de tweede positie in 2.17.20.

Rolstoel
SITTARD - Tijdens wedstrij-
den voor rolstoelatleten wist
Ben Buster (Roosteren) op-
nieuween overwinning te beha-
len. Hij won de 1500 meter in
4.48.01. De Maastrichtenaar
Jean Goessens werd tweede met
slechts 0,08-ste van een seconde
achterstand. Derde was Kalips,
(Geleen) in 5.27.02.

Venlo (15 km): Heren: 1. Loc Si-
mons (De Keien, Uden) 48.02; 2.
Piet van der Haar (HAC, Hel-
mond) 48.348; 3. Harry Pollen (
Festina, Venlo) 48.54; 4. Martin
Thyghe (Eng, Afcent Strijders)
49.50.

Tummers eerste
in interland

KERKRADE - De zweminterland
tussen België en Nederland B is
geëindigd in een nederlaag voor de
Nederlandse ploeg. De Belgen slo-
ten de wedstrijd af met 94 punten,
terwijl daar 86 punten voor de Ne-
derlandsezijde tegenover stonden.
Omdat Nederland met de B-ploeg
zwom zegt dit verlies niet veel.
Daarentegen mag geconcludeerd
worden dat de Belgen goed aan de
weg timmeren, en gezien de indivi-
duele prestaties gesproken mag
worden van een verdienstelijke
wedstrijd.

Voor de Nederlandse ploeg waren
drie Limburgers uitgenodigd, na-
melijk Han van Gerwen, Patrick
tummers en Winand Willigers. Met
name Patrick Tummers van Sport -& Spel zwom naar een eerste plaats
op de 100 meter vlinderslag in
0.58.57.

Han van Gerwen (RZ) werd derde
op de 100 meter vrije slag in 0.55.62.
De rol van Winand Willigers tijdens
deze wedstrijd was onopvallend.

Hendriks wint
thuiswedstrijd

van onze medewerker
JAC VAN DER HEIJDEN.

BAARLO - Tijdens de nationale
springwedstrijden in 'De Berckt'
te Baarlo was Emiel Hendriks tus-
sen alle nationale toppers gewel-
dig op dreef. Hendriks die een
thuiswedstrijd reed, won het
zwaarste onderdeel, een springen
tabel A. 1,50 m. In een zinderende
barrage bleef hij als enige foutloos
met Surprice. Pieter Raaymackers
had met Salvador een weigering
en dat betekende de tweede plaats.

De andere combinaties in de barra-
ge maakten allen een fout. Eric van
der Vleuten, de oud E.K. jeugdkam-
pioen was de snelste van allemaal
en draaide met Expo Fisar rond in
72.13 sec. Ook nog binnen de tijd
van de winnaar bleef Bert Romp
met Opstallan Biorella in 76.41 en

weer Emile Hendriks met Spargo
en Eric van der Vleuten met Expo
Grapic.

Door deze resultaten van Emile
Hendriks en een tweede plaats in de
tabel A 1.40 achter winnaar Jan
Tops met Little Madame in 36.75 om
37.47 sec. ontving Emile Hendriks
de ereprijs voor de beste A-combi-
natie.

Hoe goed het deelnemersveld was
kon men bij deze tabel A-wedstrijd
over 1.40 m. zien. De eerste tien
bleven allen foutloos en werden
slechts gescheiden door een betere
tijd. Beneden de 40. seconden ble-
ven ook nog Albert Voorn met
Mont Blanc H. en Gert Meijer met
Cupido VV. Het afsluitende jacht-
springen was voor Gerrit Veene-
man, voor Albert Voorn.

Heideloop
sportief
geslaagd
SCHAESBERG - Aangetrok-
ken door het mooie weer en
vast van plan een sportieve
prestatie neer te zetten, had-
den zevenhonderd deelnemers
zich gemeld voor de Heide-
loop, een recreatief treffen op
de Brunssummerheide.
Hein Veld won met overmacht
de tien Engelse mijlen, terwijl
Armelies Van Dijk, eveneens
uit Brunssum bij de dames
won. Bij de jongenszegevierde
Millan Garden uit Bovenkarp-
sel, bij de meisjes Meidie Lan-
gen uit Eindhoven. De vier ki-
lometer voor jongenswas voor
Ruben Krouwel uit Vianen.De
gezins-estafette was een
Brunssumse aangelegenheid.
Crea en Wim van der Linden
gingen zegevierend over de
meet. Tenslotte won Peter van
de Walle uit Stem de 8 km bij
de heren en Armelies Wegh bij
de dames.

"Hein Veld, op weg naar de
zege tijdens de heideloop
over tien Britse mijl. 1

FOTO: THEO GIJZEN l

Van de Berg
eenzaam
NIJMEGEN - Ed van de Berg
was de enige Nederlandse
winnaar tijdens de open natio-
nale jeugdtitelstrijd judo, die
dit weekeinde in de Gofferthal
te Nijmegen werd gehouden.
Van de Berg, die in de klasse
tot 78 kilogram uitkomt, won
in de finale van Ronald van
Buuren. De derde Nederlander
die een plaats in de strijd be-
reikte, was Marco de Kluis.

Van Noort slingert
nieuw record
BREDA - Peter van Noort van
De Spartaan uitLisse heeft tij-
dens een speciale kogelslin-
gerwedstrijd in Breda het Ne-
derlandsrecord op zijn specia-
liteit met 1,10 meter verbe-
terd. Van Noort slingerde de
ruim zeven kilogram zware
kogel 62,10 meter weg. Het
was de vijfde nationale re-
cordverbetering in het nog
prille seizoen. Van Noort was
sinds vorig jaar houder van
het record met 61,00 meter.

Navratilova
met overmacht
ORLANDO - Martina Navrati-
lova heeft in Orlando (Florida)
voor de zoveelste maal haar
bijna benauwende overmacht
gedemonstreerd. De Ameri-
kaanse won het 200.000 dollar-
toernooi voor de vijfde achter-
eenvolgende maal door in de
finale de Peruaanse Laura Ar-
raya met 6-0,6-1 te kloppen.
Navratilova had voor de zege,
die haar 50.000 dollar! 1
150.000,-) opbracht slechts 47
minuten nodig. Zij is sinds ja-
nuari van dit jaar, toen zij van
haar vroegere landgenote
Hana Mandlikova verloor in
achttien partijen ongeslagen.

(ADVERTENTIE)
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BUNDESLIGA TOPKWARTET ZONDER KLEERSCHEUREN

Beveren: nog een puntje...
HAMBURG - Vier competitie-
ronden voor het einde geven de
vier kandidaten voor de hoog-
ste Westduitse voetbaltitel el-
kaar slechts één punt toe. Door
overwinningen bleef het kwar-
tet Vfß Stuttgart, Hamburger
SV, Bayern München en Borus-
sia Mönchengladbach in derace
om het Bundesliga-kampioen-
schap.

Stuttgart leverde van het kwartet
de overtuigendste prestatie door
de uitwedstrijd tegen 1. FC
Nürnberg met 6-0 te winnen.
Ook Bayern en HSV namen ruim
afstand van hun tegenstanders.
De Beierse ploeg wees Eintracht
Frankfurt met 3-0 terug, HSV ze-
gevierde bij 1. FC Köln met 4-1.
Volgende week staat in Ham-
burg de topper HSV - Bayern op
de agenda. Stuttgart ontvangt
het onderin de Bundesliga bi-
vakkerende Kickers Offenbach.

Rummenigge
Bayern kan nog een paar wed-
strijden genieten van de kwali-

teiten van Karl-Heinz Rumme-
nigge. Zaterdag scoorde de na
dit seizoen in Italiaanse dienst
tredende „Kalle" twee keer.
Eerst op aangeven v&n Pflugler,
vervolgens via een solo. Bij de
derde treffer, gemaakt door Ma-
thy, tekenden Rummenigge met
zijn broer Michaël voor de voor-
bereiding. De seizoenproductie
van de oudste Rummenigge
staat nu op 23.

In een pogingvoor de derde ach-
tereenolgende keer de landstitel
te veroveren nam HSV de hin-
dernis die 1. FC Köln vormt op
stijlvolle wijze. De Hamburgers
beslisten het duel al in de eerste
helft. Nadat de Keulse ploeg al
enige mogelijkheden had ver-

prutst, benutte Kaltz na een half
uur een strafschop. Littbarski
had Rolff binnen het strafschop-
gebied onheus bejegend. Vlak
voor rust zorgde Schatzschnei-
der voor 2-0. Schroder en Rolff
manoeuvreerden de voormalige
topploeg uit Keulen, die nog
slechts mag hopen op Europees
bekervoetbal, binnen tien minu-
ten in een uitzichtloze positie.

Borussia Mönchengladbach kan
zich nog tot de titelpretendenten
rekenen maar had thuis tegen 1.
FC Kaiserslautern (3-2) alle ge-
luk. De gevierde man in het Bo-
kelbergstadion was Frontzeek,
die in blessuretijd de eindstand
op het bord bracht. Frontzeek,
een wisselspeler, had daarbij de

steun van de afscheid nemende
Zweedse doelman van Kaisers-
lautern, Hellström, die een kop-
bal tussen de benen door liep
glippen.

België
BRUSSEL - In de Belgische eer-
ste divisie verkeert Beveren
twee wedstrijden voor het ein-
de in dezelfde luxueuze positie
als Feyenoord in de eredivisie.
Officieus werden de Waaslan-
ders zondag kampioen door de
overwinning (0-2) bij Lokeren.
Omdat Anderlecht met 2-1 ver-
loor bij Lierse, verdubbelde Be-
veren zijn voorsprong op de
Brusselse miljoenenformatie

tot vier punten. Uit de laatste
twee duels dient het team één
punt te behalen om het lands-
kampioenschap de officiële sta-
tus te geven.
Beveren was in en tegen Loke-
ren de betere ploeg. Na dertien
minuten kwam het verdiend op
voorsprong door een treffer van
Edwin Albert op aangeven van
de Pool Kusto. Daarna dwongen
de koplopers voor de rust nog
meerkansen af, maar diewerden
niet benut. Pas twee minuten
voor tijd stelde Schonberger uit
een strafschop de zege (0-2) vei-
lig. Op hetzelfde moment werd
Anderlecht geslachtofferd door
Lierse. De finalisten in het
UEFA-bekertoernooi keken na
tien minuten al tegen een achter-

stand aan door een doelpunt van
Eddy Snelders. Zonder aanvoer-
der Vercauteren ontwikkelde
Anderlecht daarna een veldover-
wicht, dat een paar seconden
voor rust resulteerde in de gelijk-
maker van Czerniatinsky. In de
tweede helft was Anderlecht
nauwelijks vooruit te branden
Twee minuten voor tijd diende
Bosch de Brusselse ploeg de ge-
nadeklap toe: 2-1.

De noodploeg van Standard be-
haalde een fraaie zege (2-1) te-
gen Antwerp. De doelpunten
vielen op Sclessin na de rust.
Hellers (52e en 83e minuut) voor
Standard en Van der Linden
(75e) tekenden ervoor. Door de
overwinning staat Standard op
de drempel van het UEFA-be-
kertoernooi. In die strijd ver-
loor Seraing een kostbaar punt
door gelijk te spelen (1-1) bij
Waterschei. In de onderste re-
gionen werd de positie van hek-
kesluiter RWDM vrijwel hope-
loos door de nederlaag (1-3) te-
gen KV Mechelen. De overige
bedreigde formaties graaiden
punten mee.

DEEN SCHIET RODA JCIN DEVENTER NAAR OVERWINNING

JOHN ERIKSEN TOPSCORER!
door fred sochacki

DEVENTER - Waarom JohnEriksen een van de meest gewil-

' de objecten in het Nederlands voetbal is, bewees de Deen af-
gelopen zaterdag in Deventer nog eens overduidelijk. De
Roda JC'er nam tegen Go Ahead Eagles de geheleKerkraad-
se productie voor zijn rekening, twee simpele bewegingenbetekenden winst voor Roda JC: 2-1. Doelpunten, waarmee: John Eriksen zijn toch al niet geringe marktwaarde zo moge-
lijk nog verder opvijzelde en bovenaan de lijst van topsco-rers kwam met 23 treffers; een plaats die deelt met PSV'erJurrie Koolhof. Als geen ander weet de koele rekenaar dat
doelpunten in deze voor hem zo belangrijke periode direct
Vertaald zullen worden in harde guldens, marken offrancs.Zaterdagavond profiteerden zijn ploegmaten van Eriksens
scoringsdrift in de vorm van de winstpremie.

Go Ahead Eagles had kwalitatief te
Weinig in zijn mars om te kunnen
Winnen tegen het vooral technisch
betere Roda JC. Dat deKerkradena-
fen desondanks in de problemen
kwamen, was mede het gevolg van
het missenvan de vele kansen die er
Tiet name voor de pauze kwamen.
Nog voordat John Eriksen een
doorkopbal van Chris Guthrie voor-
bij Eagles-doelman Jan Jongbloed
frommelde, had René Hofman al te-
gen het houtwerk geschoten. De
Deventer verdediging, die na de
achterstand zo mogelijk nog meer
gaten vertoonde, moest toestaan dat
zowel Martin van Geel als Eugéne
Hanssen oog in oog met Jongbloed
kwamen. De ex-Roda-keeper hield
echter het hoofd koel.

Ruiner
„Op dat moment hadden we na-
tuurlijk al een veel ruimere voor-
sprong moeten hebben", reageerde
Roda-trainer Hans Eijkenbroek.
„Mogelijkheden daartoe waren er
toch voldoende. We hadden voor
de rust de zaak makkelijk kunnen
afmaken, dan was er van proble-
men verderop in de wedstrijd geen
sprake geweest".

Dat die problemen er wel kwamen
had echter niet uitsluitend met het
missen van de Roda-mogelijkheden
te maken. De thuisploeg, waarin zes
basisspelers werden vervangen
door 'jonge reservisten, mocht dan
wel technisch te kort schieten; aan
inzet ontbrak het de formatie van
interim-coach Nico van Zoghei
geenszins. Opgejaagd door het fana-
tieke Deventer publiek kreeg de
ploeg een fysiek overwicht. In die
fase, tot een kwartier voor het einde,
kon Roda JC zich enkel beperken
tot verdedigend werk. Mike Small
ontpopte zich. als gevaarlijkste
Eagles, maar miste de doortastend-
heid om voorbij Jos Smits te gera-
ken.

Veilig
Doortastendheid waar John Erik-
sen doorgaans geen problemen mee
kent. de Deen kopte een kwartier
voor tijd een hoge voorzet van Peter
van de Ven onhoudbaar voorbij
Jongbloed en bracht zijn ploeg, al-
thans daar leek het aanvankelijk op,
in veilige haven.

Wat Gêne Hanssen bij Jan Jong-
bloedin een eerdere fase niet lukte,
werkte perfect bij doelman Jos
Smits, een verre terugspeelbal
zeilde met een prachtige curve
over de Roda-doelman en ver-
dween in de touwen. Go Ahead
Eagles miste echter het vernuft ge-
bruik te maken van de domper en
bleef steken op 1-2.

Go Ahead Eagles - Roda JC 1-2 (0-1). 27.
en 73. Eriksen 0-1 en 0-2, 78. Hanssen
(eigen doel) 1-2. Scheidsrechter: Van der
Laar. Toeschouwers: 2500. Gelekaart: Ma-
rijnissen (Roda JC).
Go Ahead Eagles: Jongbloed. Schrijver,
Back. Klop, Witbaard, Woudsma, Ten Cate
(Dekker), Witteveen (Brouwer), Small, Tular,
Boerebach.

Roda JC: Smits, Van der Ven, Degens. Eh-
len. Hanssen, Poortvliet, Marijnissen (Calder-
wood). Van Geel, Hofman. Guthrie, Eriksen.

" Kunst- en vliegwerk in de Eagles-defensie. Klop (vallend) en Woudsma ruimen op, voordat
Chris Guthrie gevaarlijk kan worden.

Foto: WIJLENBROEK

Bilbao
kampioen

MADRID - Athletic de Bilbao heeft
het Spaanse voetbalkampioen-
Schap geprolongeerd. Bilbao ver-
sloeg op de laatste speeldag Real
Sociedad in een Baskische derby
Tiet 2-1. Real Madrid finishte met
evenveel punten als Bilbao en had
Zelfs voordeliger doelcijfers. Bilbao
Werd toch tot kampioen uitgeroe-
pen door betere onderlinge resulta-
ten. Bilbao versloeg Real thuis en
speelde in Madrid gelijk. Bilbao kan
"volgende week door winst in de be-
kerfinale tegen FC Barcelona zelfs
de dubbel behalen.

Koitka verlaat
Alemannia Aken
AKEN - Het zit Alemannia mo-
menteel niet mee. Niet alleen werd
Van Saarbrücken met 2-0 verloren,
ook doelman Koitka vertrekt aan
het einde van dit seizoen naar een
andere club. Jupp Koitka tekende
gisteren een tweejarig contract bij
VVattenscheid, de club waar hij
Vandaan kwam vóór hij het doel
Van Hamburger SV verdedigde. In
de tweede Bundesliga speelden de
koplopers Karlsruhe en Schalke 04
met 3-3 gelijk. Karlsruhe staat nu
bovenaan de ranglijst met vier
punten voorsprong op Schalke.

MSV Duisburg is derde. Aleman-
nia is afgezakt naar de vijfde
plaats met drie punten achter-
stand op Duisburg.

Marijnissen geel
DEVENTER - Scheidsrechter
Van der Laar, die tijdens de wed-
strijd Go Ahead Eagtes-Roda JC
toch al niet in zijn beste doen
verkeerde, gaf Roda-speler Eus
Marijnissen halverwege de twee-
de helft geel. Marijnissen, die
kampte met een spierblessure,
wilde zich niet buiten de lijnen la-
ten behandelen.Van derLaar zag
in de blessure van de middenvel-
der niets meer dan een manier
om het spel te vertragen en be-
loonde Marijnissens gehink meteen boeking. Even later viel de
Roda JC'er uit.

CLEMENS WESTERHOF ZET JOKER IN: 2-2

Eric Mer houdt
MVV in de tace

door frans dreissen
DOETINCHEM - Met de hak-
ken over de Vijverberg! Pro-
movendus MVV rekende
slechts op halfslachtige wijze
af met De Graafschap en kon
geen enkel moment in de
bloedeloze partij tegen De
Graafschap haar kampioen-
saspiraties hard maken. MVV
moet zelfs de jeugdige inval-
ler Eric Merk dankbaar zijn
dat het alsnog een - welis-
waar dik verdiend - 2-2-ge-

lijkspel uit het vuur sleepte.
Ruim zestig minuten lang
vocht MVV meer tegen zich-
zelf dan tegen het zeer zeker
niet bijster spelende De
Graafschap. De kersverse ere-
divisionist faalde op alle
fronten en pas toen trainer
Clemens Westerhof zijn joker
inzette, kon MVV de gelaten-
heid die over de ploeg rustte
van zich afschudden. De for-
matie had zelfs nog de volle
winst kunnen pakken, ware
het niet dat arbiter Smeenk

een geheide penalty voor
MVV door de vingers zag in
de laatste minuut.
„Een entree om van te dromen", ge-
noot de 20-jarige Eric Merk na
„Meteen de eerste actie een schitte-
rend doelpunt van Dick Nanninga
en dan in de laatste fase zelf nog een
treffer scoren. Mooier kan eigenlijk
niet. Desondanks ben ik tevens te-
leurgesteld. Het missen van de kan-
sen is ons duidelijk opgebroken in
de eerste helft en daarnaast heeft
die lafaard van een scheidsrechter
ons twee zuivere strafschoppen ont-
houden", resumeerde Merk.

" Dick Nanninga, de Maastrichtse sluipschutter die een erg matige rol vertolkte, bracht MVV ophet juiste spoor. Op defoto is hij verwikkeld in een luchtgevecht met John Trentelman (rechts).
Foto: PETER DRENT

Geconcentreerd
MVV begon duidelijk geconcen-
treerd aan het treffen, maar toen
Dick Nanninga in de eerste vijfmi-
nuten reeds drie kansen om zeep
hielp sloop de onzekerheid binnen
de ploeg. Adam leed doorhet slech-
te, hobbelige veld legio balverlies
en Nanninga en Van Bommel wis-
ten geen raad met de schaarse mo-
gelijkheden. De 'Lange' en Paul
Penders dwongen doelman Brook-
huis slechts tot uiterste krachtsin-
spanning. Verkrampt en angstig
speelde MVV een eerste uiterst
saaie helft uit.

In de tweede periode tapte De
Graafschap uit een ander vaatje en

DE GRAAFSCHAP- MVV 2-2 (0-0). 57. Ro-
sendaal 1-0; 62. Nanninga 1-1; 73. Kelder
man 2-1; 85. Merk 2-2. Toeschouwers
3500. Scheidsrechter: Smeenk. Gele kaar-
ten: Dilling (3e) en Van Marwijk.
De Graafschap: Brookhuis, Sturing. Loov-
ens, Trentelman. Pieneman. Leeuwenk, Kel-
derman. Dilling. Galgenbeld (62. De Klerk)
Tol (45. Peitsman), Rosendaal.

MVV: Baetsen. Delahaye, Janssen, Linders,
Penders (60. Merk). Adam (41. Maas), Van
der Leur, Van Staveren. Nanninga. Van Bom-
mel, Van Marwijk.

strafte de defensieve politiek van
MVV in de 57e minuut af via een
combinatie tussen Galgenbeld en
Rosendaal, die de verdediging in de
luren legde: 1-0. Op dat moment
paste Clemens Westerhof naar later
bleekzijn goudenwissel toe. De 'on-
zichtbare' Paul Penders maakte
plaatsvoor de grilligeEric Merk, die
meteen fel van leer trok. Zijn eerste
voorzet bereikte het hoofd van Dick
Nanninga. die feilloos het vonnis
voltrok: 1-1.

Enkele aanmaningen van trainer
Sandor Popovics brachten De
Graafschap weer op het rechte
spoor en een zeker niet vrijuit-
gaande doelman Chrit Baetsen zag
even later de bal onder zijn handen
doorglippen: 2-1. MVV legde zette
een wanhoopsoffensief in en nota
bene Merk tikte zijn team langszij
met de fraaiste treffer van de wed-
strijd.

Dure bloemen
DOETINCHEM - MVV-trainer Cle-
mens Westerhof heeft ongetwij-
feld een wrange smaak overge-
houden aan het treffen met De
Graafschap. Voor de bloemen
diehij voor het duel kreeg aange-
boden door zijn collega Popo-
vics. moest hij na de partij een
briefje van honderd neertellen.
Westerhof, dieeerder dit seizoen
al heel wat weddenschappen
heeft verloren, kwam ook nu op
de koffie. „Wij maken jullie min-
stens twee punten afhandig",
had Popovics in de beginfase
van de competitie voorspeld. Zijn
prognose werd uiteindelijk be-
waarheid. Net als in Maastricht,
hield De Graafschap ook nu MVV
in toom, hetgeen een te optimis-
tische Westerhof honderd gul-
den kostte.

Gelijkspel tegen Cambuur

FC VVV
periodiek
de beste

van onze medewerker
HENK HAFMANS

LEEUWARDEN - FC VVV heeft de
vierde periodetitel bijna op zak.
Na het dikverdiende gelijkspel op
Cambuur moet er wel een mirakel
gebeuren als de schaarse concur-
rentie alsnog langszij komt. De
Venlonaren lieten in Leeuwarden
zien dat de plotselinge wederop-
standing nog niet afgebroken is.

Niet VVV mocht blij zijn met de
puntendeling maar de thuisclub
kon de handjes dichtknijpen met
dit resultaat: 3-3.

De ploeg van Sef Vergoossen barst
van het zelfvertrouwen. De verma-
nende woorden van de coach (pro-
beer ongeschonden uit het ope-
ningsoffensief te komen) werden
prompt vertaald in: zelf brutaal aan-
vallen. Die strategie werd beloond
met een subliem uitgespeelde tref-
fer. Johnny Taihuttu wervelde over
de linkervleugel langs zijn tegen-
standers en bediende Frank Ver-
beek op maat.

Die optater bracht de thuisclub fi-
naal van de wijs. Zelf het spel ma-
ken via gevarieerde aanvalspatro-
nen is nu niet bepaald het sterkste
onderdeel van de Cambuur-forma-
tie. Het Friese concept (pressie-
voetbal met hoge ballen naar de
punt van de aanval) oogt vrij sim-
pel maar kost ook enorm veel
kracht. Bovendien toonde de Cam-
buurdefensie zich in de persoonlij-
ke duels uiterst kwetsbaar. Nadat
Johan Groote de gelijkmaker had
gescoord - hij knalde van 25 meter
afstand onder de lat raak - kopte
diezelfde Groote een vleugelschot
van Brandts bij de eerste paal in
eigen doel: 1-2.

Twee minuten later was de score
weer gelijk. Hans Coort kwam als
winnaar tevoorschijn uit een kop-
duel met Floyd Streete maar
Brandts trok de Friese spits aan zijn
shirtje. Johan Groote schoot vanaf
de elfmeterstip onberispelijk in: 2-2.

Voor de derde keer kwam VW op
voorsprong via Brandts. Hij bracht
doelman Martin Stienstra zodanig
in de problemen dat de Cambuur-
keeper een doorsteekbal niet onder-
schepte maar pardoes tegen de
WV'er opknalde. Arbiter Van Ette-
coven wimpelde de thuisclubpro
testen en het vlagsignaal van grens-
rechter Zwang voor hens van
Brandts weg.

Blijkbaar speelde deze situatienog
in zijn achterhoofd toen de doorge-
broken Taihuttu in de blessuretijd
op de 16-meterlijn door Johan
Groote van dè sokken werd gelo-
pen. Daarover mopperden de Ven-
lonaren na afloop eventjes, alsook
over de blunder van Roox, die twee
minuten voor het einde Cambuur
de gelijkmaker schonk. Hij sloeg
de bal voor de voeten van Groote
die met een fraai lobje de ver-
steend toekijkende Roox ver-
schalkte: 3-3.

Cambuur - VVV: 3-3 (0-1) 13. Verbeek 0-1:
52. Groote 1-1; 56. Groote (eigen doel) 1-2:
58. Groote (strafschop) 2-2; 76. Brandts
2-3; 87. Groote 3-3. Scheidsrechter: Van
Ettecoven.
Cambuur: Stienstra. Bults. Groote. Bos. (80
Schouwenaar); Erkelens; Booij; Cantello (20.
Paijne); Anema; Peltzer; Streete: De Leeuw
VVV: Roox; Nijssen: Van Bergehenegouwen;
Coort; Versleeuwen: Reijnierse; Brandts: Van
Rosmalen; Taihuttu; Verlijsdonk: Verbeek

Eredivisieoverzicht
HEERLEN - Tien jaar heeft Feye-
noord in de wachtkamer gezeten
voor wat betreft het landskam-
pioenschap. Door de zege (3-0) op
FC Utrecht werd Feyenoord in De
Kuip officieus kampioen. Met nog
twee wedstrijden te spelen heeft
de club uit Rotterdam-Zuid vier
punten voorsprong op Ajax, dat
thuis met 4-0 zegevierde over Ex-
celsior. PSV haakte zaterdagavond
af door de nederlaag (3-0) in Alk-
maar tegen AZ'67.

Met het landskampioenschap voor
Feyenoord zijn alle beslissingen in
de eredivisie gevallen. Feyenoord
speelt het komende seizoen in het
Europa Cup 1-toernooi, Ajax en
PSV in het UEFA-bekertoernooi en
Fortuna S. bij dat van de bekerwin-
naars. De degradanten werden vori-
geweek al bekend: Helmond Sport.
Willem 2 en DS'79.

In de bezetting van de tweede plaats
nam Ajax het voortouw. De Amster-
dammers rolden Excelsior met 4-0
op. Marco van Basten nam de helft
van de productie voor zijn rekening,
uitblinkerGasselich en Schoenaker
volgden zijn voorbeeld. PSV viel te-
rug naar de derde plaats door de be-
schamende nederlaag in Alkmaar
tegen AZ'67. Hoewel AZ zwaar ge-
handicapt was door het ontbreken
van de vaste steunpunten Treytel,
Haar. Arntz en Tol. moest PSV het
duidelijk afleggen tegen de thuis-
club. Voor de rust scoorde Talan
twee keer. In de slotminuut voegde
Loggie er een treffer aan toe.

(ADVERTENTIE)

Itroucken
voor sfeervol wonen /^P\
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Tweede klasse A
Sweikh. 8.-MXC 0-0
Kolonia-Waubach 0-1
SCG-Eijsden 1-1
Leonidas-RKBSV 0-0
SC WW '28-Haslou 5-4
Schuttersveld-Walram 0-2

Waubach 20 13 7 033 35-11
Kolonia 20 12 3 527 34-17
SC WW'2B 20 10 5 525 26-25
RKBSV 20 8 8 424 29-21
Eijsden 20 9 5 623 32-20
SCG 20 8 6 622 26-17
MXC 20 6 5 917 25-26
Leonidas 20 4 8 816 24-32
Sweikh. B. 20 5 6 916 19-28
Walram 20 6 3 11 15 19-32
Haslou 20 6 2 12 14 25-37
Schuttersveld 20 1 613 814-42
Topscorers: 1. B. Habets (Eijsden)
20; 2. R. Bergsma (RKBSV) 10.
Programma voor zondag:
Waubach-Sweikh. B.
Walram-SC WW '28
Haslou-Leonidas
RKBSV-SCG
Eijsden-Kolonia
Schuttersveld-MKC

"«—-_-_-----—--—_————_-_">■________________-____>

Vierde klasse B
SV Berg '68-Gulpen 1-1
SV Nijswiller Rapid 0-1
Klimmania-Sportclub '25 2-0
Simpelveld-Vijlen 1-1
RKMVC-Hulsberg 3-0
Zwart Wit '19-Vilt 3-1
Rapid 20 13 5 2 3148-22
Hulsberg 20 9 8 326 36-23
RKMVC 20 9 7 425 36-18
Sportclub'2s 20 7 10 324 28-19
Simpelveld 20 6 9 5 2128-23SV Nijswiller 20 7 7 6 2129-29
Gulpen 20 6 7 7 19 26-29
Vilt 20 7 2 11 16 27-30
Zwart W.'l 9 20 5 6 916 23-30
Vijlen 20 5 5 10 15 19-35
SV Berg '68 20 3 8 9 14 16-35
Klimmania 20 4 4 12 12 24^17
Topscorers: 1. E. Braken (Rapid) 17;
2/3. M. Ruwette (Hulsberg); J. Van-
deberg (RKMVC) 13.
Programma voor zondag:
Rapid-SV Berg '68
Vilt-RKMVC
Hulsberg-Simpel veld
Vijlen-Klimmania
Sportclub '25-SV Nijswiller
Zwart Wit 19-Gulpen

Tweede klasse B
Born-Eindse B. 1-1
Stormv. '28-Venlose B. 1-5
Brevendia-Minor 2-1
PSV '35-Veritas 0-3
Obbicht-SVM 1-1
FCV-Volharding 3-2

Veritas 20 12 4 428 40-18
Bom 20 11 5 427 36-18
FCV 20 12 3 527 36-22
Volharding 20 10 5 525 38-25
Obbicht 20 8 6 622 35-24
Eindse B. 20 9 4 722 32-23
PSV '35 20 8 4 820 26-29
Stormv.'2B 20 7 6 720 28-33
Venlose B. 20 5 5 10 15 26-35
SVM 20 4 7 915 12-26
Brevendia 20 6 2 12 14 20-47
Minor 20 0 515 5 22-51

Topscorers: 1. P. Siebers (Veritas)
13; 2/3. B. Hubens (Bom), Conjour
(Obbicht) 11.
Programma voor zondag:
Venlose 8.-Bom
Volharding-Obbicht
SVM-PSV '35
Veritas-Brevendia
Minor-Stormv. '28
FCV-Eindse B.

Vierde klasse C
FC Gracht-RKTSV 0-3
Coriovailum-RKHBS 2-3
Waubachse 8.-Heilust 1-1
Weltania-Chevremont 0-1
Rimburg-Helios '23 2-0
Nieuw Einde-Schinveld 2-0

Heilust 20 10 7 327 30-18
RKHBS 20 8 9 325 27-20
Chèvremont 20 9 6 524 37-24
RKTSV 20 7 9 423 35-28
Rimburg 20 8 6 622 29-23
Weltania 20 8 6 622 27-25
FC Gracht 20 7 7 6 2132-29
Waubachse B. 20 8 5 7 2125-29
Schinveld 20 7 3 10 17 22-26
Nieuw Einde 20 5 5 10 15 32-38
Helios '23 20 4 412 12 16-36
Conovallum 20 3 5 12 1123-39
Topscorers: 1. Theunissen (FC
Gracht) 13; 2. Putten (Chèvremont)
10.

Programma voor zondag:
RKHBS-FC Gracht
Schinveld-Rimburg
Helios '23-Weltania
Chevremont-Waubachse B.
Hei lust-C'oriovalium
Nieuw Einde-RKTSV

Derde klasse A
De Ster-RKVCL 1-1
SC Caberg-Willem I 1-2
Schimmert-RVU 3-2
Wit Groen-RKUVC 2-1
Geleen-RKVVL 1-0
Standaard-RKVVM 0-0

Geleen 20 11 5 427 38-21
RKVVL 20 10 6 426 33-17
RKWM 20 9 8 326 20-17
SC Caberg 20 7 7 6 2125-26
Wit Groen 20 8 5 7 2125-29
RKUVC 20 7 6 720 30-34
RKVCL 20 5 9 619 37-34
De Ster 20 6 7 7 19 26-24
Schimmert 20 7 5 819 32-36
RVU 20 5 6 9 16 22-26
Willem I 20 4 8 816 26-31
Standaard 20 2 612 10 18-37
Topscorers: 1. H. Janssen (De Ster)
14; 2. R. Solberg (Geleen) 12.

Programma voor zondag:
Willem I-De Ster
RKVVM-Geleen
RKVVL-Wit Groen
RKUVC-Schimmert
RVU-SC Caberg
Standaard-RKVCL

Vierde klasse D
IVS-Bunde 1-4
Sanderbout-Kluis 1-1
SC Treebeek-FC Hoensbroek 2-1
Langeberg-De Leeuw 0-2
Mariarade-Havantia 2-0
Urmondia-Schinnen 1-0

Kluis 20 12 6 230 44-23
Langeberg 20 8 7 523 26-20
De Leeuw 20 8 7 523 31-29
Bunde 20 8 6 622 34-29
Urmondia 20 7 8 522 23 -23
Schinnen 20 9 3 82133-31
Sanderbout 20 6 8 620 29-24
SC Treebeek 20 7 6 720 31-33
FC Hoensbroek 20 7 4 9 18 34-30
Mariarade 20 7 4 918 27-29
Havantia 20 4 5 11 13 23.-41
IVS 20 4 2 14 10 22-45
Topscorers: 1. B. v/d Berg (Kluis) 17;
2. Sj. Sturmans (FC Hoensbroek) 14;
3. H. Thijssen (Sanderbout) 13.

Programma voor zondag:
Kluis-IVS
Sch innen-Mariarade
Havantia-Langeberg
De Leeuw-SC Treebeek
FC Hoensbroek-Sanderbout
Urmondia-Bunde

Derde klasse B
Miranda-Kaspora 3-1
Laura-Heerlen Sp. 0-0
Groene Ster-Bekkerveld 4-0
Vaesrade-Heksenberg 3-4
KEV-Abdissenbosch 1-1
SVK-Hopel 1-3

Heerlen Sp. 20 14 4 232 42-22
Miranda 20 12 4 428 37-21
Hopel 20 10 5 525 26-19
Groene Ster 20 8 7 523 36-20
Vaesrade 20 8 4 820 33-30
Heksenberg 20 5 10 520 21-18
Laura 20 8 4 820 26-26
KEV 20 5 9 619 26-30
Abdissenbosch 20 3 10 7 16 23-33
Bekkerveld 20 4 610 14 19-33
SVK 20 4 4 12 12 22-43
Kaspora 20 2 7 11 11 18-34

Topscorers: 1. A. Pauwels (Miranda)
16; 2/3. Fr. Starmans (Heerlen Sp.) J.
Hillen (Vaesrade) 13.
Programma voor zondag:
Heerlen Sp.-Miranda
Hopel-KEV
Abdissenbosch-Vaesrade
Heksenberg-Groene Ster
Bekkervel d-l.aura
SVK-Kaspora

Vierde klasse E
St. Joost-Roosteren 1-1
EVV-St. Odiliënberg 2-0
Thorn-Buchten 3-3
GVCG-Limbricht 0-1
DVO-Rios '31 0-0
Walburgia-FC Ria 1-1

Roosteren 20 14 4 232 47 -17
Rios'3l 20 11 4 526 40-25
Buchten 20 8 7 523 37-27
Walburgia 20 8 5 7 2128-25
FC RIA 20 6 7 7 19 21-23
Thorn 20 6 7 719 27-35
DVO 20 5 8 7 18 22-24
EVV 20 7 4 9 18 22-28
Limbricht 20 5 7 8 17 23-31
St. Joost 20 3 10 7 16 21-23
GVCG 20 6 4 10 16 13-29
St. Odiliënberg 20 4 7 9 15 15-29
Topscorers: 1. v. Kesteren (Buch-
ten) 14; 2. Jennissen (Roosteren) 12.

Programma voor zondag:
St. Odiliënberg-St. Joost
FC Ria-DVO
Rios '31-GVCG
Limbrieht-Thorn
Buchten-EW
Walburgia-Roosteren

sport in cijfers
Roe Irlaccp Stand: HVC 21-17neb. M<ia»C WW 2 21-30 Hom 21-15
Res. le klasse Eijsden 2 21-25 KOC 21-13
Blerick 2-Sittard 2 2-1 VCL 3 21-24 Boekoel 21-13
SVM 2-Venray 2 0-2 Caberg 2 21-24 Eerste klasse I
Caesar 2 l-2^fr„ss-3 \ \~H Eindse B. 2-Heyth .2 2-0
Tiglieja 2-Belfeld. 2 1-3 Vilt221-22 Megacl 3. SVN 2 4-3
Heer 2-EHC 2 7-1 VVM 2 " 21-21 Lmne 2-PSV 2 2-4
W'mina 2-Panning, 2 3-0 Scharn 3 21- 9 Maasbr. 2-Swalm.2 0-0
Stand: ??w£o %Z\ a MSV 2-Oda 2 3-2
Sittard 2 21-32 UVC 2 21 - 8 Thorn 2.R , 2 Q _2
Heerlen 2 21-30 Leonid. 3 21-17 stand:
Venray 2 21-24 Zw. Wit 2 21-11 Msv 2 21-32
W'mina 2 21-24 Eerste klasse C Swalm 2 21-32
SVM 2 21-22 SVB-Wijlre 2-1 Thorn 2 21-27
Tiglieja 2 21-21 Haanr.-KVC Or. 2-2 PSV 2 21-25
Blerick 2 21-20 Lemirs.-Eik. veld 2-1 SVN 2 21-24
Panning. 2 21-18 Palemig-SCKR 2-5 Eindse B. 2 21-22
Caesar _> 21-17 Partij-Epen 2-0 Linne 2 21-18
Heer 2 21-15 WDZ-Banholt. 0-2 Megacl. 3 21-17
Belfeld. 2 21-15 Stand: Roggel 2 21-17
EHC 2 21-14 Banholt. 21-29 Oda 2 21-14
Res. 2e klasse A Haanr. 21-26 Maasbr. 2 21-13
MXC 2-SCG 2 I^l Lemirsia 21-26 Heyth. 2 21-11
WL2-Rapid2 2-0 WDZ 21 -26 Eerste k ,asse j
Leonid. 2-Hoensbr. 2 3-oEikA-eld 21-25 ReuV er 2-FCV 2 1-2
Meerss. 2-Schimm. 2 2-5 £VC Or. 21-24 Belfeld. 3-Grashoek 3-2
Scharn 2-De Ster 3 4-lPa'emig 21-20 Eiker 8.-Venl. B. 3 1-2
Keer 2-Stand. 2 0-2 SVB 21-17 BeVo 2-KVC 1-2
Stand: ""ij 21-lb Baarlo 2-IVO 3 0-0
SCG 2 21-35 Epen 21 -16 Steyl-VOS 2 1-2
Meerss. 2 21-26 SCKR 21-14 stand:
Scharn 2 21 -25 Wijlre 21-13 FCV 2 21-32
Rapid 2 21-23 Eerste klasse D VOS 2 21-28
MXC 2 21-23 Adveo-Amstenr. 1-1 Grashoek 21-26
Leonid. 2 21-23 Sylvia-GSV 2-3 Bevo 2 21-25
VVL2 21-20 Centr. 8.-BVC 4-0 KVC 21-23
Hoensbr. 2 21-17 Husk 8.-Doenr. 0-0 Venl. B. 3 21-21
Schimm. 2 21-17 SNE-Egge 2-1 Reuver 2 21-19
Keer221-17 COV-VCT 0-4 Baarlo 2 21-19
De Ster 3 21-14 Stand: Belfeld. 3 21-18
Stand. 2 21-12 Sylvia 21-30 Steyl 21-16
Res. 2e klasse B GSV 21-27 ivo 3 21-14
ONS 2-N. Einde 2 1-4 Doenr. 21-26 EikerB. 21-11
Simpelv. 2-Waubach 2 i_i Husk. B. 21-23
Chevrem. 2-Bekkerv. 2gesto-l VCT 21-22 Tweedeklasse A
BSV 2-Kolonia 2 !_2 Adveo 21-21 BFC 2-Pieter 2 1-0
Voerend 2-SVN 2 6-3 BVC 21-21 Willem I 2-Heer 3 3-0
TSV2-KEV2 2-0 Centr. B. 21-19 Itteren-MW 2 3-1
Stand- Amstenr. 21 -19 Wh. Star-VNB 2 0-3
Voerend 2 21-38 cov 21-19 Rapid 3-Geulse B. 5-3
TSV2 21-27 Egge 21-17 Bunde 2-Heeg 2-0
Kolonia2 21-26 SNE 21-8 Stand:
SVN 2 21-24 Eerste klasse E Willem I 2 21 -35
Chevrem. 2 20-23 Treeb. 2-Weltan. 2 0-1 "teren
ONS 2 21-19 HBS 2-W. Groen 2 1-1 Rapid 3 " 21-27
Waubach 2 21-18 Hrln. Sp. 2-Vaesr. 2 0-0 Geulse B. 21-26
BSV 2 21-17 Bekkerv. 3-Laura 2 2-3 Bunde 2 21-26
Bekkerv. 2 20-17 Minor 2-FCG 2 3-3 BFC 2 21-22
Simpelv. 2 21-17 Wijlre 2-Hopel 2 2-1 Wh. Star 21-20
KEV2 21-12 Stand: Pieter 2 21-17
N. Einde 2 21-12 Weitan. 2 20-31 MVV 2 » 21-15
Res. 2e klasse C Hopel 2 21-28 Heeg 21-11
Merefeld. 2-Caesar 3 2-0 Treeb. 2 20-26 Heer 3 21-11
Bom 2-Suster. 2 0-0 Hrln. Sp. 2 * 19-22 VNB 2 2\- &
De Ster 2-Gr. Ster 2 2-3 HBS 2 21 -22 * Twee Punten in mindering
Veritas 2-Brevend. 3 1-1 Laura 2 21-21 Tweede klasse B
Alman. 2-L'heuvel 2 5-0 FCG 2 21-21 Oranje 8.-Stand. 3 2-0
Helden 3-Haslou 2 1-0 Minor 2 21-20 SVME 2-WVV 3 1-2
Stand- Vaesr. 2 * 21-18 Eijsden 3-Heer 4 2-0
Mman 2 21-33 W. Groen 2 21-15 RVU 2-Caberg 3 3-0
L heuvel 2 21-29 Wijlre 2 21-15 Rapid 5-Biesl. 2 0-2
Haslou 2 21-27 Bekkerv. 3 20-5 Scharn 4-VVL 3 0-0
Merefeld. 2 " 21 -27 * twee punten in mindering Stand:
Veritas 2 21-25 Eerste klasse F Biesl. 2 21-34
Suster. 2 21-21 Schinv. 2-Schuttersv. 2 1-1 RVU 2 21-33
Brevend. 2 21-18 Haslou 3-Sweikh. B. 2 2-1 Oranje B. 2 21-24
Gr. Ster 2 21-18 SVM 3-Langeb. 2 2-7 SVME 2 21-24
Bom 2 21-18 Geleen 2-L'heuvel 3 2-1 VVL 3 21-23
Caesar 3 21-16 Sittard 3-Limburg. 2 3-2 Eijsden 3
De Ster 2 21-12 Kluis 2-Sylvia 2 6-2 WW 3 21-20
Helden 3 21- 8 Stand: Rapid 4 21-19

Res. 2eklasse D Langeb. 2 21-35 f*"* 3 21-19
Roerm. 2-helden 2 1-0 Geleen 2 21-31 Scharn 4 21-18
Panning. 3-SC Irene 2 i_2 Limburg. 2 21-30 Heer 4 21-9
Venl. B. 2-Montagn. 2 2-0 Sittard 3 21-23Caberg3 21-7

Venrav 3-Megael 2 3-3 Kluis 2 21-22 Tweede klasse C
VW '03 2-Merefeld 3 3-1 Schuttersv. 2 21-21 WL 4-Bunde 3 7-2
Stand- L'heuvef3 21-20 Biesl. 3-Scharn 5 1-2
Helden 2 19-32 Haslou 3 21-19 RVU 3-Meerss. 4 1-3
Ruerm 2 19-23 SVM 3 21-17 Stand. 4-Leonid. 4 4-1
Megacl 2 19-22 Sweykh. B. 2 21-16 Heer 5-SCG 3 2-1
Venray 3 19-20 Schinv. 2 21-10 Rapid 4-WVV 4 10-1
Wittenh. 2 19-18 Sylvia 2 21-8 Stand:
Venl. B. 2 19-18 Eerste klasse G SCG 3 21-30
SC Irene 2 20-18 Juliana-SVH O^J Stand. 4 21-27
Montagn. 2 19-16 MHD-Maurits 3-0 VVL 4 21-26
VVV'O3 2 19-16 Spaub.-Buchten 2 1-0 WW 4 21-23
Merefeld. 3 19-14 Sust. 8.-Slekk. B. 1-1 Meerss. 4 21-21
Panning. 3 19-13 Vesta-Armada 2 0-0 Biesl. 3 21-21

Dieter.-Urmond. 2 4-3 Scharn 5 21-19
Stand: Rapid 4 21-18

Afd. Limburg svh 21-39 Le°md.4 21-18
Slekk. B. 21-30 Bunde 3 * 21-16

Eerste klasse A Dieter 21-25 Heer 5 * 21-15
Walram 2-Amehe 1-2 Vesta 21-23 RVU 3 21-14
lason-SVME 1-4 Spaub. 21-21 *Twee punten in mindering
Valk. 8.-DBSV 0-1 Armada 2 21-21 Tweede klasse D
Amicit.-Polaris 3-2 Sust. B. 21-20 Keer 3-Vinkensl. 2 2-2VNB-HSV 2 1-3 Urmond. 2 21-18 ASV 2-Walram 3 5-1VCL2-RHC 0-3 Juliana 21-18 Hulsb. 2-Geertr. B. 1-3Stand: MHD 21-17 Noorb. 8.-MVC 2 0-0
Amicit. 21-31 Maurits * 21-11 Vijlen 2-Reym. B. 2-3SVME 21-30 Buchten 2 21-7 lason 2-Berg 2 0-1
RHC 21-30 * twee punten in mindering Stand:
Polaris 21-22 EerstekUsseH Noorb. B. 21-36
iSSS1 l ii Aheide-Heyth. 2-1 geertr. B. 21-34

YNB. \ -?° Boekoel-SHH 2-2 Reym.B. 21-30
e 21-19 Leeuwen-Moesel 0-3 Vijlen 2 21-20

gfSV 21-9 hvC-RKVB 1-0 ASV 2 21-20
HS.V2 2 -}8 Horn-KOC 1-0 Vinkensl. 2 21-19
akß', \}"}" VicL-Haeten 4-1 MVC 2 21-19Walram 2 21 ~15 Stand' Hulsb. 2 21-18

VCL 2 21-11 Victoria 21-37 Berg 2 21-17
Eerste klasse B Moesel 21-27 lason 2 21-17
WW 2-Scharn 3 4-2 Leeuwen 21-27 Keer 3 21-13
VCL 3-Meers». 3 4-2 A'heide 21-27 Walram 3 21-9
UVC 2-Leonid..3 1-1 RKVB 21-22 Tweede klasse E
Eijsden 2-ZW. Wit 2 3-2 Hevth. 21-18 WM 3-SVG 2-2Vilt 2-Caberg 2 0-1 Haelen 21-18 Epen 2-Zw. Wit 3 1-2WM 2-MKC 3 1-1 SHH 21-18 Sibbe-Partij 2 4-0

Geertr. B. 2-Slenak. 2-3 DVO 2-OVCS 0-4 Stand:
Wahlwill.-Nijswill. 2-2 Stand: W'mina 3 . 21-42
IVV-Walram 4 0-0 OVCS 21-38 Beegden 21-31
Stand: DFC 21-37 Grathem 21-27
Walram 4 21-36 Sanderb. 2 21-26 DESM 2 21-25
Wahlwill. 21-35 Spaub. 2 21-26 Moesel 2 21-23
Nyswill. 2 21-25 Stadbr. 2 21-24 Leveroy 2 21-20
IVV 21-23 DVO 2 21-20 SVVH 2 21-20
Slenak. 21-23 Geleen 3 21-20 Laar 2 21-17
Zw. Wit 4 " 21-22 Kluis 3 21-17 RKVB 2 21-16
Sibbe 21-20 Doenr. 2 21-17 MSV 4 21-14
Epen 2 .21-19 Sitt.'Bo 2 21-11 SVN 3 21-13
VVM3 21-15 SVM4 21-10 KVC 2 21-4
Partij 2 21 -15 Schinn. 2 21- 6 Tweede klasse R
Geertr. B. 2 21-10 Tweede klasse L A'heide 2-Merefeld. 4

_
2-1

SVG 21-9 SVE2-DVO 3 4-1 Roggel 3-SVV 2 3-3
Tweede klasse F Obbicht 2-Alman. 3 2-1 SVO 2-SVN 5 5-0
WDZ 2-A'boseh 2 12-2 Neerb.-GVCG 2 3-0 W'mina 4-Laar 3 3-2
Kak B-Spel 2/ 2-2 Kluis 4-Holtum 2 1-1 Crescent. 2-DESM 3 1-1
SVK 2-KVC OR. 2 1-0 Suster. 3-Sitt.'Bo 4-3 Brevend. 3-Oda 3 2-0
Heilust 2-Simpelv. 3 1-1 Stand: Stand:
Rimburg 2-Waub. B. 2 9-3 Obbicht 2 21-33 SVO 2 21-38
Chevrem. 3-Miranda 2 3-2 Alman. 3 21-32 Roggel 3 21-34
Stand: IVS 2 20-23 SVV 2 21-30
Kak. B. 21-35 Sitt.'Bo 21-23 Merefeld. 4 21-26
Heilust 2 21-31 Neerb. * 21-22 Brevend. 3 21-26
Chevrem 3 21-21 GVCG 2 21-20 A'heide 2 20-25
Miranda 2 21-20 Holturn 2 21-20 DESM 3 21-19
WDZ 2 21-20 SVE2 21-20 W'mina 4 21-16
Simpelv. 3 21-20 Suster. 3 21-20 SVN 5 20-13
Rimburg 2 21-20 Kluis 4 21-14 Crescent. 2 21-12
A'bosch2 21-20 DVO 3 21-11 Laar 3 21-6
Spel. 2 20-19 Bom 3 20-10 Oda 3 21-5
KVC Or. 2 21-19 * Twee Punten in mindering Derde klasse A
Waub. B. 2 21 -15 Tweede klasse M Heeg 2-MKC 4 3-2
SVK2 20-10 EVV3-Haslou4 7-1 Daalhof-Maastr. B. 2 6-3
Tweede klasse G Rooster. 2-Geleen 4 0-1 Polaris 2-Amicit. 2 2-4
Hopel 3-Heilust 4 8-4 Buchten 3-GSV 2 6-3 DBSV 2-HSV 3 4-0
Coriovall. 2-Kolonia 3 6-1 Alman. 4-IVS 3 7-2 Celios-Willem I 3 5-2
ONS 3-Weltan. 3 3-1 Armada 3-De Ster 4 2-1 SCG 4-VVL 5 1-2
Heerlen 3-Hrln. Sp. 3 4-1 Stand: Stand:
Sportcl. 3-Laura 3 3-4 Rooster. 2 21-34 Daalhof 21-35
Voerend. 3-SVB 2 0-1 Armada 3 21-31 Celios 21-33
Stand: Buchten 3 21-28 Amicit. 2 21-31
Heerlen 3 21-38 GSV 2 21-25 WL 5 21-30
Weitan. 3 21-27 Geleen 4 21-21 DBSV 2 21-25
Coriovall. 2 21-24 Alman. 3 21-20 HSV 3 21-24
Laura 3 21-22 Haslou 4 21-20 Polaris 2 * 21-19
ONS 321-21 DeSter4 21-18 Heeg 2 21-14
Voerend. 3 21-20 Bom 4 20-17 Willem I 3 21-12
Hopel 3 21-20 EVV 3 21-16 SCG 4 21-12
Hrln. Sp. 3 21-19 IVS 3 21-12 Maastr. B. 2 * 21-8
Kolonia3 21-18 Suster. 4 20- 8 MXC 4 21-5
SVB 2 21-16 Tweede klasse N *Twee punten in mindering
Heilust 4 21-14 EMS 2-Walburg. 2 1-1 Derde klasse B
Spel. 3 21-13 EVV2-Vesta2 0-0 WL 6-MKC 5 5-2
Tweede klasse H Slekk. B. 2-SNA 0-1 Polaris 3-DBSV 3 4-0
Heerlen 4-N. Einde 3 8-0 VVB-Vict. 2 2-0 Maastr. B. 3-Stand. 5 4-3
Helios 2-Voerend. 4 2-2 Odiliënb. 2-Rios 2 3-1 Pieter 3-UVC 3 1-0
SCKR2-CSVT 1-2 SVH 2-Jabeek 8-1 Willem I 4-ASV 3 2-3
Heilust 3-Klimman. 2 0-5 Stand: Eijsden 4-Amicit. 3 1-1
Gr. Ster 3-Troja 3-3 VVB 21-30 Stand:
Weitan. 4-Wijnand. 2 2-1 SNA 21-28 ASV 3 21-37
Stand: SVH 2 21-27 Polaris 3 21-32
Troja 21-34 EMS 2 21-25 Pieter. 3 21-32
Weitan. 4 21-32 EVV 2 21-23 Willem I 4 21-29
CSVT 21-27 Jabeek 21-20 Amicit. 3 ★ 21-27
Gr. Ster 3 21-26 Viet. 2 21-18 UVC 3 21-22
Klimman. 2 21-25 Vesta 2 21-18 Eijsden 4 21-18
Wijnand. 2 21-23 Walburg. 2 21-18 Stand. 5 21-13
Helios221-19 Slekk. B. 2 21-16 WL 6 21-12
Heerlen421-18 Odiliënb. 2 21-15 MXC 5 21-11
SCKR2 21-17 Rios2 21-14 DBSV 3 21-9
N. Einde 3 21-14 Tweede klasse O - Maastr. B. 3 21-8
Voerend. 4 21-9 Haelen 2-AVC 2 2-0 * Twee punten in mindering
Heilust 3 21-8 Brachterb.-SVW 2 1-1 Derde klasse C
Tweede klasse I Roerm. 3-Vlodrop 1-2 WL 7-MKC 5 4-0
Wijnand.-Heksenb. 2 2-2 Swalm. 3-Linne 3 4-0 SCG 5-Heer 6 1-4
Helios 3-BSV 4 3-3 SHH 2-Boekoel 2 3-1 VNB 3-WW 5 0-1
SNE 2-EHC 3 2-2 PSV 3-EMS 3 2-2 Meerss. 5-DBSV 4 3-4
Bekkerv. 4-Treeb. 3 3-0 Stand: Willem I 5-Caberg 4 5-2
Hoensbr. 3-Schinv. 3 3-0 Vlodrop 21-38 Stand:
Mariar. 2-Passart 2-1 Haelen 2 21-30 WL 7 19-27
Stand: ' Roerm. 3 * 21-25 Geertr. B. 3 19-26
Wijnand. 21-38 Brachterb. 21-24 Meerss. 5 19-23
Mariar. 2 21-33 SHH 2 21-24Caberg4 19-22
Heksenb. 2 21-33 EMS 3 21-22 DBSV 4 19-22
Passart 21-29 PSV 3 * 21-21 Heer 6 19-18
EHC 3 21-25 Swalm. 3 21-17 Willem I 5 20-18
SNE2 21-23 SVW2 21-16 MXC 6 19-17
Hoensbr. 3 21-15 Linne 3 21-12 VNB 3 19-14
Helios 3 21-15 AVC 2 21-10 WW 5 19-14
Bekkerv. 4 21-14 Boekoel 2 21- 9 SCG 5 19-9
BSV 3 21-14 * Twee punten in mindering Derde klasse D
Treeb. 4 21-9 Banholt. 2-Vilt 3 1-0
Schinv. 3 21-4 Tweede klasse P Gulpen 2-Mheerd. B. 2 3-1. ~ , RKVB3-Thorn3 1-2 Wijlre 3-Berg 3 2-0Tweede klasse J Beegden 2-Bieslo 2 2-0 Strucht. 8.-Valk. B. 2 3-1Kaspora <!-BVL i 1-2 Laar 4-Swalm. 4 4-6 Gerendal-Bemelen 1-3
dcx'tT, u% ! n Buggen.-SVN4 3-1 MXC 7-Keer 4 5-2BSV 3-Langeb. 3 1-0 Hom 2-Haelen 3 5-0 Stand:Minor 3-Adveo 2 0-5 Heel 2-Nunhem 0-OBemelen 21-34Schuttersv. 3-Leeuw 2 2- stand. Gulpen 2 21-34Heksenb. 3-Schinn. 2 2-1 Heel 2 21-36 Banholt. 2 21-26
Zr,_" w . o. ii

Horn2 21-36 Strucht. B. 21-25Heksenb. 3 21-31 Nunhem 21^34 Gerendal 21-23Schinn. 3 21-3 Bieslo 2 21-25 Berg 3 21-22Schuttersv. 3 21-31 Buggen. 21-20 Vilt 3 21-20£SY 4 ~ 21-29 RKvB 3 21-17 Mheerd. B. 2 21-20De Leeuw 2 20-28 Swalm 4 21-17 Valk. B. 2 21-13Adveo2 21-18 Beegd. 2 21-17 Keer 4 * 21-11Schinv 4 2 "6 Thorn 3 21-16 Wijlre 3 21-11Mmor3 2 - 6 Laar 4 21-15 MXC 7 21-11Mariar 3 21-15 SVN 4 21-15 *Twee punten in minderingLangeb. 3 22-15 un.l" 1 »1-4 _» _. .. „
BVC 2 21-12

Ha<-len,:l Z1 g Derde klasse E
Kaspora2 21-10 Tweede klasse O Schimm. 3-WM 4 1-0
ht ai i -■ i^,ruo?J ,", „ „ Hulsb. 3-Vijlen 3 0-5Tweede klasse K SVVH 2-Moesel 2 0-0 Zw wit vc 3 3_j
f^ü"^3^11,1- 8°,2 0-3 DESM 2-Leveroy 2 1-1 W. Groen 3-Wahlwill. 2 5-1Stadbr. 2-Geleen 3 3- Laar 2-W mina 3 0-2 MXC B. WDZ 3Doenr. 2-Kluis 3 1-1 Grathem-KVC 2 4-1 stand-Spaub. 2-SVM4 3-0 SVN 3-Beegden 1-2 ?,."i' 2 iq 9*DFC-Sanderb. 2 2-1 MSV 4-RKVB 2 2-4 Schimm 3 19-24

Vijlen 3 19-20 Maurits 2 21-3 Irene 8 19-20
Hulsb. 3 19-20 Derde klasse L Panning. 6 20-20
MXC 8 19-20 Su

k
5
,a
cSSe

V2 3-1 MSVS 19-19
7 w°^ g"g L'heuvel4-Caesars 8-1 °£*.5 19-18

W,'t3 o" = Sittard 5-GVCG 4 4-1 "BSY S , 19~17
MVC3 9-8 Geleen 5-Holtum 4 5-2 Merefeld. 7 19-12
w?A \l-\\ Maurits 3-Stadbr.3 6-1 ü^ 19-11
VVM4 19-15 stand- BEVO 4 19-8
Wahlwill. 2 20-12 Basloü 5 21-36 *Twee Punten in mindering
Derde klasse F Maurits 3 21-34
Miranda 3-Chevrem. 4 1-2 Geleen 5 21-29 Vierde klasse A
FCG3-Haanr. 2 1-SCOV2 20-23 Celios 2-Amelie 2 5-5
Laura4-SVN3 1-2 L'heuvel 4 20-21 Geulse B. 2-White St. 2 6-0Spel. 4-Waub. B. 3 - 2-3 Stadbr. 3 * 21-21 MVV 3-Itteren 2 1-6Waubach 4-Sylvia 3 0-5 Holturn 4 21 -20 Heeg 3-Daalhof 2 4-1
A'bosch 3-TSV 3 0-} Limbr. 2 20-17 Vinkensl. 3-BFC 3 5-2Stand: Caesar 5 21-15 Stand'TSV3 21-33 Sittard 5 21-13 RHC 2 19-37
Waub. B. 3 21-29 GVCG 4 21-9 nteren 2 19-33Haanr. 2 21-28 Bom 5 20-8 Vinkensl. 3 19-23
Sylvia 3 21-28 *Twee punten in mindering Amelie 2 19-22SVN 3 21-23 Derde klasse M Celios 2 19-20Miranda 3 21-20 Ria 2-Dieter. 2 3-1 White St. 2 19-17£ T6w 21-19 EW4-Suster. 5 0-2 BFC 3 * 19-14Waubach 4 21 -18 Urmond. 3-Sust. B. 2 1-0 Geulse B. 2 20-14
A bosch 3 2-17 MHD 2-Sittard 6 1-2 Heeg 3 19-10SP" 1"-4 21-15 stevensw. 2-Slekk. 8.3 l-oDaalhof2 19-9
fCG3 21-12 R ooster. 3-Juliana 2 2-2 MVV 3 19-9
Laura 4 Zl-iu stand: * Twee punten in mindering
Derde klasse G Stevensw. 2 21-37 Vierde klasse B
TSV4-SVK3 3-2 Rooster. 3 21-29 Amicit. 4-Itteren 3 5-0Bekkerv. 6-KEV 3 2-9 Urmond. 3 21-26 Biesl. 4-St. Pieter 4 8-2Kolonia 4-Limb. 3 2-4 Sittard 6 21-25 Vinkensl. 4-RHC 3 4-2
SVN4-Kak. B. 2 5-2 Ria 2 21-23 Geulse B. 3-Daalhof 3 4-0Waubach 3-HBS 3 5-3 Suster. 5 21-19 SVME 3-White St. 3 2-2Palemig 2-ONS 4 7-1 Slekk. B. 3 21-18 Amelie 3-Oranje B. 3 1-2Stand: MHD 2 21-18 stand:
Waubach 3 21-37 Dieter. 2 21-18 Vinkensl. 4 21-40Palemig 2 21-32 Juliana 2 21-17 Geulse B 3 21-33SVN4 21-27 Sust. B. 2 21-12 RHC 3 21-32
Limburg. 3 21-25 EVV 4 21-10 Daalh. 3 21-28
SVK 3 21-21 Derde klasse N Amicit. 4 21-25
gN,S421-20 putbroek-PSV 4 5-4 Amelie 3 21-22

k
c ß'2 21-20 EMS4.Vesta4 2-1 SVME 3 21-14

HBS 3. 21-20 Linne 4-Maasbr. 4 3-2 Ittaren 3 21-14
£°""ia42}-}9 SVW 3-Vlodrop 2 1-lO'anjeß. 3 20-13
ï-pYrli* 01 - Odiliënb. 3-Juliana 3 0-1 Biesl. 4 21-12
£EV3 * 21-8 stand. White st. 3 21-8
Bekkerv. 6 21-1 Swift 2 20-32 St.Pieter4 * 20-7♦Vier punten in mindering psv 4 21 _32 *Twee punten in mindering
Derde klasse H Putbroek 21-31 Vierde klasse CWeitan. 5-Bekkerv. 5 3-4 SNA 2 20-23 BFC 4-RHC 4 1-3
TSVS-Minor4 4-2 Vlodrop 2 21-20 ASV 4-Amelie 4 5-1Heksenb. 4-Vaesr. 3 4-0 Vesta 3 21-20 Daalhof 4-UVC 5 1-5Waubach 5-SVB 3 3-2 Maasbr. 4 21-19 Caberg 5-RVU 4 1-2Husk. B. 2-VCT 2 1-4 SVW 3 21 -16 Polariï 4-VCL 4 1-1N. Einde 4-Treeb. 4 5-3 Linne 4 21-16 Runde4-HSV4 2-3
Stand: Juliana 3 - 21-14 Stand"
N. Einde 4 21-36 Odiliënb. 2 21-14 RHCJ 21-40VCT 2 21-35 EMS 4 21-13 VCL 4 21-31H",5* 8.2 21-32 Derde klasse O BFC 4 21-27Bekkerv. 5 21-31 EMS 5-Heel 3 4-2 Daalhof 4 21-26
u ISV'lSV' w a 2}-24 viet. 3-Horn3 5-0 Caberg 5 21-22Heksenb. 4 21-18 Roerm. 4.Maasbr 3 ls _! Polaris 4 21-20
j!^- 3 21-18 Swalm s. Swift3 4-2 ASV4 21-20JSVS 21-15 vesta 3-Leeuwen 2 0-1 HSV 4 21-19ï£va?ua? 21-14 SHH3-Joost 2 2-1 UVC 5 * 21-17SVB 3 21-10 sta„d. RVU 4 21-17
Waubach 5 21-10 EMSS 21 _35 Bunde 4 21-7Mlnor4 21-9 Leeuwen2 21

_
33 Amelie 4* 21-2

Derde klasse I Roerm. 4 * 21-29 *Twee punten in mindering
Doenr. 3-Mariar. 4 0-4 Heel 3 21 -24 Vierde klasse DEHC 4-Waubach 6 0-0 Joost 2 21-23 HSV 5-Eijsden 5 6-1
DFC 3-Wijnand. 3 0-5 Swift 3 21-21 VCL 5-Polaris 5 3-3
Vaesr. 4-Huls 2-4 Hom 3 21-20 DBSV 5-Rapid 6 2-1CSVT2-Leeuw3 2-6 SHH 3 21-16 RHC 5-Leonid. 5 2-0
N. Einde 5-Heerlen 5 5-5 Viet. 2 21-14 Amelie 5-ASV 5 3-2
Stand: Vesta 4 21-13 Keer 5-WL 8 2-2
Huls 21-36 Maasbr. 3 21-12 stand:
Leeuw 3 20-31 Swalm. 5 21-10 HSV 5 21-35Vaesr. 4 20-29 * Twee Punten in mindering Keer 5 21-28Wijnand^ 20-29 Derde klasse p DBSV 5 21-27
W|übach6ubach6 21-25 Merefeld. 5-Roggel 4 2-2 Amelie 5 21-24
XSjCv 21-20 KoC2-W.minas 4-2 Leonid. 5 21-22gEC 3 21-20 Brevend. 4-ESV 2 0-1 VCL 6 21-21
"C 4* 21-}8 Swalm. 6-SVVH3 0-3 WL 8 21-21Doenr. 3 21-14 HVC 2-Megacl. 4 2-2 RHC 5 21-21MaEjar 4 21-13 H th 3. Qda g 1^ Polaris 5 21-14
N. Einde 5 21- 6 sta

n
d. Rapid 6 21-14

Heerlen 5 20-5 ESV 2 21-35 ASV 5 21-12
* Twee Punten in mindering KOC 3 21 _32 Ei jsden 5 21-11

Derde klasse J Megacl. 4 21 -24 Vierde klasse E
Jabeek 2-Langeb. 4 2-2 HVC 2 21-24 WL 9-Rapid 7 1-3
Egge 2-Schuttersv. 4 1-7 Brevend. 4 21-22 Caberg 6-Willem 1 6 2-2
Leeuw 4-Amstenr. 2 1-4 W'mina 5 21-21 Leonid. 6-Meerss. 6 3-1 1
Limburg. 4-DFC 2 0-5 Merefeld. 6 21-20 UVC 6-RVU 5 1-3
Waubach 7-Schinv. 5 2-2 Oda 6 21-18 Scharn 6-ASV 6 6-3
Hrln. Sp. 4-Kaspora 3 2-0 Heyth. 3 21-18 stand:
Stand: SVVH 3 21-17 MXC 9 19-28
DFC 2 21-36 Roggel 4 21-12 VVL 9 19-27
Schuttersv. 4 -21-33 Swalm. 6 21-9 Willem I 6 19-25
Amstenr. 2 21-31 Derde klasse Q UVC 6 19-22
Langeb. 4 21-28 Oda 7-W'mina 6 4-1 Rapid 7 19-19
Egge 2* 21-23 Oda 4-Crescent. 3 6-0 Leoiiid. 6 19-18
Schinv. 5 21-20 Megacl. 5-Merefeld. 6 3-3 Scharn 6 20-18
Waubach 7 21-18 SVN 6-Brevend. 5 3-3 ASV 6 ★ 19-17
Leeuw 4 21-18 Leveroy 3-DESM 4 1-0 RVU 5 * 19-15
Jabeek 2 - 21-15 Heyth. 4-EipdseB. 3 2-11 Caberg 6 19-9
Limburg. 4 21-14 Stand: Meerss. 6 19-6
Hrln. Sp. 4 21-11 Megacl. 5 21-36 *Twee punten in mindering
Kaspora 3 21-3 Eindse B. 3 21-29 Vierde klasse F
* Twee Punten in mindering Merefeld. 5 21-28 Leonid. 7-Meerss. 7 1-1
Derde klasse K Leveroy 3 21-25 RVU 6-Caberg 7 1-4
OVCS2-DVO 4 1-0 oda4 22-25 DBSV 6-VCL 6 2-1
Maurits 2-Caesar4 3-14 °da 7 20-23 MXC 10-WL 10 6-2
Holturn 3-Havant. 2 0-3 Brevend. 5 21-23 Stand:
GVCG 3-Neerb. 2 0-0 Crescent. 3 21-21 Caberg 7 17-33
GSV3-SVMS 3-1 W'mina 6 21-14 RVU 6 18-26
Sittard 4-Sanderb. 3 4-1 Heyth. 4 21-11 Willem I 7 17-23
Stand: SVN 6 21-11 WL 10 17-21
Sittard 4 21-33 DESM 4 21-6 MXC 10 17-18
OVCS2 21-32 Derde klasse R Rapid 8 17-17
Havant. 2 21-27 Oda 5-EEV 2 3-1 Leonid. 7 18-14
SVM 5 21-26 IreneB-MSVS 2-0 Meerss. 7 17-12
GSV 3 21-26 Eiker B. 2-Merefed. 7 1-0 VCL 6 17-4
Sanderb. 3 21-22 Koningsl. 3-KVC 3 1-0 DBSV 6 17-4
Caesar 4 21-21 HBSV 5-Panning. 6 3-2 Vierde klasse G
Neerb. 2 21-18 Stand: Slenak. 3-Keer 6 2-0
Holturn 3 21-16 Eiker B. 2 19-31 Bemelen 2-Vilt 4 0-3
GVCG 3 21-16 KVC 3* 19-26 UVC 4-Strucht. B. 2 8-2
DVO 4 21-12 Koningsl. 3 19-26 Berg 4-Sibbe 2 2-3

Stand:
Slenak. 2 19~flSchimm. 4 18-fl
Sibbe 2 19-fl
lason 3 I7_fl
Strucht. B. 2 19-fl
UVC 4 19-fl
VNB 4 18-fl
Vilt 4 19'flBemelen 2 19-fl
Keer 6 20-fl
Berg 4* 19-fl
* Twee punten in minderinl^H
Vierde klasse H H
Walram 5-lason 4 6-fl
Troja 2-WM 5 2-fl
Wijnand. 4-Hulsb. 4 ■Stand: Hl
Klimman. 3 15-fl
Hulsb. 4 16-fIJTroja 2 15~flWalram 5 15 -fl
Wijnand. 4 16-HJVoerend 5 15-^1WMS 15"flSchimm. 5
lason 4 16-1
Vierde klasse I
Wahlwill. 3-1VV 2 ïfl
Slenak. 3-Noorb. B. 2 ■MVC 4-Banholt. 3 2-fl
Mheerd. B. 3-Gulpen 3 3-fl
SVG 2-Lemirs. 3 0-fl
Stand: ■MVC 4 19~9Lemirs. 3 19-3H
Banholt. 3 19-fl|
Gulpen 3 19-ifl
Reym. B. 2 19-ïfl
Noorb. B. 2 18-lfl
Mheerd. B. 3 18-ifl
Slenak. 3 19-fl
SVG 2 19-ifl
IVY 2 19- ■Wahlwill. 3 20-■
Vierde klasse J
Lemirs. 4-Geertr. B. 4 -i~flEpen 3-MVC 5 3-fl
Nijswill. 3-W. Groen 4 3-fl
Noorb. B. 3-Wijlre 4 ifl
Gulpen 4-Slenak. 4 2-fl
Stand: H
Zw. Wit 5 19-fl
Epen 3 19-2fl
Lemirs. 4 19-2H
Gulpen 4 19-2H
W. Groen 4 ■Wijlre 4 19-fl
Nijswill. 3 19-fl
Slenak. 4 19-ifl
MVC 5 18-fl
Noorb. B. 3 20-■
Geertr. B. 4 * 18- ■
* Twee Punten in minderingfl

Jeugdvoetbal I
Selectie 1 fl
Voerend.-Geleen 2-flMKC-Gr. Ster 4-fl
Waubach-Alman. 0-fl
WL-Fortuna S. 2-flMW-Rapid 4-fl
EHC-RodaJC 0-fl

Damesvoetbal I
Hoofdklasse fl
Boekoel-HVC 0-fl
VOS-Heilust 1-fl
Geleen-Quick B. 3-fl
Amelie-Laura I
Stand: ■Leveroy 18-3-H
Geleen 19-2fl
Amelie 20-2fl
Stadbr. 17-2fl
"Venray 19-iM
HVC 19-2fl
Heilust W-mLaura 18-lfl
VOS 19-ifl
Boekoel 19- Jl
Quick B. 19- fl
Eerste klasse A I
Mariar.-Sittard ■Gr. Ster-Neerb. 1-fl
Caberg-RHC 2-fl
Egge-Nijswill. I
Dieter.-Polaris 3-fl
Eik.veld-Celios 0-fl
Stand: ■Nijswill. 21-3fl
Dieter. 21-3fl
Egge 21-3fl
Caberg 21-2fl
Gr. Ster 21-2fl
Neerb. 21-2fl
RHC 21-ifl
Celios 21-ifl
Polaris 21-ifl
Mariar. 21-ifl
Sittard 21-fl
Eik.veld 21- >■
Eerste klasse B I
MSV-SVN ■MVC-Leveroy 2 I
Baarlo-Resia I
Sparta-VCH I
Grashoek-Veritas I
PSV-Reuver 0-l|
Stand: I
VCH 21-3«|
MSV 21-3M
Resia 21-2j|
Grashoek 21-2 J
Reuver 21-2'
Leveroy 2 21-2"
PSV 21-ij
Sparta 21 -l 1
Veritas 21-1*
MVC 21-1»
SVN 21-1 JBaarlo 21-l-

Volleybal
Periodekampioenschap
DAMES
Verbunt-Starlift
Pancr.bank-FBTO
FBTO-Verbunt
Starlift-Pancr.bank 3-2
Verbunt-Pancr.bank
FBTO-Starlift
Eindstand
Starlift3-6
FBTO/DVC
Pancratiusbank
Verbunt WC

HEREN
Übbmk-Delta Lloyd
Halco-Brevok
Brevok-Übbink
Delta Lloyd-Halco 3-1
Übbink-Halco 3-2
Brevok-Delta Lloyd 0-3
Eindstand
Übbink Orion 3-6
Delta Lloyd 3-4
Halco M 3-3
BrevokAßC 3-0
Prom. degradatie wedstrijden.
DAMES
Eredivisie
Zaan-Celtona 3-0
Celtona-Dynamo 3-2
Dynamo-Zaan 5-5-'B4

Tweede divisie
Compaen-Broleco 3-0
Molenw.-Volco 3-0
Madjoe-Geevers 1-3
Zwaluwen-Flash " 3-1.
Nivoc-Labbyellov 3-0
AKS-VC Weert 1-3
Derde divisie E
HBC-B + S 21-3
HEREN
Eredivisie
Geveke-Zevenh. 1-3
Zevenh.-Hamilton 3-2
Hamilton-Geveke 3-0
Zevenhuizen promoveert
Hamilton degradeert

Tweede divisie
Compaen-Martens 3-0
Avanti-SOS . 3-2
Sterre-VC Rooy 0-3

Derde klasse C
Susteren-Stevensweert 2-0
Armada-Crescentia 2-1
Swalmen-SVE 0-1
Holtum-Linne 4-1
Stadbroek-Lindenheuvel 2-1
Merefeldia-FC Oda 1-0
Lindenheuvel 20 12 5 329 30-13
Stevensweert 20 8 7 523 32-22
Merefeldia 20 9 4 722 26-20
Armada 20 8 6 622 23-19
FC Oda 20 512 322 22-18
Stadbroek 20 8 6 622 28-26
Holturn 20 6 9 5 2125-21
Susteren 20 7 4 9 18 30-30
Swalmen 20 6 6 818 24-30
Crescentia 20 5 5 10 15 14-26
Linne 20 4 7 915 24-38
SVE 20 4 5 11 13 15-30
Topscorers: 1/3. Dreuning (Stad-
broek), De Heus (Stadbroek), J.
Mueters (Stevensweert) 8.
Programma voor zondag:
Crescentia-Susteren
FC Oda-Stadbroek
Lindenheuvel-Holtum
Linne-Swalmen
SVE-Armada
Merefeldia-Stevensweert

Vierde klasse F
Roggel-RKSVV 3-4 <DESM-RKSVW 1-0 1
Laar-RKAVC 3-3 1
RKESV-Swift '36 1-3 1
Leveroy-EMS 0-1 'Heel-SWH l_4 1
Leveroy 20 11 8 130 50-16 'Swift'36 20 11 2 724 32-22 ;
SVVH 20 10 4 624 37-30 I
RKAVC 20 7 9 423 27-18 I
RKSW 20 9 2 920 34-36 'EMS 20 8 4 820 30-34 <DESM 20 5 8 718 23-26 ]
Heel 20 7 4 918 19-27 I
Roggel 20 7 310 17 26-30 I
RKSVW 20 6 410 16 17-26 1
RKESV 20 5 6 916 19-34 'Laar 20 3 8 914 24-39 I
Topscorers: 1. R. Theunissen (Le- 'veroy) 19; 2. P. Nelissen (SVVH) 14. "IProgramma voor zondag: 'RKSVW-Roggel (
SWH-Leverov IEMS-RKESV' I
Swift '36-Laar
RKAVC-DESM
Heel-RKSW

Derde klasse D
MVC '19-WV '03 0-1
IVO-Sparta '18 1-6
Belfeldia-VOS 1-4
RKMSV-Reuver 0-0
Wittenhorst-Montagnards 0-0
Wanssum-Venlo 1-2
Sparta'lB 20 15 3 233 40-16
Venlo 20 10 4 624 33-22
IVO 20 10 4 624 36-36
VVV'O3 20 8 5 7 2135-32
MVC'I9 20 8 4 820 29-28
Wanssum 20 7 5 819 20-24
RKMSV 20 8 2 10 18 37-36
Belfeldia 20 6 5 917 32-36
Reuver 20 6 5 917 24-29
Wittenhorst 20 6 5 917 26-36
VOS 20 6 410 16 29-31
Montagnards 20 3 8 914 26-41

Programma voor zondag:
Sparta '18-MVC '19
Venlo-Wittenhorst
Montagnards-RKMSV
Reuver-Belfeldia
VOS-IVO
Wanssum-VW '03

Vierde klasse G
Quick B. '31-Bieslo 4-2
Koningslust-Baarlo 1-3
RKSVN-Bevo 3-2
VCH-GFC '33 1-1
SC Irene-HBSV 6-0
RKSVO-Egchel 3-0

HBSV 20 14 3 3 3138-26
SC Irene 20 12 4 428 40-19
Bevo 20 11 4 526 43-24
Baarlo 20 10 3 723 35-22
RKSVN 20 9 5 623 38-30
GFC '33 20 9 4 722 34-33
RKSVO 20 9 3 8 2136-32
Bieslo 20 6 6 818 31 -33
Egchel 20 5 4 11 14 18-34
VCH 20 4 6 10 1423-41
Quick B. '31 20 3 5 12 11 23-39
Koningslust 20 3 2 15 8 24-52
Programma voor zondag: -Baarlo-Quick B. '31
Egchel-SC Irene
HBSV-VCH
GFC '33-RKSVN
Bevo-Koningslust
RKSVO-Bieslo

Vierde klasse A
Mheerder B. Keer 0-2
RKASV-Scharn 0-1
RKHSV-MW '02 1-1
Oranje 8.-FC Vinkenslag 2-4
Maastr. 8.-SC Biesland 7-1
St.Pieter-RKBFC 2-1
Scharn 20 12 7 13133-14
Keer 20 13 4 330 43-15
RKHSV 20 11 4 526 40-25
FC Vinkenslag 20 10 6 426 33-25
Maastr. B. 20 9 5 623 43-38
RKASV 20 8 5 7 2123-23RKBFC 20 7 5 819 33-22
St. Pieter 20 8 3 919 27-33
Oranje B. 20 5 5 10 15 22-31MVV'O2 20 6 2 12 1433^13
Mheerder B. 20 3 2 15 8 14-39
SC Biesland 20 1 613 8 16-52
Topscorers: 1.R. Gilissen (Keer) 19;
2. M. Steijns (Maastr. B.) 17.

Programma voor zondag:
Scharn-Mheerder B.
RKBFC-Maastr. B.
SC Biesland-Oranje B.
FC Vinkenslag-RKHSV
MVV '02-RKASV
St. Pieter-Keer

Vierde klasse H
Holthees-Geijsteren 1-7
Griendtsveen-Meterik 0-2
Vitesse '08-SVLottum 2-1
Leunen- Achates 1-0
Hegelsom-RKDEV 0-3
HRC '27-Excelsior '18 4-1

RKDEV 20 15 5 035 63-19
Leunen 20 11 6 328 30-17
Vitesse'oB 20 8 7 523 33-27
Achates 20 8 5 7 2137-30
Geijsteren 20 7 5 819 40-37
Hegelsom 20 7 4 9 18 26-33
Griendtsveen 20 410 618 25-35
Holthees 20 7 4 918 23-39
Meterik 20 6 5 917 28-30
Excelsior '18 20 7 3 10 17 40-49
HRC '27 20 5 4 11 14 23-33
SV Lottum 20 4 4 12 12 23-43
Programma voor zondag:
Meterik-Holthees
Excelsior '18-Hegelsom
RKDEV-Leunen
Achates-Vitesse '08
SV Lottum-Griendtsveen
HRC '27-Geijsteren
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Zege Eddy Planckaert; eervoile vierde plaats Ad Wijnands

PELOTON: PROSIT!
door wiel verheesen

BAVIKHOVE - |)e bierbrouwerij biedt het peloton volop
werk. Tot die conclusie kan men komen, als men /ich reali-
seert dat verschillende grote profkoersen gesponsord en geor-
ganiseerd worden door brouwerijen. Negen dagen geleden in
eigen land de Amstel Gold Race: morgen in de Duitse Bonds-
republiek Rund urn den Henninger Turm. Tussen deze twee
klassiekers hors categorie kwam gisteren de Omloop van het
Leiedal in België op het programma. Hoofdsponsor van deze
wedstrijd? Jawel, een brouwerij: Bavik, gevestigd in Bavikho-
ve, op een steenworp afstand van Kortrijk.

De Omloop van het Leiedal behoort
sinds vorig jaar tot de wedstrijden
van deeerste categorie. Jan Publiek
zal wellicht de schouders ophalen.
„Een veredelde kenniskoers", ho-
ren wel al zeggen. Vergeet het maar.
Niet alleen qua afstand en bezetting
is „Bavikhove" een wielerevene-
ment van betekenis. Het is dat óók
en vooral vanwege het selectieve
traject. Lastiger nog dan de Amstel
Gold Race! En aan publiek evenmin
gebrek.Dietzen maakt indruk in Spanje

En weer Kelly
KIRCHBERG/BERN - In de Ronde van Noord-West Zwitserland,
een semiklassieker over 242V2 kilometer op een parcours van ruim
48 kilometer dat vijfkeer afgelegd moest worden, zette Scan Kelly
zijn zegereeks voort. De ler versloeg in de sprint zijn Franse mede-
vluchter Leleu. Johan van der Velde (zesde) was de bestgeklasseer-
de Nederlander. Peter Schroen werd vijftiende, Jean Habets 21ste.
Habets reed in gezelschap van de
Fransman Vigneron en de Belg
Luyten geruime tijd vóór het pe-
lotonuit, nadat in de eerste 90 ki-,
lometer de Zwitser Voegeli de
rol van koploper had vervuld.
Met de Zwitsers van de Cilo-'
ploeg als gangmakers, achter-
haalde het peloton de vluchters.
Toen ontstaond een kopgroep
van dertien man. Kelly deed alles
om zijn ploegmakker Grezet aan
de overwinning te helpen, maar
de Helveet werd door zijn land-
genoten fel op de huid gezeten.
Kelly rekende toen met janen al-
leman af.

" ScanKelly, ook in Zwitserland op dreef

VUELTA
De 'Vuelta', toch het hoogtepunt
van het jaarvoor de Spaanse be-
roepswielrennerij, ontwikkelde
zich de eerste twee weken dra-
matisch voor de Spanjaarden.
Van de twaalf etappes na de pro-
loogzege van de Italiaanse we-
relduurrecordhouder Francesco
Moser werd er niet één door een
Spanjaard gewonnen.
Belgen, Italianen en een Frans-
man pakten alle dagprijzen. Zon-
dag slootzich daar de enigeDuit-
ser in het peloton bij aan. Rai-
mund Dietzen won in Lagos de
Covadonga de twaalfde etappe,
die over een bergachtig parkoers
voerde.
Tot overmaat van ramp voor de
Spanjaarden raakte Pedro Del-
gado de leiding in het algemeen
klassement kwijt. De gele trui
werd overgenomen door de
Fransman Eric Caritoux, die

vlak achter Dietzen de eind-
streep in Lagos de Covadonga
bereikte. De aankomst was ber-
gop op 1150 meter hoogte. De
etappe werd voor het grootste
gedeelte, net als zaterdag toen
Moser zijn tweede dagsucces
boekte, in gesloten gelederen af-
gelegd. De twee bergtoppen wer-
den in mist bereikt. Veertig kilo-
meter voor het einde ontsnapten
dertien klimmers. Dietzen bleek
zondag sterk genoeg om de ritze-
ge te behalen, Caritoux reed in
zijn spoor naar de gele leiders-
trui. De Ronde van Spanje duurt
nog tot komende zondag.

HERRERA
Luis Herrera uit Columbia
schreef in zijn land deRCN Clas-
sico op zijn naam. Tourwinnaar
Fignon won in Bogota het afslui-
tende criterium van deze etappe-
koers. In het zuid-oosten van Ita-
lië won Mantovani de vierdaagse
Ronde van Apulië. De renners
van Kwantum Hallen speelden
geen rol van betekenis.

Wim Jennen legde in de Ronde
van Zuid-West Friesland, ge-
wonnen door Spijker, op de vijf-
de plaats beslag. Ongeveer 30
renners stormden tegelijk naar
de finish.

Mare Gomez, de ploegmakker
van Hinault, brak tijdens een
training zijn pols. Hij moet zijn
come-back, na een zware val
eerder in het jaar, dus opnieuw
uitstellen.

Ronde van Spanje Wielerstrijd in cijfersElfde etappe: 1. Francesco Moser 176
km. in 4.36.16; 2. Maccali,3. Van Calster,
4. Pello Ruiz-Cabestany, 5. Alonso.
Twaalfde etappe: 1. Raimund Dietzen
(Dld) 191 km. in 5.48.11; 2. Eric Caritoux,
3. Alberto Fernandez op 2 sec, 4. Julian
Gorospe op 6 sec, 5. Jimenez op 32 sec,
6. Chozas op 36 sec, 7. Bagot op 55 sec.
8. Marino Lejarreta (Spa).
Algemeen klassement: 1. Eric Caritoux
63.38.16; 2. Alberto Fernandez op 32
sec, 3. Patrocinio Jimenez op 59 sec, 4.
Corredor op 1.10; 5. Delgado op 1.18; 6.
Chozas op 1.26; 7. Dietzen op 1.31; 8.
Nico Emonds op 3.37; 9. Pollentier op
4.25; 10. Hernandez-Magro op 5.48.

Bavikhove
Omloop van het Leiedal: 1. Eddy Planc-
kaert (14de seizoenszege), 222 km.in 5
uur en 44 minuten, 2. Frank van Oyen
z.t., 3. Eric Vanderaerden op 45 sec, 4.
Ad Wijnands op 1.38; 5. Lamote, 6. Tac-kaert, 7. Govaerts, 8. Versluys, 9. Gert-
Jan Theunisse, allen z.t. als Wijnands,

10. Dhaenens op 1.55; 13. Johan Lam-
merts op 7 minuten, 14. Fons de Wolf
z.t, 17. Steven Rooks op 7.20, 18. Theo
de Rooy, 23. Adrie van Houwelingen,
28. Cees Priem, 31 ex aequo o.a. Hane-
graaf en Jan van Houwelingen, allen
z.t. als Rooks.

Apulië
Laatste etappe vierdaagse Ronde van
Apulië in Italië: 1. Morejio Argentin 196
km. in 5.24.20; 2. MantoVani, 3. Dag-Erik
Pedersen, 4. Bruggmann, 5. Chiccioli, 7.
Leo van Vliet.
Eindklassement: 1. Giovanni Mantova-
ni 20.22.41; 2. Claudio Torelli op 8 sec. 3.
Baronchelli op 11 sec, 4. Contini op 13
sec, 5. Steen Petersen op 15 sec, 6. Al-

geri, 7. Gavazzi, 8. Gody Schmutz, allen
z.t.

De Rooy
„De hellingen die we in Limburg
voor de wielen krijgen, zijn niet zo
lang als in Vlaanderen", merkte
Theo de Rooy aan de eindstreep in
Bavikhove op. „En wat dacht jevan
de kasseien?", voegde Ad Wijnands
er aan toe. „Is het niet jammer dat
zon wedstrijd internationaalweinig
bekendheid heeft?".

Ad Wijnands van de formatie
Kwantum Hallen was in Bavikho-
ve met zijn vierde plaats de bestge-
klasseerde Nederlander. Ongeveer
twee minuten eerder had een Belg
uit een Nederlandse ploeg op de
overwinning beslag gelegd: Eddy
Planckaert. Hij bezorgde Panaso-

nic derhalve weer eens de hoofd-
prijs, nadat het precies vier weken
geleden was dat het team voor het
laatst gewonnen had: Johan Lam-
merts in de Ronde van Vlaanderen.
Voordat Eddy Planckaert naar de
zege sprintte (hij versloeg zijn
plaatsgenoot Franky van Oyen), had
de Belg Rudy Matthijs een opval-
lende rol gespeeld. In gezelschap
van zrjn landgenoot Patrick de Vos
was hij luttelekilometers na de start
weggesprongen uit de meute die ze-
ker honderddertig man (14 ploegen)
sterk was. De Vos kon ongeveer 50
kilometer het tempo volgen. Toen
het heuvelland opdaagde en de kas-
seistroken veelvuldiger werden,
was het met hem gedaan. Matthijs
had daar geen boodschap aan. Hij
reed in zrjn eentje verder, mede ge-
steund door het feit dat de voor-
sprong ongeveer 10 minuten be-
droeg.

Onrustig
In de streek rond Oudenaarde, met
o.a. de beklimmingen van de Kat-
tenberg, Volkegemberg, Eikenberg
en Taaienberg, werd het peloton on-
rustig. Zeker vijftig man vonden el-
kaar in de achtervolging op de uit-
eengeslagen leiders.

Bij de 50 man zaten alletien gestarte
renners van Panasonic: gebroeders
Planckaert, Nulens, Vanderaerden,
De Keulenaer, Rooks, Lammerts,
De Rooy, Winnen en Theunisse. De
Kwantum-equipe (7 man sterk aan
de start) was met zes renners pre-
sent: Ad Wijnands, Hanegraaf,
Priem, gebroeders Van Houwelin-
gen en de Belg Noël Segers. De twee
andere Nederlandse ploegen (AVP

Viditel en Elro Sport) alsmede Kne-
temann ontbraken in het eerste deel
van de hoofdmacht. Weliswaar pro-
beerde een groep van 10 man met
o.a. Fons. van Katwijk, Wies van
Dongen, Heddy Nieuwdorp, John-
ny Broers en Emiel Kerstens het
verloren terrein te heroveren, maar
de kracht ontbrak. De Panasonics
c.s. hielden het tempo zó hoog dat
niemand uit de achtergrond nog
kon terugkomen. We waren toen
amper halfkoers, derhalve met circa
100 kilometer achter de rug. Patrick

de Vos was op dat moment ingelo-
pen; Rudy Matthijs niet. Hij trok
met 4 minuten voorsprong over de
slecht geplaveide Oude Kwaremont
(140 km.), alvorens aan de voet van
het Vossenhol (167 km.) de wapens
te strekken.

Nadat Matthijs was ingelopen (en
o.a. Peter Winnen de strijd had ge-
staakt) ging de selectie voort.
Twaalf man namen het heft in han-
den: Eddy Planckaert, Guy Nulens,
Eric Vanderaerden, Gert-Jan Theu-
nisse (allen Panasonic), Rudy Ro-
giers, Yvan Lamote, Rudy Dhae-
nens, Patrick Versluys (Splendor),
Luc Govaerts, Franky van Oyen
(Europ Decor), William Tackaert
(Fangio) en Ad Wijnands (Kwantum
Hallen).

Toen Eddy Planckaert uit de lei-
dende formatie wegsprong, haak-
ten Franky van Oyen en Patrick
Versluys onmiddellijk aan. Dat
was de beslissing. „Ik kon als een-
ling niks meer beginnen", zei Ad
Wijnands.

Nog voordat na 198 kilometer de
karavaan in Bavikhove terugkeer-
de, waar nog drie rondjes van 6 ki-
lometer afgelegd moesten worden,
moest Versluys als gevolg van een
lekke tube zijn plaats in de kop-
groep prijsgeven. In de sprint a
deux had Eddy Planckaert geen
moeite met Van Oyen. Ook Ad Wij-
nands leverde uitstekend sprint-
werk af, al was het niet voor de
derde maar voor de vierde plaats,
want met de finish in zich had Eric
Vanderaerden zijn metgezellen in
de steek gelaten. Chef d'equipe
Juui de Wever, die Peter Post ver-
ving, had reden om content te zijn,
ofschoon hij met zijn materiaalwa-
gen vroegtijdignaar de kant moest
wegens olie-lekkage. Nog geen
veertig renners reden de wedstrijd
uit.

" Eddy Planckaert, veertiende
zege sinds de start van het sei-
zoen.

Limburgse turnploegen:
geen schijn van kans

BREDA - Tijdens de nationale ver-
enigingskampioenschappen tur-
nen van de NKGB waren de vier
deelnemende Limburgse turnploe-
gen kansloos. Bij de heren eindig-
den de Kerkraadse Eendracht en
de Schinveldse Olympia-teams als
zesde en zevende in het eindklasse-
ment.

In het eerste onderdeel rekstang
bleek al dat deKerkraadse formatie
met toppers als Ed Heijnen en Mau-
rice Quadvlieg kansloos zouden zijn
voor het winnen van eremetaal, om-
dat turner Ger Erens door eën fou-
tieve afsprong een voetblessure op-
liep en de wedstrijd moest staken.
Een teleurgestelde trainer Jan Bre-
men na afloop: „Dat we als zesde
zouden eindigen had ik nooit ver-
wacht. Ed en Maurice turnen voor-
treffelijk maar de blessurevan Mare
Aalmans en ook nog van Ger Erens
kostte onze ploeg tientallen punten.
Jammer, volgend jaarkomen we be-
list met onze sterke ploeg op een der
eerste plaatsen".

Bij de jongens was de Schinveldse
Olympia-formatie onder leiding
van Jo Beumers ook kansloos. Ti-
telverdediger Tovado Heemskerk
was ook dit jaar duidelijk supe-
rieur in deze categorie.
Bij de meisjes waar titelverdedi-
ger Swentibold Sittard niet had in-
geschreven won Lidwina, Breda
het met duidelijke cijfers.
Hercules, Reuver, onder leiding
van Ed Maass eindigde op een
mooie vierde plaats in dit sterke
deelnemersveld.

Uitslagen: dames: 1. KGV, Kaats-
heuvel 159.30.
Meisjes: 1. Lidwina, Breda 168.10; 4.
Hercules, Reuver, 123.80.
Heren: 1. Kunst en Kracht; Tilburg
190.20; 6. Eendracht, Kerkrade
154.80; 7. Olympia, Schinveld
138.90.
Junioren: 1. Tovado, Heemskerk
230.10; 5. Olympia, Schinveld
192.90.
Adspiranten: 1. OWS, Waalwijk
185.10.

" Onbedreigd passeert Peter
Harings zegevierend de eind-
streep in deRonde van Schwei-
berg. Foto: JOHN BAAN.

N-W Zwitserland
1. Scan Kelly, 242,5km in 6.33.41., 2. Le-
leu, 3. Criquielion op 9 sec, 4. Cornillet,
5. Da Silva, op 23 sec, 6. Johan van der
Velde, 7. Mutter, 8. Vallet, 9. Seiz, 10.
Grezet, allen z.t., 15. Peter Schroen op
2.43; 21. Jean-Habets, 23. Hinault, 25.
Van Impe, allen z.t.

Z-W Friesland
Uitslag Ronde van Zuid-West Friesland,
A-klassieker voor amateurs, in Heeren-
veen: 1. Jan Spijker (Kampen) 210 km
in 4.47.35; 2. Jelle Nijdam, 3. Wolters, 4

Schurer, 5. Wim Jennen en vervolgens
nog ruim twintig man in dezelfde tijd als
de winnaar

Circuit des Mines
Algemeen klassement na twee etappes
in Circuit des Mines (Fr) voor amateurs-
1. Webster(Gr.Britt) 6.39.26; 2. Teun van
Vliet op 38 sec, 3. Vaanhold op 42 sec,
8. Hassink op 1.46.

RCN Classico
Achtste etappe: 1.Luis Herrera(Col) 160
km. in 4.36.08; 2. Martin Ramirez (Col)
op 1 sec, 3. Francisco Rodriguez (Col)
z.t.

Laatste etappe: 1. Laurent Fignon (Fr)
90 km. in 2.46.47; 2. Armando Aristiza-
bal (Col) z.t. 3. Oliverio Ardenas (Col) z.t.
Eindstand: Luis Herrera (Col) 25.13.20;
2. Francisco Rodriguez (Col) op 1.16; 3.
Manuel Cardenas (Col) op 1.59;4. Martin
Ramirez (Col) op 2.10; 5. Fabio Parra
(Col) op 2.36.

Nationale kegeltitel
voor dames Valkenburg

NIJMEGEN - Bij de nationale kampioenschappen voor bondsvijftallen
is het damesteam van Valkenburg Nederlands kampioen geworden,
terwijl ook het team van Maasticht zich niet onbetuigd liet, door als
tweede te eindigen. Hoogste werpster was Jeanny Frijns van Valken-
burg met 494 hout.
Het team van Valkenburg bestond uit de volgende dames: Ellie Spronk,
Lea Smeets, Jeanny Frijns, A. Quadvlieg, Annie Spronck en reserve
Annie Frijns.

De eindstand:
1. Valkenburg 2321 hout.
2. Maastricht 2281 hout. '
3. Oost-Gelderland 2274 hout.

" De zegevierende kegel-equipe uit Valkenburg.
Foto: JOHN BAAN.

Amateurs
Vaux-Eupen-Vaux: 1.Van Dijk, 148km.
in 3 uur en 45 minuten, 3. Armand van
Mulken, 4. Zoontjens, 6. Akkermans. 16.
Eddy Jorissen, 21. Meerburg. In het
ploegenklassement werd Bergklimmers
(Stem) derde.
Willy Ramaekers uit Meerssen werd bij
de veteranen in Bressoux (B), waar de
Italiaan Marchiori zeven medevluchters
klopte, negende. De 82 km. in 2 uuTen 2
minuten.

Schweiberg
Ronde van Schweiberg, amateurs; 1.Pe-
ter Harings, Sibbe, 76 km in 2.05.21; 2
M. Ducrot; 3. R. Pleij, op 2.05.; 4. H

Kools; 5.P. Cuijpers; 6. M. Dohmen; 7. L.
Söntjens; 8. M. Hermans, op 2.23.; 9.J.
Roemerman, op 2.56.; 10. T. Peters; 11. J.
Hannen; 12. H. Geerkens, op een ronde:
13. J. Tilly; 14. E. Ummels; 15. J. Joos-
ten; 16 A. Simays; 17. H. Zautsen; 18. P
Gilissen; 19. G. Habets; 20. A. Schols.

Junioren: 1.R. Meyers, Elsloo, 50 km in
1.30.17.;2.P. Voshol op 38 sec; 3. P. Tol-
hoek, op 43 sec; 4. M. Arntz, op 47 sec;
5. P. Kant; 6. J. Watereus, op 56 sec; 7. A.
de Bruijn, op 56 sec; 8. L. Dierix; 9. C.
van Rijen, op 1.14.; 10. F. Knarren; 11. J.
Fitters; 12. L. Boelhouwers; 13. P. Mol;
14. J. Stienen; 15.J. Maassen.
Nieuwelingen: I.R. Meijs, Valkenburg,
36 km in 59.57 min.; 2. J. Verschuren; 3.
P. Schuivens; 4.A. Fluns; 5. G. Janssen;
6. J. Smits; 7. R. Rademakers; 8. C. Ver
wey; 9. C. Raaymakers; 10. N. Bovens.
Liefhebbers/Veteranen: 1. C. Tichelaas.
Eygelshoven, 30 km in 49.01 min.; 2.5!
Drummen, op 21 sec; 3.H. Franssen:
4.J. Meyers, op 36 sec; 5. R. Frederiks; 6
Spronkmans; 7. J. Vinclair; 8. M. Vis
schers; 9. H. Meyers; 10. J. Pelzers.

Harings sterk
en snel

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

MECHELEN - Het zesde bergcri-
terium van Schweiberg werd een
prooi voor Peter Harings. In de
eindsprint versloeg hij zijn
ploegmaat de Utrechtenaar Du-
crot. Beiden hadden, in gezel-
schap van Pleij (Wierden) de
wedstrijd gemaakt.

Halverwege de koers ging Ha-
rings aan de haal. Ducrot ging
mee. Harings: „Pleij deed geen
meter kop en we wilden niet de
kans lopen om door hem in de
sprint geklopt te worden".

Nadat Peter Harings en Maarten
Ducrot (beiden uit de Driessen-
ploeg van Henk Steeyens) aan de
leiding reden was de strijd gestre-
den. Het tempo ging omhoog en
de achtervolgers kregen geen
kans om bij te komen. Zelfs de
steek van een wesp onder het oog
van Harings en een krom achter-
wiel van Ducrot's fiets brachten
de leiders niet in problemen. De
achtervolgers verloren meer en
meer terrein. Minder dan de helft
van de 45 gestarte renners kwam
over de finish.

Nederlagen voor
handbalteam

SENDEFJURD - De zaalhandbal-
lers van Jong Oranje hebbenvan 27
tot en met 29 april zonder veel suc-
ces deelgenomen aan een toernooi
in Noorwegen. Het Nederlandse
team, dat vanwege blessures en
eindexamenverplichtingen een vijf-
tal basisspelers moest missen,
speelde een zwak toernooi en ver-
loor van achtereenvolgens Noorwe-
gen B, Zweden en Noorwegen A,
resp. met 13-18,16-18 en 8-27. Het
toernooi werd gewonnen door
Noorwegen. Ons land werd laatste.
De produktiefstè Nederlanders wa-
ren Eddie Roumen met tien doel-
punten en Gino Smits met zeven
doelpunten.

VCH vist
achter 't net

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

HARDERWIJK- De volleybalsters
van Pancratiusbank/VCH zijn er
niet in geslaagd een direct startbe-
wijs in het Europacup 3-toernooi
af te dwingen. De ploeg eindigde
na Starlift en FBTO/DVC op de
derde plaats, vóór VerbuntWC.
Een positie die eventueel via een
achterdeurtje nog perspectief
biedt als een van beide geplaatste
teams geen gebruik wenst te ma-
ken van het recht op inschrijving.

Pancratiusbank/VCH heeft, om
danks het missen van de kwalifica-
tie, een redelijk goede indruk tij-
dens deze zeer sterk bezette vier*
kamp achtergelaten, te beginnen
met een eervolle 1-3 nederlaagtegen
de onttroonde landskampioen
FBTO/DVC, waarvan wij zaterdag
reeds melding maakten.

Het breekpunt van het toernooi lag
op de tweede toernooidag bij de
even spannende als boeiende
krachtmeting tussen Pancratius-
bank/VCH en Starlift. De Voorburg-
se coach had voor dit cruciale tref-
fen de geroutineerde, slimme spel-
verdeelster Eveline van der Laag
weer van stal gehaald ten koste van
de minder vaste Aafke Verbrugge. ■De ex-international die dit jaar af-
trainde in het derde team van Star-
lift was de motor die haar ploeg bit-
ter hard nodig had tegen het felle
Pancratiusbank/VCH. Truus Gielen
speelde voor het eerst dit seizoen
drie slopende, lange sets mee. Mede
door haar creativiteit werd een vijf-
de set noodzakelijk. Daarin moest
de leeggespeelde Heerlense aai>-
voerster echter passen. Pancratius-
bank/VCH kwam nog één keer
schitterend terug van 5-10 naar
10-10, maar twee eigen fouten ca
subliem blokwerk van uitblinkster
Monique Remmen beslisten uitein-"
delijkdeze thrillerachtige partij: 2-3
(7-15, 15-7, 9-15, 15-12, 10-15). Op
de afsluitende dag startte de zuide-
lijke equipe matig tegen Ver-'
bunt/WC: 3-11. Twee wissels van
coach Ger Spijkers brachten daarna
een totale ommekeer. De formatie
uit Vught moest alsnog de set met
15-12 uit handen geven en had in'
het verdere verloop van deze match-
totaal niets in te brengen tegen de.
stijgende vorm van Pancratius-
bank/VCH: 3-0 (15-12, 15-6, 15-11).

Hennie Uyterschout, over haar
laatste optreden: 'We waren wat te
overmoedig in de eerste set. Na de
snelle achterstand kwamen we
fantastisch terug.'

Haar trainer Ger Spijkers consta-'
teerde terugblikkend over het
driedaags toernooi: 'We hebben be-
wezen dat we op dit niveau een
aardig deuntje mee kunnen blazen.
Een onderstreping van onze eind-
sprint in de competitie".

Halco komt
adem tekort
RIJSBERGEN - Na een veelbelo-
vende start op de openingsdagvan
het kwalificatietoernooi voor pe-
riodekampioenen in Rijsbergen te-
gen Brevok/ABC, kwam de volley-
balploeg van Halco Maastricht in
het verdere toernooiverloop in
ademnood. De 3-1 (15-11, 15-11,
1-15, 15-7) winst werd gevolgd
door 1-3 nederlagen tegen Delta-
lloyd /AMVJ en Übbink/Orion, die
de Maastrichtse hoop op Europees
volleybal deden vervliegen.

„Tegen Brevok speelden we onze
beste wedstrijd van het seizoen.
Vandaag stonden we te stuntelen
door nerveusiteit en te weinig be-
weeglijkheid in de ploeg" analyseer-
de spelverdeler Pim Uyterschout
zaterdagavond na het verloren duel
tegen Deltalloyd/AMVJ.
Spannend bleef de ontmoeting des-
ondanks na snel verlies in de eerste
set (5-15). Met veel zuidelijke inzet
kwam een tussenstand van 1-1 in
sets op, het scorebord (15-13). In de
bijna veertig minuten durende der-
de periode beslisten bij 12-12 een
paar uitgeslagen Halco-aanvallen de
set (12-15). De Maastrichtenaren
compenseerden ook in de laatste
episode gebrek aan accuratesse met
veel werklust en bogen een 5-10
achterstand om naar 14-12. Een on-
beholpen set-uppoging van Delta-
lloyd-spelverdeler van Jaarsveldt
vond op setpoint genade in de ogen
van de scheidsrechter. Halco was
aangeslagen door deze arbitrale
misser en verloor alsnog de set en
de wedstrijd met 14-16. De laatste
ontmoetng tegen Übbink/Orion
kreeg derhalve een beslissend ka-
rakter. De Doetinchemmers moes-
ten ondanks twee zeges er nog vol-
uit tegenaan om zeker te zijn van
kwalificatie.
Halco kon de druk niet aan en ver-
loor, veel te gespannen spelend, op-
nieuw met 1-3 (4-15, 15-13, 7-15.
10-15).

Manager Wil Kuijpers: „Orion ligt
ons normaliter wel, maar vandaag
vochten we meer tegen onszelf dan
tegen de tegenstander".
Na afloop van dit toernooi werd tot
volleybalstervan het jaarCarolien
Keulen (FBTO/DVC) uitgeroepen.
Beste speler werd Avital Selinger
(Brother Martinus). Zijn team
werd beste ploeg van het jaar en
trainer Geert Trompetter nummer
een bij de coaches.
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Van onze medewerker
JOHN BANNIER Afdelingsfeest!HEERLEN - Op de voorlaatste

speeldag in de onderafdeling
Limburg vielen bij de standaar-
delftallen weer drie beslissin-
gen omtrent het kampioen-
schap. De kampioensvlag kon
gehesen worden door Banholtia
(IC), Kakertse Boys (2F) en Huls
(31).

In de eerste klasse C heeft Ban-
holtia deze week wel een heel
goede slag geslagen. Won de
ploeg uit Banholt afgelopen don-

derdag in de laatste seconde het
restant van de wedstrijd tegen
Palemig met 2-1, zondagmiddag
bleek Banholtia in het duel met
concurrent WDZ over de sterk-
ste zenuwen te beschikken. Ban-
holtia won door treffers van Wil-
lie Boers en Pierre Bessems met
0-2 en aangezien het treffen tus-
sen Haanrade en KVC Oranje on-

beslist (2-2) eindigde kon de
ploeg uit Banholt reeds gister-
middag gaan feesten. Na een ver-
blijf van acht jaar in de afdeling
Limburg mag Banholtia het vol-
gend seizoen opnieuw in de vier-
de klasse gaan proberen.

Na negentien jaar kon de aan

hang van Kakertse Boys einde-
lijk weer eens juichen. In een ze-
nuwachtig duel tegen Sportclub
haalde de ploeg uit Schaesberg
dat ene punt dat nodig was om
zichkampioen in de tweede klas-
se F te mogen noemen. ,
Ook in Simpelveld kon gefeest
worden. In een rechtstreekse
confrontatie met de nummer
twee Vaesrade werd Huls in de
derde klasse I onbereikbaar
voor de concurrentie. In deze
matige wedstrijd won Huls, na
een 1-3 ruststand, verdiend met
2-4.

Limburgia is er!
Van onze medewerker

KAREL BOVENDEAARD

BRUNSSUM - Limburgia
heeft in een typisch degrada-
tieduel - veel inzet, weinig
kwaliteit - het verblijf in de
hoofdklasse met een jaarver-
lengd. Het is uiteraard ir-
reëel, het klassebehoud aan
één bepaalde speler toe te
schrijven, maar de Bruns-
summers mochten gisteren
na de overwinning op Venray
verdediger Ton van de Donk
apart bedanken.

Hij zette zijn ploeg tot tweemaal toe
op het juiste spoor, de eerste keer
overigens met de onvrijwillige me-
dewerking van Venray-doelman
Ton Tullemans, voor wie het houd-
bare afstandsschot te machtig
bleek. Wim Cuppen gaf de Noord-
limburgers nieuwe hoop door nog

de pauze de gelijhkmaker af te
everen. Eerst knalde hij tegen de
at. Toen hij in de „herkansing"
nocht, was het wel raak (1-1). Een
twartier na de rust bekroonde Van
ie Donk een solo met een gaaf doel-
punt (2-1). Een co-produktie van
fan Wetzels en Vie Hendriks, na een
but van voorstopper Hans Arts,
eek Venray de nekslag te bezorgen
3-1). De rood-witten wensten echter
ïog niet te capituleren. Een vrije
rap in blessuretijd van Arno Wil-
ems betekende 3-2. In een wan-
hoopsoffensief, waaraan ook Tulle-
nans intensief meedeed, probeer-
len ze vervolgens alsnog een punt
e bemachtigen. Dat lukte niet
neer.

3ok) clubliefde maakt blind. Tij-
ens de laatste Venrayse aanvallen
reeg een aanhanger van de
lauw-witten langs de lijn, voor
/ie het allemaal te lang duurde, zo
enauwd dat hij een bal het veld in
rierp. Scheidsrechter Hulsbosch
ïoest het spel toen wel onderbre-
en, zeker niet tot genoegen van
erschillende Noordlimburgers.

" Spannend moment voor het doel van Venray.
Foto: THEO GIJZEN

Sittard in de
achtervolging

Van onze medewerker
HENK SPORKEN

TTARD-HEERLEN: 2-1 (1-0). 25;on Meerts 1-0; 47. V. Kan 1-1; 73. Hen-Dnessen 2-1. Toeschouwers 250.
I, 'heidsrechter: Kuypers.

'TARD - Sittard-trainer Lejeu-: was reeds voor het duel tegen
■rien ervan overtuigd dat het

_
gemakkelijk zou worden om

I e wedstrijd in winst om te zet-
Na afloop was hij uiteraard
met de 2-1 zege maar hij kon

'. ïogelijk tevreden zijn over het
toonde spel. Teveel dingen wa-

II fout gegaan. De ploeg speelde
erkrampt, de druk om te moe-

i winnen was voor veel spelers
root.

Heerlen daarentegen kon vrijuit
spelen. De mannen van Wim Vrösch
werkten voor wat ze waard waren
en zetten de thuisclub regelmatig
onder grote druk. In de voorste linie
ontbrak het echter aan dé nodige
stootkracht. Na 25 minuten kwam
Sittard op voorsprong. Leon Meerts
die even tevoren een droomkans
had gemist, kreeg na een half mis-
lukt schot van Har Driessen de bal
gelukkig voor zijn voeten en pas-
seerde keeper Janssen kansloos:
1-0. Direkt na de pauze kwamen de
gasten echter op gelijke hoogte toen
Van Kan een aanval met een droge
onhoudbare knal afrondde. Na deze
tegentreffer ging de thuisclub nog
feller te keer maar bleef vooral te-
gen zichzelf voetballen. Toch werd
de overwinning een feit. Har Dries-
sen (alweer hij) gaf een voorzet op

maat, neef Henri was ter plekke en
gaf de uitstormende Janssen met
een knappe boogbalvoor de tweede
maal het nakijken.

" Gevecht uit het duel
Sittard-Heerlen.

■ Foto: PETER ROOZEN

van onze medewerker
JAC VAN DER HEIJDEN

KOLONIA - WAUBACH 0-1
76. Paul Peeters 0-1. Toeschouwers
700. Scheidsrechter Bogie.
SCHAESBERG - Op de dag voor
Koninginnedag was het op het Ko-
lonia-veld Oranje boven. De uitste-
kende scheidsrechter Bogie had
net de topper Kolonia - Waubach
afgefloten, en een kwartier voor
tijd had Paul Peeters aan alle onze-
kerheid een einde gemaakt. De
oranje-zwarte Waubach-formatie
was kampioen. Dolgelukkig vloog
trainer Piet Vogels zijn jongens als
eerste om de hals. Vogels had aan
het begin van het seizoen van het

RKONS: dalende lijn
HELDEN - RKONS 0-0. Scheidsrech-
ter: Smits (Venray). Toeschouwers: 350.

HELDEN - De trip naar Hel-
den is voor koploper RKONS
op een desillusie uitgelopen.
Geen moment slaagden de
Schaesbergenaren erin hun
positie op deranglijst waar te
maken. Integendeel, de 0-0

eindscore was gezien het ver-
toonde spel een vleiend resul-
taat.

Helden speelde aanvankelijk op het
angstige af. RKONS voetbalde
knullig. De ploeg leek uitgeblust.
Vier duels in tien dagen zijn een te
zware opgave gebleken. Helden's
trainer Peeters had zijn ploeg goed

voorbereid. Een punt tegen de kop-
loper was voldoende. De taktiek
was daar ook op afgestemd. Het
eindresultaat loog er niet om.
RKONS miste tempo, raffinement
en spelinzicht. Kortom alles om de
strijd een andere wending te geven.
Het geheime wapen Schilder, nu
vanaf het begin in de basis, was een
volkomen mislukking. Mede daar-
door moesten Jakely en Kroon op-
tornen tegen de robuuste defensie
waarin Smets en G. Peeters een
hoofdrol vertolkten.
Op een vrije trap van Schoormans
na die vanaf 40 meter in de uiterste
bovenhoek verdween. Tevergeefse
vreugde in het ONS-kamp: arbiter
Smits had duidelijk aangegeven dat
het een indirekte vrije trap was. Hel-
den speelde in de slotfase brutaler,
intuitief aanvoelend dat RKONS
morsdood zat.
Pierre Winkelmolen: „Dit verloren
puntkan bij de eindafrekening wel
eens erg kostbaar blijken te zijn.
Als ik het zo bekijk worden de laat-
ste duels voor ons een lange moei-
lijke rit. Naarmate de strijd vor-
dert speelt deploeg in dalende lijn.
Dit Helden speelde gisteren agres-
siever. Op een enkele uitzondering
na waren wij niet eens in staat om
ons aan deze tegenstander op te
trekken...".

Caesar sterk
CAESAR-RBC 2-3 (1-2) 20e min. Auster-
mann 0-1; 35e min. Molenaar 0-2; 40e
min. Loosveld 1-2: 60e min. v. Dijk 1-3
65e min. Loosveld 2-3. Toeschouwers
400. Scheidsrechter: Allers.

BEEK - In een sportieve en goede
partij voetbal deed Caesar niet on-
der voor eerst divisionist RBC.
Beide ploegen 'speelden aanval-
lend. Hoewel de gasten de partij
onder controle hadden kon Caesar
doorLoosveld tot tweemaal toe de
achterstand tot een minimum ver-
kleinen. Beide keren rondde hij
een voorzet vanaf de vleugel goed
af. Na de openingsfase was het
Austermann die de score opende,
0-1. Molenaar bouwde die vervol-
gens uit tot 0-2. Na rust was het
verdediger van Dijk die enkele
verdedigers van Caesar passeerde:
1-3. Na de treffer van Loosveld, 2-3,
kon Caesar in de slotfase geen
vuist meer maken.

Voerendaal laat
winstkans liggen

De puntjes
tellen

Van onze medewerker
JOHAN HEURTER

KAATSHEUVEL - Het leek of Voe-
rendaal absoluut niet wilde win-
nen van een machteloos DESK.
Bijna de hele wedstrijd bepaalden
de Limburgers het spel maar de
meest ideale mogelijkheden wer-
den om zeep geholpen. Vier keer
verscheen Ger Smeets oog in oog
met doelman Van de Velden en
tweemaal Math Vluggen maar ge-
scoord werd er niet.

Al na een halveminuut had Voeren-
daal de score moeten openen. Een
handsbal van Weiten leverde de gas-
ten een strafschop op maar Lem-
mens schoot op de vuisten van doel-
man Van de Velden. Ook in de re-
bound faalde de Voerendaalse ver-
dediger jammerlijk. De Limburgers
leken snelt over deze tegenvaller
heen te zijn. Na de pauze zakten de
gasten wat terug waardoor het peil
van de wedstrijd naar een bedenke-
lijk niveau daalde. De goede aanval
werd niet meer opgezet en bij voort-
during speelden beide ploegen el-
kaar de bal toe inplaats van een me-
despeler. Desondanks ontstonden
er door enorme verdedigingsfouten
nog prachtige kansen. Smeets zag
een schitterende lobb door een snel
teruguitrennende doelman nog net
gepakt worden en miste even later
nog twee riante mogelijkheden.

Desondanks was trainer Lauers
toch tevreden: „We hebben in ieder
geval weer een punt. AI begrijp ik
nu wel waarom Hapert hier vorige
week gewonnen heeft".

Driemaal is
Scheepsrecht

Van onze medewerker
CON VAN KEEKEN

WEERT - In een matige wedstrijd
won koploper Geldrop verdiend
met 4-2 van Wilhelmina dat nog
steeds zonder de geblesseerdeLeon
Wassenberg moet aantreden. On-
betwiste uitblinker in dit duel was
„Peerke" Scheepers, de ex-PSV'er,
die een onvervalste hattrick op
zijn naam bracht en binnen 30 mi-
nuten een 3-0 stand op het score-
bord deponeerde vooraleer Wilhel-
mina's beste speler Harry Wolter
vlak voor rust een penalty verzil-
verde (3-1) en daarmee zijn tiende
seizoenstreffer aantekende.

Na rust drong Wilhelmina het eerste
kwartier aan en dat resulteerde in
een treffer van Henk Verdonkschot
na een goede pass van Harrie Wolter
3-2. Echter 17 minuten voor tijd be-
liste Geldrop met een razendsnelle
uitval via Methorst na goed voorbe-
reidend werk van Scheepers de
wedstrijd: 2-4.

EHC veilig
Van onze medewerker
WERNER NIJSSEN

HOENSBROEK - Van hoofdklasse-
voetbal kon in Hoensbroek weinig
blijken. De ploeg van Jan Druyts
zal het verder een zorg zijn dat de
toeschouwers na afloop teleurge-
steld huiswaarts keerden, want
met het gelijke spel tegen Longa,
dat geen moment de hoge klasse-
ring op de ranglijst kon waarma-
ken en nu definitieflijkt uitgescha-
keld voor de titel, hebben de
Hoensbroekenaren zich waar-
schijnlijk veilig gespeeld.

Voor de neutrale toeschouwer viel
er weinig of niets te genieten. De
beide ploegen leken elkaar de loefaf
te willen steken met geven van fou-
tieve passes. Van krachtverschil
was nauwelijks sprake.
De tweede helft begon veelbelo-
vend. Jos Essen speelde Maurice
Lemmens in de diepte aan, maar de
uitkomen gasten-goalie Huub Len-
zen kon vallend redden. Longa be-
gon hierna het heft in handen te ne-
men, maar dit gebeurde niet met
véél overtuiging. De gasten slaag-
den er niet in zich kansen te schep-
pen. Aan de ander kant lukte dat
wel na een fraaie combinatie tussen
Ehlen en Lemmens. De vrij voor
Lenzen opgedoken Lemmens
schoof het leer echter met een sli-
ding voorlangs. ' -

" BRUNSSUM— Vanmiddag
vind een oefenwedstrijd
plaats tussen het Limburgs
zaalvoetbal team en een
Brunssums team. Brunahal
16.00. In het Limburgs team
zijn o.a. Vie Hermans, Leen
Kiers Henny en Peter Bas-
tiaans en Marcel Loosveld op-
genomen.

BALvan deweek
BAL van de week

Maastrichtse Boys, spelend in
4A is deze week de winnaar van
de PUMA DERBY/STAR bal die
sporthuis Huth ter beschikking
stelt. De Maastrichtse ploeg
versloeg thuis Biesland met 7-1.
De bal kan afgehaald worden in
de Hovenstraat 139 te Übach o.
Worms.

Hoofdklasse in cijfers

EHC-LONGA 0-0. Scheidsrechter: H
Duys. Toeschouwers:2so.
EHC: Schleyper 6,Derrez 6, Krul 6, Los-
sie 7, Van Wijnen 6, Quadackers 6, Duyf
6, Moonen 5, Lemmens 6, Van Essen 6,
Ehlen 5(76. Pruyn -j.Totaal: 65(11).

LIMBURGIA-VENRAY 3-2(1-1). 34. Van
de Donk 1-0; 40. Cuppen 1-1; 61. Van de
Donk 2-1; 78. Wetzels 3-1; 92. Willems
3-2. Scheidsrechter; Hulsbosch. Toe-
schouwers: 400.
LIMBURGIA: Strijkers 7; Van Hezik 6;
Meuser 6; Levels 6; Van de Donk 7; In-
genbleek 5; Steegs 6; Hofland 6; Wetzeis
6; Van Wijk 6 (88. Fattaccio); Hendriks 6.
Totaal: 67 (11).

VENRAY: Tullemans 5; Mulders 6.
Litjens 6 (82. L. Vievermans); Arts 6; Xe
ijzers 6; J. Poels 5; W. Vievermans 7; F
Hendriks 6 (73. R. Hendriks); Willems 6
Philipsen 7; Cuppen 7. Totaal: 67 (11).
DESKVOERENDAAL: 0-0. Scheids
rechter: Sangen (Kerkrade). Toeschou
wers: 300.
VOERENDAAL: Humblet (7); Zimny
(6); Lemmens (6); Boosten (6); Tubee (6);
Huppertz (6); De Esch (6); Olthof (6);
Bruis (7) (71. Bulté); Smeets (5) (89. Van
Duurling); Vluggen (5). Totaal 66 (11).
WILHELMINA - GELDROP 2. Schee-
pers 0-1; 18. Scheepers 0-2; 33. Schee-
pers 0-3; 42. Wolter 1-3; 58. Verdonk-
schot 2-3; 72. Methorst 2-4.
Scheidsrechter: Heer Govers. Toe-
schouwers: 400.

WILHELMINA: Nijssen (5); Overmans
(5); Stevens (6); Beelen (7); Bruynaers
(6); Abbas (6); Wolter (8); Leushuis (5);
Aspers (5) (Dree 6), Boelaars (5); Ver-
donkschot (5).

Brabantse derby's
HAPERT - RKC 0-2. In de eerste
helft was Hapert sterker. Na rust ge-
lijkopgaande strijd maar de koplo-
per maakte geen fout. 35. van Bladel
0-1 Rust. 60. van Bladel 0-2. Scheids-
rechter van de Rol. Toesch. 500.

TOP - ROODWIT 2-0. Thuisclub be-
haalde verdiende zege op een stugi
verdedigend Rood Wit. 29. Smies
1-0 Rust. 52. M. van Lith 2-0.
Scheidsrechter Niesthoven. Toe-
sch. 800.

Stap In 2
kampioen

MAASTRICHT - Ondanks de 6-3
nederlaag tegen Niel Auto, is Stap
In 2 kampioen geworden. Promo-
veren kan de ploeg echter niet. Dat
feest moet men aan plaatsgenoot
Crocodero overlaten. Stap In
wordt in de hoofdklasse al verte-
genwoordigd door een team. In te-
genstelling tot wat in andere pro-
vincies wel mogelijk is, mag in
Limburg niet met twee teams van
dezelfde vereniging in een klasse
worden aangetreden.

Waubach is weer eerste klasser

Oranje boven
bestuur het consigne gekregen om
slechts te handhaven.

Dat was serieus gemeend van het be-
stuur, want men kon de helft van het
team van afgelopen seizoen wel af-

schrijven. Jan en Hub Deswijzen,
Hub v.d. Weijden, Loek Bazen, Hen-
ny Habets en Roy Smits verdwenen
uit de ploeg. De wisselspelers Mario
v. Overveld en Auke Wagenaar,
moesten met de nieuwkomers AdriKleinjans van Roda en Nol Wauben

van Kolonia de gaten opvullen, sa-
men met de jeugdigen uit eigen
kweek: Paul Peeters, Hans Scholtes,
Jos Speth en Guus Kölker.

Piet Vogels begint volgend jaar in

de eerste klasse aan zijn zesde
Waubach-seizoen. „Is het niet ge-
weldig? Deze wedstrijd heeft toch
weer eens bewezen, dat wij een
ijzersterke achterhoede hebben.
Fijn om met zon ploeg te kunnen
werken. Ik verheug me nu reeds op
het volgend seizoen." Waubach-
voorzitter van Overveld bood de
kersverse kampioenen de gebrui-
kelijke bloemen aan.

Waubach behaalde de titel in een pri-
ma wedstrijd. In de eerste helft werd
er niet gescoord. Ver in de tweede
helft lanceerdevan Overveld Peeters,
die met een strak schotvia de binnen-
kant van de paal, Waubach naar de
overwinning en de promotie knalde.

hoofdklasse c
VDESK-Voerendaal O-O

Wilhelmina '08-Geldrop 2-4
Limburgia-Venray 3-2
TOP-Rood Wit W 2-0
EHC-Longa O-O
Hapert-RKC 0-2

Geldrop 20 13 4 330 48-26
RKC 20 13 2 528 43-17
Longa 20 9 8 3 26 29-12
Caesar 20 9 6 524 29-23
TOP 20 6 8 620 23-27
DESK 21 5 10 620 21-18
Wilhelmina'oB 21 6 8 720 36-36
Limburgia 21 8 3 10 19 30-38
EHC 20 5 8 7 18 32-34
Voerendaal 21 5 8 8 18 21-30
Rood Wit W 20 5 6 9 16 19-33
Venray 20 4 5 11 13 21-43
Hapert 20 3 6 11 12 20-35
Programma:
Venray-Wilhelmina '08
Geldrop-DESK
Voerendaal-Hapert
RKC-EHC
Longa-TOP
Rood Wit W-Caesar

Derde Periodestand:
Geldrop 4 3 1 0 7 11-6
RKC 4 3 0 1 610 -2
TOP 4 13 0 5 6-4
DESK 5 13 15 5-5
EHC 4 12 14 7-6
Venray 4 12 14 4-4
Hapert 4 12 14 4-4
Longa 4 12 14 3-3
Wilhelmina '08 5 0 4 14 6-8
Voerendaal 5 0 4 14 1-3
Limburgia 5 12 2 4 5-8
Rood Wit W 4 112 3 3-9
Caesar 4 0 13 13-7
Geldrop Eerste Periodekampioen
RKC Tweede Periodekampioen

eerste kl. f
Panningen-SVN 0-1
Roermond-Blerick 0-0
Sittard-SV Heerlen 2-1
SV Meerssen-Almania 1-1
Maasbracht-Tiglieja 0-0
Helden-RKONS 0-0
Heer-Megacles l_l

RKONS 22 15 5 235 43-19
Sittard 22 14 5 333 48-21
Blerick 22 8 11 327 38-24
Roermond 22 8 9 525 37-24
SV Heerlen 22 8 9 525 25-17
Tiglieja 22 9 6 7 24 28-21
SVN 21 8 7 623 31-26
Almania 22 5 10 7 20 23-27
SV Meerssen 22 5 9 8 19 24-27
Heer 22 5 9 8 19 31^2
Helden 22 3 11 817 17-29
Megacles 22 3 9 10 15 19-40
Maasbracht 21 4 6 11 14 21-40
Parmingen 22 2 6 14 10 12-40
Programma:
Donderdag a.s. 19.00 u.
Maasbracht-SVN

Zondag 14.30 u.
Almania-Sittard
SV Heerlen-Roermond
Blerick-Panningen
SVN-Heer
Megacles-Helden
RKONS-Maasbracht
Tiglieja-SV Meerssen

tipscorers

topscorers hoofdklasse C
1. Scheepers(Geldrop) 16; 2.
Brouns(Geldrop) 14; 3.
Govers(RKC) 13; 4. Essen(EHC) 12;
5. Wolter(Wilhelmina 08), Met-
horst(Geldrop) en Bruurmijn(RKC)
10; 8. Wetzels(Limburgia) en Van
Hal(Longa) 9; 10. Lemmens(EHC),
VerdonkschotlWilhelmina 08) en
Van Gelder(RKC) 8.

topscorers eerste klasse f
1. Harrie Driessen(Sittard) 14; 2.
Van Aerts(Blerick) 11; 3. Pe-
ters(RFC) 10; 4. Sangers(RFC), Ca-
ris(Tiglieja), Henri Driessen(Sittard)
en Jakely(RKONS) 9; 8. Cordang-
(Blerick) 8; 9. Hermans(Sittard),
Scott(Maasbracht), Gubbels(Tiglie-
ja) en Herben(Meerssen) 7.
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HUMBLET(IO)
(Voerendaal)

KRUL (7)
(EHC)

DERREZ (5) LOSSIE (2) VAN DE DONK (6)
(EHC) (EHC) (Limburgia)

ABBAS (3) WOLTER (8) W. VIEVERMANS (3)
(Wilhelmina '08) (Wilhelmina '08) (Venray)

BRULS (6) PHILIPSEN (3) CUPPEN (1)
(Voerendaal) (Venray) (Venray)

Het cijfer achter de naam geeft aan, hoeveel maal de desbetreffende
speler in het LD-STERRENELFTAL werd gekozen.



Kakertse Boys

Huls Haanrade-dames

" Huls stond gistermiddag op
*'jn kop. Door de 4-2 zege op

et vierde team van Vaesrade
[*erd de Simpelveldse ploeg
kampioen in de derde klasse I.
»oor de titel droegen zorg:
Leon Dautzenberg, Jan Heuts,
jjohn Dautzenberg, Jacob
°reemen, Michel van Loo, Jos
Scheepers, Jo Loozen, Jan
frissen, Leon Loozen, Hans
Schaeks, Stefan Barth, Marcel
Hendriks, Jos Thewissen,
Guiom Gigase, Loré Huppe-
richs, trainer J.Brouns en be-
9eleider Huub Froesch.

" Niet de Kerkraadse kemp-
hanen Haanrade of KVC
Oranje werden kampioen in
deeerste klasse C van deaf-
deling maar Banholtia dat
enkele weken geleden nog
niet aan een titel durfde te
denken. Aan het succes
Werkten de volgende spe-
lers mee: Frans Mingels, Jo
Mingels, Ton Mingels, Pierre
Mingels, Willie Boers, Erik
Hermans, Bert Nelissen,
Pierre Bessems, Leo Bes-
sems, Peter Ronblue, John
Franssen, Jos Waber, Willie
Troisfontaine en trainer Ger
Franssen.

Kluis

" Ook in de Schaesbergse
wijk Kakert kon de vlag in
top. Kakert behaalde de titel
in de tweede klasse F. Wim
Putman, Jan Horsch, René
Ottenbrosch, Huub van de
Akker, Wiel Blezer, Rob
Seuskens, Johnnie Horsch,
Thei Krebbers, Henk
Brouns, Frans Brouns, Wil-
lie Thalen, Hugo Pruis, Jos
van der Meer, Harm Bontan
en Nico Klappe zorgden
voor het kampioensfeest.

" Wat het herenteam niet lukte
brachten de dames van Haan-
rade wel spits: een kampioens-
schap. Door de 3-1 zege op
Sylvia werden de meisjes van
trainer Appie Esmeyer en leid-
ster Agnes Adema kampioen
in de derde klasse A. De dames
J.Adema, M.Cordewener,
N.Engelen. M.Van Galen, J.Ge-
rards, C.Haneveld, B.Heuts.
J.Jasper, B.Jasper, J.van de
Laan, E. Pölz, E.Peters, M.Paf-
fen, N.Schaafstra, C.Schafer.
P. de Schepper, M.Secchi en
L.Vaessen vormden de spe-
lersgroep.

Medewerking aan deze pagina verleenden: Pieter Van Daal, Peter Roozen, Theo Gijzen, John Baan en Arno Römgens (tekst),

Roosteren
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"Met 2-1 verliezen en toch het
Ompioensfeest mogen vieren.
dit overkwam Lindenheuvel.
Ondanks de nederlaag bij
Stadbroek mogen de mannen
van John Pfeiffer zich sinds
9istermiddag kampioen van de
tierde klasse C noemen. John
Pfeiffer formeerde zijn team uit
de volgende kern: J. Caes-
sens, M. Gerards, H. Franken,
S. Knooren, T. Kremers, R.
Martens, J. Decker, J. Henzen,
jH. Stevens, P. Wolters, S. Sie-
ben, P. Geenen, L. Dohmen, T.
Goergen en R. Hanstra.

Lindenheuvel Rapid

'" De kampioenskluis is ge-
braakt! SV Kluis mag zich na
i^e 1-1 tegen Sanderbout kam-
pioen van de vierde klasse D
[noemen. Trainer Jan Janssen. 9ebruikte tijdens de kam-
[ Pioenswedstrijd de volgende
! spelers: Bert Mullens, Ton
henssen, Paul Hendrix, Rob
toeulenberg, Jo Reynen. Phil
Lowe, Willy Burgers, Rob de
Vries, Willem Meyering, Bartvan de Berg, Gerrie Franciscusen Robin Latuhihin. " Champagneflessen wer-

den ook ontkurkt bij het
Maastrichtse Rapid dat de
titel in de vierde klasse B be-
haalde. De jongens die het
dit jaar rap deden heten:
Roel Maassen, Dré Gijbels,
Martin Kockelkoren, Jan
Cuijpers, Hennie Bastiaans.
Frans Weijzen, Peter van
Wissen, Rene Mures, Theo
Eerens, Eddie Braken, Jo
Becks, Peter Hannot, Harald
van de Breugel, Bert Hen-
driks en Paul Kempeneers.

" Het 1-1 gelijke spel bij St.
Joost was voor Roosteren vol-
doende om de titel in de vierde
klasse E in bezit te nemen.
Trainer Leo Goossen maakte
afgelopen seizoen gebruik van
de volgende spelers: , John
Swachten, Harry Pustjens,
Nico Pustjens, Jac Goldstein.
John Rooyen, Peter Smeets,
Schra Streuckens, Herman
Puts, Mare Halmans, Paul
Leurs, en Mare Jennissen.

Banholtia
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HONDA Accord '80, 3-drs.
:oupé. Deze sportieve auto

" slechts voor f8950,-. Bij
jw Honda-dealer Garage

-Central, Rijksweg C 97,
-Geleen.
AUTORAMA. Alleen al
om de service. Renault
Fuego GTS 82, kl. wit,
35.000 km ’ 14.000,-; Fue-
go GTL 81 kl. bruin
f 10.750,-; 2x Alpina AS
78-79 kl. zwart va. ’ 6000,-;
18 combi 80 gas kl. bruin
f7750,-; 2xlB GTS 79-80
kl. groen f 5750,-; VW Goll
GTI 80 kl. zwart veel ace.
i.st.v.nw. ’ 12.500.-; Goll
80 kl. enis f 10.500,-; Goll
diesel 80 kl. bruin, nw. mo-
tor f 9750,-; Golf 4-drs. 80
kl. groen ’8750,-; Derby
LS W kl. groen f 6750,8;
Passat GLS 79 kl. groen
f 7500.-; 2x Scirocco LS
76, kl. rood va. f3250,-;
Mini HLE autom. 84 kl.
groen, nieuw, ’ 2000- o.n-
w.prijs; Mitsubishi Lancer
GL 81 kl. grijs /' 10.500,-;
Sapporo GSR 79 kl. rood
f8500.-: Colt GL 76 kl.
rood ’ 2500,-; Ford Mus-
tang Fastback 81 kl. bruin
f 11.000,-; Mustang ghia 80
kl. blauw ’ 9750,-; Escort
1.3 GL 81 kl. bluw
f 12.500,-; 3x Taunus
2.OGL 79-80 kl. blauw va.
f5500.-; 6x Taunus I.6GL
79-80 kl. grijs va. ’ 5500.-;
2x Taunus 1.6 GL 76-78 va.
f 2750,-; Granada dies. 80,
kl. blauw f7750,-; Grana-
da dies. 79,kl. wit ’ 5000,-;
2x Granada GL 78, kl. grijs
va. ’ 5000.-; 2x Capri 76-79
kl. rood, va. f 2500.-; Fiat
131 diesel combi 80, kl.
bruin ’ 7750,-; 132 2000 80
kl. groen f5750,-; 127
spec. 78. kl. groen f 3500,-:
Mercedes 280Saut. 79 kl.
blauw f 17.500.-; 300D aut.
79 kl. blauw ’ 17.500,-;
230SL 63 kl. wit ’ 22.500,-;
Opel Ascona 2.0 dies. 80
autom. kl. bruin nw. motor
f 9000,-; Manta 78 gas, kl.
blauwf 6750,-; 3x Rekord
79-80 kl. groenva. ’ 6000,-;
Ascona autom. 76. kl. wit
’3500,-; Oldsmobile Cut-
lass diesel 81, kl. bruin
/ 10.750,-; Alfa Giulietta
1.8 80, gas, kl. wit fBOOO,-;
Giulietta 1.6 78 kl. rooid
16000.-; Alfetta GTV 79,kl. wit ’8500,-; 2x Alfetta
I.BL kf rood ’ 5500.-; Al-
fetta 1.6 GTV 77 kl. bruin
f3500,-; BMW 2x 728 78-
-79 kl. grijs f 11.000,-; 520
77 kl. blauw f 6500,-; 3x
316 76-78 kl. geel va.
f4750.-; 2x 525 74-76 kl.
grijs va. f 2250.-; Audi 80
GLS m. 80 kl. bruin
f9500,-; 2x 100 GLS 78-79kl. wit va. f3500.-; Peu-
geot 305 SR 79, gas, kl.
bruin ’ 6750,-; 305 GR 79,
kl. bruin ’ 6000,-;
Triumph TR 7 78, kl. wit
f7500,-; Porsche 924 80.kl. grijs i.st.v.nw.
/ 28.500.-: 911 SC uitv. kl.
wit ’ 17.500.-; CX Prestige
82 kl. grijs alle ace.
I 14.500,-; 2CV6 82 20.000
km 17250.-; GS spec. 78
kl. blauw f 1750.-: Chevro-
let Monza 80 kl. rood
30.000 km ’ 9250.-; Datsun
Cherry 1.2 GL 80. kl. grijs
f7000,-; 120Acoupé 79. kl.
rood ’5000,-: Talbot 2x
1510 GLS 80 k. blauw
f 6500,-; Toyota Celica
Liftback 78, kl. zwart. nw.
model f6500,-: Lada 2105
82 kl.' rood 25.000 km
f 7500.-; Honda Accord 78
kl. blauw f 5500.-; Civic 78
kl. wit / 5250,-; Volvo 244
GL 78 kl. bruin ’6750,-;
24DL aut. 75 gas kl. rood
f 2750.-; 343 DL 77 gas. kl.
beige I 3500,-; 145 combi
70 gas kl. blauw ’ 1500,-;
Mazda 2x 323 78-79 kl.
blauw va. ’4750,-; 929
hardtop 79 kl. blauw
/ 3500.-; 121 coupé 78 kl.
blauw f3750,-; Saab 99
GL 78 kl. wit f 7500.-; 99
GL 76 kl. bruin f2500,-;
Rover 2600Saut. 79 gas. kl.
wit f6000,-; 2x 3500 78 kl.
grijs va. ’ 2750,-: 3500S73
kl. bruin, klassiek model

’ 2500,-. Tal van goedkope
inruilautos va. f 500,-. Op-
timale service en garantie.
ANWB-keuring mog.
Autorama bv.. Heerlener-
weg 39, Sittard. Tel. 04490-
-24697. Provincialeweg Sit-
tard-Heerlen.
AUTOBEDRIJF W. Von-
ken uw adres voor be-
trouwbare occasions met
Bovag-garantiebewijs en
uitstekende service tegen lredelijke prijzen o.a. Re-
nault 9 TC '83; Renault 18
GTL '84 (Demo); Renault 4
GTL 79; Ford Escort 1100.
Bravo '81; Ford Taunus
1600 L autom. 77; Ford
Granada 2300 GL 79; Ford
Fiesta 1100 S '80; Volvo
345 DL '80: Opel Kadett
coupé 76; Toyota Corolla
79;Toyota Celica 2000 TX
liftback 78; Mazda 323 SN
'80; Talbot Horizon 1.3 LS
79; VW Golf 76; Morris
Marina 77, 79. Autobe-
drijfW. Vonken, Nieuwstr.
18, Hoensbroek, tel. 045-
-212459. Zaterdags ge-
opend van 10.00-16.00 uur.
Leijenaar's autocentrale
biedt te koop aan onder er-
kende keuringen en volle-
dige garantie: VOLVO 345
DL automatic 5-drs.
blauwmet. '81; Opel Ka-
dett Hatchback 12S spec.
zilvermet. 13 mnd. oud;
Opel . Kadett Hatchback
13N Berlina engelsroodm.
'81; OpelKadett 12N 2-drs.
spec. marinarood '81; Opel <Kadett Hatchback 12N
spec. 5-drs. bruinm. '80;
Opel Kadett Hatchback
12N rood '80; Opel Kadett \Hatchback 13N spec. ;
blauwm. '81; Opel Kadett 'Hatchback 12N turqua- ]
sem. '80; Opel Kadett 12N
spec. stationcar 3-drs. bei-
ge '80; Opel Kadett 12N ispec. goudm. '79: Opel Ka- ]
dett 12N spec. oranje '78: "'OpelKadett 12N spec. geel .'77; Opel Kadett 12N sta-
tioncar geel '77: Opel Ka- 'dett coupé 12N oker '75; ;
Opel Ascona 2.0Smet gas- i
inst. engelsroodm. 81; I
Opel Ascona 19N vol de 1
luxe geel 4-drs. '78; Opel 1Manta 2.0N goudm. model
'80; Ford Taunus 1600 de ]
luxe stationcar 5-drs. beige 1'81; Ford Taunus 1600 de :■ luxe 5-drs. stationcar beige ,
'77: Ford Escort 1100 de Iv- <xc bravo blauwmet. '82; .Datsun Cherry 100 A de ,

"luxe geel '77; BMW 1602'<.oranje '74: aanhangwagenr
nieuw ’ 675,-. Leijenaar's \autocentrale. Ridder 1

;Hoonstr. 145 tm 153 'nsbroek. i
k. MERCEDES 2008 ''79. /.eer mooi. mr. kl. auto. J

Tel. 045-220940. !

Te k. VW JETTA bj. '80,
km. 56.000. vr.pr. f 8250.-.
Evgelshovergracht 39,
Kerkrade. tel. 045-462637
na 17 uur.
MERCEDEWS 307 D,
open en dubb. cab.; Merc.
306 D, gesl.: Merc. 407 D,
veeverv.; Merc. 813 D,
open en gesl.; VW LT 40 D
bestel verh.; VW LT 31,
open met huif; Simca en
Talbot bestel, 77-80. W.
Feijts Auto's, Vaesrade 61-
-63, Nuth, tel. 045-243317.
VW Golf. '80; Honda Civic
autom., 79; Opel Kadett
autom., 78; Peugeot 304
SLS. 77. W. Feijts Auto's,
Vaesrade 61-63, Nuth, tel.
045-243317.
Te k. BMW 525 autom..
i.z.g.st.. bj. 75, vrjar.
/ 3250.-. Inr. mog. Tel.
04490-20857.
Te k. TOYOTA Carina d.
luxe, bj. 78, i.g.st., vr.pr.
/' 2450,-. Inr. mog. T. 04490-
-21201.
Automobielbedrijf A.C.H,
de Koumen 7, Hoens-
broek. tel. 045-222455/-
-222472 SEAT- en SUBA-
RU-DEALER biedt met
gar. te koop aan: Opel Ka-
dett 1.3S'80; Ford Escort
1.3 GL 77; BMW 320 75;
Citroen 2CV6 Spec. '83;
GSA Pallas '80; GS Spec.
75; Mazda 323 1.4 SP 78;
Horizon 1.5 GLS '80 en 78;
Horizon 1.5 GL '81; Talbot
Solara 1.6 GL '81; 1510
GLS '80; Simca 1308 S '79

,en 78; Simca 1100 auto-
maat '81; Fiat Panda 45S
Prima '83; Fiat 127 '80; Fiat
131 Mirafiori 76; Ford
Taunus 1.6 L 79; Fiat Rit-
mo 65 CL 79: Morris Mari-
na 79; Skoda 105 L 79;
Austin Princess 76; VW
DErby 78; Simca 1000
Ralley I '77. Inr. en fin.
mog. 's Donderdags koop-
avond.
Te koop GEVRAAGD sta-
tioncars. C.C.C. Kerkrade.
Tel. 045-457976.
Te k. OPEL Kadett nw.
mod. special i.z.g.st. bwj.
74 pr. f1650,-;Kinkershof
19 Klimmen tel. 04405-
-3159.
Te k. HONDA Civic 76
i.g.st. Tel. 04405-2656.
Autobedrijf A.C. MUY-
RES, Kaalheidersteenweg
185. Tel. 045-413916. Fiat-
dealer biedt te koop aan:
Fiat 127 3- en 2-drs. 77 t/m
'81: Fiat Panda 33 '83; Fiat
Panda 45 '82; Fiat Ritmo
60 L '82; Fiat Ritmo 65 CL
3-drs. '81; Fiat Ritmo
65 CL 5-drs. '81 met gas;
Fiat Ritmo 75 CL 5-drs.
'80; Autobianchi Elite '80;
Austin Mini Clubman "77;
Alfasud 76, 77; Citroen
GSA Special '82; Ford
Taunus 1.6L 76: Honda
Civic '80; Honda Civic
3-drs. Luxe 78; Opel Com-
modore '82; Opel Kadett
75; Opel Kadett Hatch-
back 1,3 '83; Peugeot 305
GLD 79; Peugeot 305 SR
'80 met gas; Renault 4 GTL
'82; Renault 18TS '81;
Vauxhall Chevette 79;
Volvo 343 DL 79; VW Golf
76; Fiat 238 bus '80. Nog
diverse goedkope inrui-
lers. Wij geven op alle ge-
bruikte auto's drie maan-
den Bovag-garantie. Te-
vens uw adres voor alle
moffel- en plaatwerk. Ook
voor de cilinderoppervlak-
ken en gasinbouwinstalla-
ties. Fiat-uitlaten sterk in
prijs verlaagd.

Mercedes
240 TD '84 demonstr.,

4.000 km
300 D, 5-bak, '82, wit
280 E, '82, D, blauw
300 TD Turbo '81
300 D, '81, 1e eig.
300 TD Combi, '79

240 TD (Combi), '80, wit
200 D 80 antraciet

2x 200 D, '79, zilver
200 D 79, groen

Peugeot 506 GLD, '83
Peugeot 505 GRD, 82,

Ford Sierra 1600 '83
antr. metall.

Alfa Giullietta 2.0 '83
zwart, Iste eigen.

Jurgen B.V.
Langheckweg 40

industrieterrein
Dentgenbach-Kerkrade

Tel. 045-452570
's Zaterdags geopend

van 10 tot 17 uur.
AUTO'S, hallo opgelet. Wij
betalen ’ 300 tot ’ 10.000
voor uw auto. Ook sloop.
Tel. 045-411572.
Bovag-bedrijf TON
QUADVLIEG biedt aan:
VW Scirocco GT '79 kl.
zwart zeer mooi: Honda
Civic 3-drs. '80 kl. rood

’ 7.950- Hyundai Pony
1200 GL 14.000km kl. rood
nieuwpr. ’ 15.795 nu
slechts ’9.750; VW Jetta
Luxe '81 kl. blauw
f 12.750; Mitsubishi Sap-
poro 2.0 GL '81 met lpg kl.
grijs f 12.750; Mitsubishi
Galant 16 GL type '82 kl.
groen / 11.750: Mitsubishi
Colt 1200 GL '7.9 kl. bruin-
met.; Mitsubishi Galant 16
GL '80 kl. bruin ’9.750;
Ford Escort 1300L '81 kl.
groenmet. f 12.500; FordCapri 2.0 GL '79 zeer mooi
kl. goud ’8.950; Ford
1.6 GL 4-drs. nw. mod. '80
/' 6.750; Audi 100 5 S '77 kl.
zilver ’3.950; Ford 1.6 L
Stationcar kl. rood ’ 3.750;
Toyota Starlet 1200 GL '80kl. geel ’ 7.950; BMW 525
'78 kl. blauw getint glas

’ 8.950; BMW 3.0 CSI '71
Coupé kl. rood voor lief-
hebber; Audi 80 LS 4-drs.
'79 kl. groen f8.750; Opel
Ascona 19 SR '78 kl. geel

’ 5.750; Fiat 128 3P Sport
'79 kl. rood / 6.750; Volvo
343 DL type '80 met lpgkl.
geel ’ 7.950; VW Derby '79kl. groenmet. ’ 5.950; Aus-
tin Allegro '78 met nw. mo-
tor kl. groen; Renault
14 TL '78 kl. wit ’3.750;.
Peugeot 504 Automatic '77
kl groen ’2.500: Escort
1600 Sport '76 kl. oranje
/ 2.750. Bedrijfsauto's
excl. BTW ToyotaLife Ace
verhoogd dak 24.000 km
/ 7.500: Toyota Hiace die-
sel '81 kl. geel’ 8.000; Ford
transit met ruiten '79 kl.
wit I 4.900; VW dubbelca-
bine met huil' '77 ’ 2.750;
Talbot Commercial '80
met lpg /' 2.500. Inr. en lm.
mog. Garantie boy. de
15.000. Kerkstr. 113,
Übach o. Worms.

, Verpleegster biedt te k.■ aan VW AUDI 50GL mo-
i del Polo 77 ’ 1950,-. Tel.

045-324246 i.st.v.nw.- VW SCIROCCO TS 76

’ 1950-. I.z.g.st. Op de
Heugden 70, Schaesberg.
Bovag garage Schaepkens
biedt te k. aan: RANCHO
Talbot 79 le eig.
f 10.900 -; Ford Granada
2.3 GL bruinmet. iO mnd.
oud f 21.000,-; Opel Ka-
dett 26.000 km. '82
f 12.900,-; R 5, 5-drs. GTL
'81 autom. 16.000 km. le
eig. eventueel m. aanpas-
sing voor invalide (hand-
bed.) ’ 12.000,-; Fiesta 13S
79 ’8450,-; Ford Taunus
'81 met.bruin ’8500,-; Ka-
dett autom. met.blauw 78
f6250,-: Mazda 626 '82
blauwmet f 11.250,-; Ci-
troen CX GTI '80 f 8900,-;
Opel Ascona 79 ’7750,-;
Citroen 2 CV 6 '81 28.000
km. ’8500,-; Opel Kadett
'77 ’4250,-; Ford Taunus
stationcar 78 ’ 4250,-;
Datsun 120Y coupé le eig.
78’ 4450,-; Datsun 120 AF
II 78 f 4950,-; Simca Fou-
qorette 79 ’3750,-; Ford
Escort 78 ’4250,-; Ford
Escort autom. f4950,-;
Mini spec. 78 f 3950.-: Fiat
127 le eig. '50.000 km.
f 3500,-; Alfa GTV 78 rood
i.z.g.st. ’ 5250,-; Simca
1100 spec. 78 le eig.
f3250,-; Opel Rekord '80
Berlina ’ 9900,-; Honda
Civic 76 ’2950,-; Datsun
Cherry 76 ’2950,-; Dat-
sun Sunny stationcar LPG
'81 f8250,-; Mitsubishi
Galant '80 ’ 8250,-. Div. in-
ruilers v.a. ’ 500,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
tel. 04405-2896.

Let op. Let op inruilers
van gerenommeerde zaak
te koop voor weggeefprij-
zen, Kijk en vergelijk in
prijs en kwaliteit. Vraag
niet hoe het kan maar pro-
fiteer ervan. BMW type 518
bj. 76 / 4.250; Ford Capri
Aut. 76 f 2.750; Opel Ka-
dett 75 f 1.950; Ford Tau-
nus 76 f 1.750; Mazda 818
op gas Coupé 78 / 3.750;
Mercedes 280 S Ameri-
kaans model bj. 72 lpg
’2.950; Saab bi. 76 i.n.st.
f3.750; Opel Rekord 2.L
m. gas 78 f6.750; Ford
Taunus GL 77; Ford Tau-
nus GL 78 lpg; Simca 1000
74 f 500; Mazßa 818 Coupé
78 73.250; Ford Escort 78;
Citroen CX 2400 bj. 78;
Audi 100 78 f 3.950, Opel
Manta 77 VW'Bus 77 pers-
.verv. ’ 3.250; Chevrolet
Camaro 77 6 cyl. Aut. gas

’ 3.250; Mazda 818 77’2.250; Ford Granada 76
gas f 1.950; Mazda 1300 78
f 1.750; Ford Escort Com-
bi 76 f 1.250; VW Gollf 1.250; Opel Rekord Cou-
pé 75 ’ 950; Renault 20 78j 2.950. Inruil, financ. mo-
gelijk. Crombacherstr. 7.Kerkrade (Gracht), laatste
str. links voor grensLocht.
M. Hogenhout biedt te
koop aan; BMW 318 78;
Mercedes 280S78; Kadett
1200 autom. 75 le eig.;
BMW 2002 74. Wilhelmi-
nastr. 146, Hoensbroek.
Te k. CITROEN GS bj. 78,
100% in orde. Vr.pr.

’ 1425,-. Tel. 045^21198.
Daihatsu MINIBUS te k.
kl. zilvermetall., bj. nov.
'81, km.st. 23.000 met ra-
dio-cass. Kohlbergsgracht
81, Kerkrade.

Autoruit stuk of lek???
Wij helpen direkt

Interautoglas
Dag- en nacht- en mobiele service. Tel. 04490-11235

Modieuze
beroepsschoenen

Afgebeeld: m"*oa I
type'Mokka'*fJ, I

Te k. apart m. AUDI 100
GLS mod. 78 verk. perf.
st. zoals nw. ’3950,-. Inl.
043-10140.
Te k. motor KAWASAKI
GPZ 550, bj. '83, km.st
12.500. Tel. 04408-2269.
Voor liefhebber. VW XE
VER 1303 L Amerikaanse
uitv. nwe. motor, banden
nw. gesp. 74. / 2950,-. Tel
045-244953 na 13.00 uur
lets aparts.

Gave RENAULT 4 TL,
mech. 100%, bj. 76, ’ 950,-.
Tel. 045-459604.
Te k. 250 cc CROSSMO-
TOR m. gebreken. Tel. 045-
-351395.
Te k. TOYOTA Corolla
f 600,-. Tel. 045-324798.
Voor een vertrouwde, be-
taalbare auto naar autobe-drijf MOBIEL, Wilhelmi-
nastr. 23, Nieuwenhagen.
VW Kever Cabriolet
’5.750; Triumph Spitfire
’6.500; BMW 1602 75
’2.900; Opel Kadett City
f 5.250; Escort 78 ’ 5.250;
2x Opel Ascona 76 f 3.750 \'80 met lpg f8.750; Opel
Manta 2.0 GTE f 6.000;
Alfa Romeo Alfetta 76
f 1.750; Alfetta GTV
’6.000; Mini 76 f2.100;
Peugeot 104 77 ’ 2.750; 2x
Renault 5 type '80 ’ 6.500;
R576 ’ 2.250. Inr., gar., fi- :nanc. mogelijk.
PONTIAC Tr. Am, nieuw
(0 km). Tevens leverbaar
alle '84-modellen. Over- ;
straat 19, Munstergeleen,
04490-12452.

Dames + HERENFIETS
v.a. ’ 65,- p.st. Kinderfiets
v.a. ’ 25,-. Tel. 045-257371.
HONDA MTX 50 6 mnd.oud, Puch Monza' Grand
Prix '82, Kreidler '77, Ves-
pa's '79-'BO-'Bl. Peugeot
102 + 104. Ailbertuslaan
339, Kerkrade.
Te k. gebr. DAMES- heren
en sportfietsen, Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen.
Diverse MAXI Puchs,
i.z.g.st. en herenfiets. Tel.
04450-2442.
Te k. PUCH Maxi bwj. '83,
z.g.a.n. Tel. 045-721325,
tussen 16.00 en 19.00 uur.
Te k. Suzuki-BROMMER
Off the road. Bj. begin '82.Herkenbróekerweg 50,
Valkenburg.

GELD nodig? Voor alle
kredieten, hypotheken
vooral offerte vragen Fin.
Kant. Moonen. Dit is
kosteloos vrijblijvend en
voordelig. Ook 's-avonds
geopend. Bel 045-225000Hoofdstr. 9 Centrum
Hoensbroek.

AUTORIJSCHOOL
Schut, eerste 5 lessen a

’ 25-, Ringoven 62,
Schaesberg, tel. 045-
-322834;

Maandag 30 april mooie
dansavond voor ALLEEN-
STAANDEN in Rumpe-
nerlinde, Heugerstr. 2,
Brunssum. Uittr. + pas
verplicht. Vr. uitn. het be-
stuur.
Dame 56 jr. zkt. nette heer
voor ser. RELATIE. Br.o-
.no. HK 526 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Zeer nette heer met goede
gezondheid en karakter, 68
jr., zkt. dito VROUW voor
ser. kennism. Br. met foto
op crew. ret. Br.ond.nr. HO
327 LD, Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.
Jongeman 29 jr. gesch. zkt.
ser. KENNISMAKING m.
jongedame of weduwe 28-
-35 jr. om fijne toekomst op
te bouwen. Br. m. foto
worden dir. beantw. Br.o-
.no. 328 LD, Kouvenderstr.
215, 6431-HE Hoensbroek.
ledere maandag bal voor
ALLEENST. Aanv. 20.00
uur. Bewijs verplicht. Café
Neerlandia, Papenhoven,
Stichting Belangen Al-
leenstaanden Neerlandia,
Maaskant.

I :
Relatievorming Limburg

een erkend huwelijksbureau
Jat alleen in Limburg bemiddelt en erkend is door de
3aad van Toezicht. Door persoonlijke bemiddeling de
grootste kans van slagen. Bel voor een vrijblijvend ge-
sprek een van onze deskundige medewerksters: Heer-
en: mevr. Reulen, 045-412847: Stem: mevr. Chavagne,
34495-4513; Maastricht: mevr. Driessen, 043-435231;
Heythuizen: mevr. Riley, 04749-3903. Voor schriftelijke
nformatie: hoofdkantoor, Vestahof 41, 6215 KA Maas-
tricht, 043-435231.
Te k. ASCONA 1.3, bj. '80,
showroom kouwnd..
km.st. 49.000, blauwmet.,
uitst. staat. Vr.pr. /' 8000,-.
Tel. 04490-19704. Inruil
mogel.
Te k. RENAULT 18 GTS,
mid. '82, schuifd., electr.
ramen, Vialle-gasinst.
Vr.pr. f 10.750,-. Tel. 045-
-711834.
Te k. Honda CIVIC 1200,
bwj. '77, / 3250,-. Tel.
04754-1321. 'R 5 TL type '79 erg zuinig
en mooi. Vr.pr. f3800,-.
Tel. 045-417122.
Te k. MAZDA 929 '78
/ 3950,-;. Ascona 16S '777 3950.-; Fiat 131 Mirafiori
op gas / 3250,-; Ford Tau-
nus 16 L '77 f3250,-; Sun-
beam Talbot 16S '78
f 2750,-; Datsun 120Y cou-
pé '77 f2750,-; Volvo 66
autom. '77 /'3250,-; Volvo
343 DL autom. '77 f 4250,-;
Renault 5 TL '81 f 6500,-;
Mazda 323 ES '77 ’3500,-;
Fiesta 11 L '77 14100,-;
Simca 1100 L '78 ’ 1750,-;
Ascona 16S '75 I 1750,-;
Mazda 81875 ’ 800,-. Ren-
ncmigstr. 29. Heerlerhei-
de.
Te k. Rl 4bj. '78, f3250.-.
Pastorijstr. 12, Nuth.

KLEURENTELEVISIES
O.a. Philips, Blaupunkt,
vanaf /' 295,-; zwart/wit
vanaf f 100,-. Radio/TV
Frank 8.V., Bokstraat 33,
Heerlerheide. Tel. 045--213432.
Te k. KLEUREN-TV. Vele
merken, vanaf ’ 1.398; 16
kn.. 66 cm. Tevens gebr.
KTV vanaf./ 250. RTV Van
Voorst, Ganzeweide 48,
H'heide. Tel. 045-213879.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715

DOORZAAIEN. Voor het
behoud van uw grasland
met de bekende Vredo. 5
cm zaaiafstand. H.J. Roo-
den, Meerssen. 043-
-644238.

Weegevlqgen blauwe
PARKIET, zeer aangeh..
roepnaam Twiety. 11. Du-
nantstr. 275, Brunssum,
tel. 045-259294 ’ 100- be-
lon. voor diegene die hem
terugbezorgd.

, Voordelig kamperen ir

' april., mei en juni f 12.--i p.d. 'per gezin mcl. electre
vr. folder DE BOUS
BERG, Parklaan 8
Schaesberg, tel. 045

j311213.
; SPANJE Denia schakel- villa te h. van part. met 2; slpk. en badk. Vrij vanaf 12. mei tot 30 sept., 400 m var_, strand. Tel. 045-720404.
1VAKANTIEHUISJE te
jkoop. Inl. 045-455674.

- INRUILCARAVANS ir
l verschillende prijsklassen> o.a. Roller - Chateau - Fend
f Dethlcff enz. Adria. Tillc
i mans Caravans, Haefland
! 19, Brunssum.
; TOURCARAVANS dooi1 alle auto's trekbaar, 345 kg
jlichtste caravan ter we--1reid, 20 types. Show. Cara
vanimport Übachs, Vink

" 39, Kerkrade. Tel. 045

' 460252.- In- en verkoop CARA

' VANS. Caravanhof Bar; tels. Verhuur, stalling, ac-- cessoires. Ireneweg 14

"Borgharen. tel. 043-629557.
Voorjaarspri.jzen 5 a 109c- korting Bartels caravaning

" off. dealer. De Reu CARA■ VANS camplet vouwwa-. gens, div. gebr. car. o.a. Il
Knaus, Bergland. Wilk
Chateau. KIP, Brustner,
Lander enz. Julianastr. 5
Merkelbeek, tel. 04492-
-1870. donderdag koop-
avond. Koninginnedag ge-
opend.
Te k. CARAVAN Adria
lang 3.50 mtr. m. voort. Pr
f2900,-. Palenbergstr. 23
Palemig Heerlen.
Te k. Chat. car. Viet. 475
luxe 1983 m. wint-ZO
MERTENT ’ 13.000,-. 6
weken gebr. Akerstr. N
119. Hoensbroek, tel. 045--1 211810.

!Te k. VW CAMPINGBUS
met ijsk. en verw. Dr■ Poclsstr. 7, Valkenburg.
Te k. CARAVAN merk
Bergland bj. '72 in nw.st.
Belmenieterf 189. Heerlen.
tel. 045-753671.
Te k. gevr. alle soorten
tour- en VOUWCARA-
VANS. Tef. 045-752747.
CARAVANHANDEL Per-
fekt heeft steeds 20 ge-
bruikte tourcaravans' in
voorraad o.m. Tabbert,
Chateau, Kip, Roller, Dra-
goner, Wilk. Munsterland,
Lion. Adria. Knaus enz.
Ook hebben wij een leuke
collectie vouwwagens t.w.
La Bohème, Alpenkreut-
zer, Tago. Andre Jamet.
Combie camp enz. Tevens
een mooie stacaravan 9
mtr. Valiant ’ 7250,-.
Home car Opel Blitz
f 4250.-. Leuk motor-
bootje 35 pk Mercurie met
trailer ’2450,-. Ook heb-
ben wij inruilcaravans v.a.

’ 1500,-. Tot ziens in onzeverlichte showroom ge-
opend van 12 tot 20 uur,
zat. van 10 tot 16 uur. Reu-
kenderweg 36, Nuth zij-
straat Spoorstraat, tel. 045-
-244953.
Te k. TOURCARAVAN
Sprite Delta, ijsk., kachel,
voort., 4 slpks. f2200,-.
Tel. 457145.
Te k. KOELKAST v. cara-
van nog niet gebr. Tel. 045-
-455815.

Maandag 30 april Konin-
ginnedag Luikse markt te

LSLOO van 10.00 tot
18.00 uur, div. attrakties,
duizend en een artikelen.
Orkest Wesley Sound,
17.00 uur, Dennie Chris-
tian, een volksgebeuren
voor iedereen.

ESCORTSERVICE. Tel.
045-425579.
Privé- en ESCORTSERVI-
CE. Dag en nacht ge-
opend. Tel. 045-424987.
LA COMPARSA, Vaesra-
de 37, gem. Nuth. Tel. 045-
-241592. Geopend van 12
tot 20 u. Bar van 20 tot 2
uur.
THAI PRIVÉ. Tel. 04950-
-20247. Suffolkweg 13,
Weert.
MARION en Pamela,
Markt 20, Schaesberg. Van
ma. tot vrijd. van 13 t/m 23
uur.
NIEUW!!! José, privé van
m. t/m vr. 04490-28075.
PRIVÉ van 9 tot 24 uur.
Tel. 045-227542.
ESCORTSERVICE met
Sonja en Claudia. Tel. 045-
-225207
Nieuw. PRIVE-FLAT.
Bianca. Ook in weekends.
Tel. 045-727731. Tevens
escort
MIRELLE, escort. TeT
045-228646
NIEUW, privé, Paula en
Peggy, privé. Bel 043-
-627358, van ma. t/m vr.
Club ELLE. Kapoenstr. 29
Maastricht. 043-18884.
Open v.a. ma tot vrijdag
van 13.00 tot 23.00 uur.
Club PARIS, ma. t/m vr.
va. 14 uur. Provincialeweg
31A Noord, Oirsbeek. Tel.
04492-1873.
CONTACTBUREAU Lu-
cie, voor bemiddeling van
adressen. Galeen, 04494-
-50921. *
SONJA privé/escort. Tel.
045-462749.
NIEUW. Sjaak en Renee.
Tel. 043-630268.
Privé SARINA. Tel. 045-
-424255. Tevens assistente
gevraagd te Kerkrade.
NIEUW: Contessa, Noen-
da. Tel. 04492-4518. 10-22
uur. Assistente gevr.
Privé Margo en Cora, KIM
privé en escort. 04494-
-52758. Tev. ass. gevr.

I CONTACTBURO LIMI BURG voorheen Geleer
i *bem.adressen Schansben

7, Roosteren a.d. Maas

* brug, tel. 04745-262. Ooi
weekends.
PRIVÉ! Nieuw, Domina ei- vriendinnen. Tel. 04750

] 31693.
l PRIVÉ. Tel. 045-750924
1 Maggi en Brigite, va. 14.01- uur

BAR-LA-STRADA, Pr
I Hendrikln. 178 Brunssum
I tel. 045-254842, dag. operI v. 14.00-02.00 uur.
i SITTARD privé var
j maand, t/m vrijd. van 11 to

23 u. 04490-28256.
ï VIDEOCLUB. Parallelwee- 71A, Heerlen. Dezy + Anj£
r aanw. v.a. 12.00 uur. Tel
! 045-718067.

CONTACTBURO Yvonnec bemidd. v. adress. Tel
045-425100 tev. assist

I gevr.- Privé NANCY met Chantal
Rosy en Sonja, dagelijks

' van 10.30 tcft 23.00 uur
■ Tel. 04494-54314.
'_ CONTACTENBUREAU- L'Amour. Privé-adresbe-

middeling. Heerlen. Tel.

" 045-225237.
! ESCORTSERVICE tel

" 045-325065. Escortservice
! tel. 045-325065.. PRIVÉ. Tel. 04750-31486.
1 ESCORTSERVICE, Eva

en Chantal. Escort bel voor
afspr. 045-227480.

5 ESCORTSERVICE, bel
: 045-325100 escort bel
f voor afepr. 045-325100.- BIANCA nieuw in Geleen,, 14.00 - 22.00 uur. Tel.
> 04494-48933. Assistente

gevr.
[ BAR LA MIRAGE, Hoofd-
■ str. 105, Amstenrade. Ge-
■ opend van 14.00-03.00- uur.

' -

Klaar-terwijl-u-wacht-
service zonder afspraak
voor door ons geleverde
; machines.

Onderdelenlevering
minimaal 10 jaar

gegarandeerd.

|. COUNTRY Club iedere
! dag v.a. 14.00 uur. Provin-
q cialeweg 144 Z Oirsbeek,
j. tel. 04492-1260.
k YVONNE, Blue Bell v.a.

20.Q0 uur, tel. 045-420074.
n ESCORTSERVICE van
)- 19.00 tot 04.00 uur. Tel.

045-710269.
1, CLUB ROMANTIQUE
0 Brusselsestr. 6, Maas-_ tricht, tel. 043-50339.. BABSIE en Inge. Serin-

' genstr. 23, Kerkrade, Kaal-
n heide, tel. 045-416542.

LINDA privé van 10 t/m 24
" uur. Te1.'04494-44439, zat.
l{ en zond, open.

Nieuw! PARTY-CLUB met
" Annette, Cilly en Cerstin.
1 Holzstr. 103, Kerkrade, tel.

045-451391 vanaf 14 uur.
TIM en Mike. Seringenstr.

ï 23, Kerkrade Kaalheide,

' tel. 045-416542.. Nieuw in SITTARD Cynthia
van ma. t/m za. van 12.00-
-24.00 uur. Tev. meisje

3 gevr. Tel. 04490-15748.. LINDA privé, ledere dag.
045-228431.
PRIVÉ Astrid "Countessa"
v. ma t/m vr v. 12.00 t/m
22.00 uur. Tel. 04499-

-' 3828.- DOMINA van 11.00 uur tot
; 20.30 uur. Tel. 045-

-' 725020.- NIEUW! Contessa, Lilian,- Marion, Brigitte. Privé en
1 escort. Tel. 04494-53846r van 10.00 tot 24.00 uur.- Nu iedere dag geopenc

ESCORTSERVICE. Be1 045-463358.

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Vrijblijvend prijsopgave

MICA
I ZONWERING

Showroom
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658
_____.____iA-____.-____i_____-____.-____.-_-------> _____'Wi____

Club PALLAST. Tel.
04454-1195.
Nieuw! PRIVÉ Sofia en
Vanessa. Tel. 04754-3325.
TOPCLUB. Debby, Sas-
kia, Cindy en Diane. Ge-
opend van 14 tot 24 uur, vr.
tot 02.00 uur. 045-321580.
NIEUW! Manuela af 11.00
uur tot 2.00 uur. Ook zat.
en zond. Tel. 045-721759.
BRIGITTE af 11.00 uur tot
2.00 uur. Ook zat. en zond.
Tel. 045-721759.
NIEUW. Sylvia en Sarina
te Kerkrade. Tel. 045-
-424255.
NIEUW privé bij Patricia en
Carina. Tel. 045-444471.
Privé zkt. JONGENS. Tel.
043-630258.

REPARATIES v. alle mer-
ken wasautomaten, was-
drogers, vaatwassers, koel-
kasten, diepvriezers en
kookplaten. Geen voorrij-
kosten. Paumen-Schiti-
veld. Tel. 045-253782.
Meubelen STOFFEREN.
Wij komen u geheel vrij- .blijvend bezoeken. J. v.d. 'Zwaag. Kantstr. 35, Übach
o. Worms. Tel. 045-314522
of 045-312756 'GEBIT gebroken? Klaar
terwül u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg, tel. 045-
-315921
Verkoop-inkoop-repara-
ties, gebr. DIEPVRIES-
KASTEN en -kisten met
garantie. Vriesko, Sittar-
derw. 136, Heerlen, 727342:
TV-reparatie zonder voor-
rijkosten. Z.-Limburg. TV-
SERVICE. Tel. 045-314122.

I vakantie" ■
PLANNEN ? i
Ca naar uw

ANVRj
"Goeie reis"
reisbureau.

Voor vakkundige
voorlichting

en alle zekerheid! i
II m*maaaaaaaaaaaaaaaammaa*aaaaaaamammamam'm'*wmaaaaaa'm*l

mÊÊL\WEÊBÊIÊÊÊÊÊÊÊÊ^
| MUNSTERGELEEN V

EEN BETAALBARE
WONING MET...

* energie-e»*°s MkmbVdr** :

/Corri naarAief. informatiecentrum.
Ukrijgt dan alle inlichtingen.

Het info-centrum ligt aan de Watersleyerweg hoek
Leemkuil, bij de in aanbouw zijnde woningen. Elke
werkdag geopend van 16.00 tot 19.00 uur, in het
weekendvan 14.00tot 17.00uur.
MAKELAARSKANTOOR DRS. RUIJTÉRS B.V.,
Stationsplein 1, Sittard, tel. 04490-19151.

jam] VOOR KOEREEN DIE MET COMPUTERS WIL WERKEN
starten wij binnenkort met een 2-jarige avondoplelding voor hel
PRAKTIJKDIPLOMA COBOL programmeur
rljkseritende AMBI examens 1.1,1.2, 8.1, T.2.

Ir 1 1 Oe lessen worden ondersteund met praktijk op eigen micro computers.I mM Kursusplaatsan: HEERLEN, DEN BOSCH, TILBURG, EINDHOVENI | P| Vooropleiding: HAVO + wisk., VWO, MBO, HBO
Voor m--' informatie onderstaande coupon ongefrankeerd opsturen naar. I I C.C.O. antwoordnummer 33, 6400 VC Heerlen of bel 045-712695.

I I naam: » opl.:
I adres: leed.:

1 I I woonpi.: tel.:! I ■ LD
_jp^^^f^^^p_^^p^^<p^_P^jp_PPP^pp^^pp^p_p__p_jjfP^BPp^J

oeKon nM,Ke B,a nd s je huur bekende café-Bierbrouwerij BV ■
een van oudsher d jscotheek te Schaesberg

gerenommeerd middel- ■ "*"groot bedn. me, een ggp Jg StTeDeTStT8at 58.uitstekende marktpositie■ M r
,n haar branche j %^ Gegadigden die beschikkenover de

vereiste vestigingspapieren èn enig
_______^^^ I^M!^ kapitaal kunnen schrijven naar:

xns&fi Drankencentrale Mijnstreek-Oost, t.a.v.
m \ m de heer R' Keulartz' Langheckweg 19,
#_^^^ _. % 6468 EL Kerkrade.
f mmmaa.:jMm MasM' 1 v°or nadere informatie: tel 045-461377

KmBTI IL I (van 8.30-10.00uur v.m.)
I I dhr R. Keulartz.

B^lJTirnfll ■P "' Pu^^i

PORTAS maakt van iedereoude Keukens en andere kasten renc
deur binnen 1 dag - voordelig - veert PORTAS door hetverval
een nieuwe gemakkelijk te on- gen van het front door nieuw
derhouden PORTAS-kunststof- nauwkeurig op maat ge
ommanteldedeur.lnvelenatuur- deurtjes, laden e. d. in een hoUI
getrouwe houtmotievenen effen motief volgens uw eigen keuzl
kleuren. Passend bij uw inte- Eventueel bijpliatsen vankastelementen
rieur. (°°k inbou*apparjtuu.) vormt geenpro»

Sedert jaren een bewijs van kwaliteit. Vraag nadere informatie! êS&■PO«tki^H__pHppHßa|aHßHHM|B^|?J

Timmerbedrijf Th. van Wel ** 043/647833 f ffin
Hoekerweg 3-4 Bunde *-* 045/425353 Sj||_

TimmerbedrijfLambertDamzo _,_ ...nn ...i
Rekoutweg 6 Gronsveld S U44UÖ LiLL

SsnS7NU,h g045/242400 H j

Ter overname aangeboden
huur/koop

in de omgeving Schimmert een café met
zaaltje en ruime woning. Het geheel
verkeert in uitstekendestaatvan onderhoud
en is gas-gestookt.
Gegadigden dienente beschikken over de
vereiste vestigingspapieren en enig
kapitaal.
Reacties onder nummer HK 535 aan
LD Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

W. ■ jÊ-\-aWsaWssWaa\\\ JÊ

EUROPEAN COMPUTER SCHOOL
2-jarige avondopleiding voor het Rijkserkend

praktijkdiploma cobol
Leergangen in Tilburg, Eindhoven, Heerlen en Venlo
Praktijk op eigen computers.
Computerprogrammeur: een beroep met goede
verdiensten en vooruitzichten.

Vooropleidingseis: diploma MAVO 4 (MULO) of overgangst*
wijs 4e klas HAVO (HBS-VWO).

Voor inlichtingen deze coupon ongefrankeerd opsturen nl
antwoordnummer 142, 6400 VB, Heerlen. E.C.S. Passage 4J

6411 JT Heerlen. Tel. 045-710446.

Naam: leeft.: "Adres: opl.: ■"

Woonplaats: L

___________■_■_______________-_-'

I GELD LENEN IS MAATWERK
WIJ VERSTREKKEN ALLE

SOORTEN GELDLENINGEN
Eenmaal overeengekomen rente bi[ pers. leningen
kan tussentijds niet meer worden verhoogd.
Wij verstrekken alle kredieten welke denkbaar zijn.
Onze adviseurs advisfren u een krediet op maat.

Persoonlijke lening:
(aflossingen mcl. rente) voorbeelden:

36 Ett. 60 Eff. 96 Etf.
mnd. rente mnd. rente mnd. rente

’ 5.100 179.- 17,49 122,- 16.45 95,- 15,80

’ 7.100 250,- 17.49 170,- 16.45 126,- 15.80
’lO.lOO 350,- 16,08 236,- 15.33 174,- 14.79
’12.500 433,- 16,08 293,- 15.33 216,- 14.79
’14.500 502,- 16,08 340,- 15,33 250,- 14.79
’17.100 588,- 15.53 '396,- 14,71 288,- 13,92
’20.500 702,- 15,12 472.- 14,41 337,- 13,07
’22.500 770,- 15,12 518,- 14,41 370,- 13.07
’25.100 859,- 15,12 578,- 14,41 412,- 13,07

Tarieven 96 mnd. alééen voor eigenhuisbezit-
ters, zonder taxatiekosten, en aanschaf duurza-
me art. zoals boot, caravan etc, kwijtschelding
bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.

2e HYPOTHEKEN
afl. mcl. rente

120 mnd. 180 mnd. 240 mnd.
’15.000,- 219,- 184,- 170,-
-’20.500- 299,- 252,- 232,-
-’25.000- 353,- 294,- 269,-
-’30.500- 431,- 358.- 328,--■ | ’40.000,- 565,- 470- 430.-

Vraag vrijblijvend inlichtingen.
Uw intermidiair:

ASSURANTIËN H.M. GEURTS 8.V.,
Nieuwstraat 22-24. Hoensbroek,
tel.: 045-211668 of 045-221090

Eigen parkeerplaats achter ons kantoor.

i .____.!_■ .■■ m — ■ ■— ■! !■-___----^---—^—^

1
Zonnebanken
Zonnehemels
Gezichtshemel nu 169,-
Zonnebank nu 795,-
Zonnehemel nu 998,-

VAN UDEN
Hoofdstraat 12
Hoensbroek

Tel. 045-212655 nt»

— 1 . -^

É É■Hk.UW AUTO GOED EN GOEDKOOP VERZEKEREN! ■Rk^j É^ U hoeft niet te zoeken tot Arnhem of Alkmaar voor een mRIAH |||, goedkope autoverzekering.

■^jSS^^^BIJ ONS KAN DAT OOK! ■Iftfe En niet alleen voor auto's, maar evenzeer
w voor alle andere verzekeringen.
il " korting tot 75%

" keuze uit ruim 30 maatschappijen
" persoonlijke service en adviesli " deskundige hulp bij schade

Iml VOORBEELD:
K^Ksfi|k^ W OPEL KADETT alle typen tot ’ 18.000,-.K_JK^ ■ mW^| mmW W.A.-verzekering me max. korting:
B^»j£Hfc!^M *^ ’ 147,90. All-risk-verzekering met max.

m-TmW ' korting ’ 375,- (prijzen excl. 7% ass. bel.)

mSf^Xm VRAAG OFFERTE: HET IS DE MOEITE WAARD!!
WÊÊÊm VELD ASSURANTIËN V.O.F. TEL. 045-215458*

W H.M. GEURTS ASSURANTIËN B.V. TEL. 045-211668*
Nj Wf NIEUWSTRAAT 22-24-116 " HOENSBROEK 24,840



sport 8

„IETS MOOIERS BESTAAT NIET”

Rapid moest het
even verwerken..

van onze medewerker
LEO JASPERS

NYSWILLER - RAPID 0-1(0
1). 10. Eddie Braken 0-1. Toe
schouwers 200. Scheidsrech
ter Klaus Schaap.

NYSWILLER - De Rapid-spe-
lers beseften nauwelijks wat
hen overkwam. Zojuist had-
den zij zelf hun zondagse
voetbalkarwei geklaard,
door via een minimale
krachtsinspanning, een ver-
re van overtuigende 1-0-zege
op Nyswiller te behalen
(doelpunt van topscorer Ed-
die Braken na tien minuten
uit een splijtende pass van
Theo Eerens), of de tijdelijke
„hotline" met de RKMVC-

kantine in Mechelen leerde,
dat de enig overgebleven
kampioensfivaal Hulsberg
met 3-0 gesneuveld was en
daarmee op onoverbrugbare
achterstand gemanoeu-
vreerd.

Bij het vernemen van die blij-
de tijding trachtte trainer Ron
Weijzen een vreugdegrijns op
het gelaat van zijn overdon-
derde discipelen te toveren
door te stellen: „Zijn we nu
blij of niet?" Ten gerieve van

de meegereisde supporters-
schare en de fotograaf, wer-
den daarop aarzelend de aan-
gevoerde bloemenruikers ten
hemel geheven. Een weinig
"later knalden de champagne-
kurken echterkwistig door de
Rapid-kleedkamer en steeg
de stemming met de minuut.

Een opgetogen voorzitter
Raymond Heusschen vertel-
de aan een ieder, die het
maar horen wilde: „lets leu-
kers bestaat er niet. Gewel-
dig. Na een eenjarig verblijf
in de vierde klasse weer te-
rug in klas drie. Een presta-
tie van formaat. En volledig
toe te schrijven aan de ge-
weldige saamhorigheid on-
der de jongensen sfeermaker
trainerRon Weijzen."

KAMPIOENSFEEST EEN WEEK UITGESTELD

Heerlen Sport afgevlagd
van onze medewerker

WILLY WINGEN

LAURA - HEERLEN SPORT
0-0. Toeschouwers 400. Scheids-
rechter v. Heugten.

Eygelshoven - „ ik dacht,
dat koninginnedag pas mor-

gen was. Het is toch abnor-
maal, dat zon grensrechter
voortdurend met die vlag
loopt te zwaaien," foeterde
een teleurgestelde Heerlen
Sport-trainer Theo Caenen
terecht na afloop van het duel
tegen Laura. Doordat vele

aanvallen ten onrechte wer-
den afgevlagd, slaagden de
gasten er maar niet in, die
ene, broodnodige kampioen-
streffer te produceren.
Een ploeg, die de rianste sco-
ringsmogelijkheden krijgt en
die niet weet te benutten, moet

na afloop van een mislukt
duel, ook ten dele de hand in
eigen boezem steken. Binnen
een kwartier had Ramakers de
stand al naar 0-3 kunnen tillen,
maar hij faalde. Nöllgen deed
het al nietbeter, toen hij alleen
op Ploum afging, maar meters
overknalde. Bij schoten van
Pasman en Starmans, toonde
keeper Ploum zijn vorm, ter-
wijl een rebound van Cone-

mans in de verdediging
smoorde.
Na rust ontplooide Laura iets
meer aanvallende initiatie-
ven, maar op dat ene moment
na, toen Klein de bal voor de
geslagen Crombach van de
lijn moest halen, kon de
thuisclub toch niet gevaar-
lijk worden. Heerlen Sport
werd nerveus door het uit-
blijven van een treffer.

" Heerlen Sport valt aan. De doelman van Laura blijft echter meester.
Foto: THEO GIJZEN

vierde klassers
MHEERDER BOYS - KEER 0-2.
Goede wedstrijd waarin beide ploe-
gen elkaar in evenwicht hielden. De
bezoekers wisten de kansen beter te
benutten. Gilissen 0-1 Rust. Gilis-
sen 0-2. Scheidsrechter Bosch. Toe-
sch.2so.

RKASV - SCHARN 0-1. Leuke wed-
strijd tussen twee gelijkwaardige
ploegen welke door de koploper
enigszins gelukkig werd gewonnen
door een doelpunt van Kuppen na
rust 0-1. Scheidsrechter Peeters.
Toesch. 350.

RKHSV - MVV '02 1-1. Beide ploe-
gen kregen met dit gelijke spel loon
naar werken. Meusen 1-0 Rust. De-
hue 1-1. Scheidsrechter Dualszky.
Toesch.loo.

ORANJE BOYS - VINKENSLAG
2-4. Sportieve wedstrijd waarin Vin-
kenslag de kansen benutte. Rem-
mers 0-1 Duijkers 1-1 Rust. Dams
1-2en 1-3 Remmers 1-4Duijkers 2-4.
Scheidsrechter Caris. Toesch. 75. .
MAASTRICHTSE BOYS - SC
BIESLAND 7-1. Drummen 1-0
Steijns 2-0 Gorissen 2-1 Rust. Drum:
men 3-1 Steijns 4-1 Miesen 5-1
Steijns 6-1 Drummen 7-1. Scheids-
rechter Stoffer. Toesch. 100.

ST. PIETER - RKBFC 2-1. Hame-
leers 1-0 Rust. Nicolaye 1-1 Hame-
leers 2-1. Scheidsrechter Tonnard.
Toesch. 100.

BERG - GULPEN 1-1. Rust 0-0.
Cools 1-0 (strafschop) Friebertshau-
ser 1-1. Scheidsrechter Ottenheym.
Toesch. 100.

KLIMMANIA - SPORTCLUB '25
2-0. Tomeloze inzet van de thuis-
club. Deze inzet werd na rust be-
loond met twee doelpunten. Rust
0-0. Faessen 1-0 Bertrand 2-0.
Scheidsrechter Schelberg. Toesch.
150.

RKMVC - HULSBERG 3-0. Vande-
berg 1-0 Crutzen 2-0 Rust. Vande-
berg 3-0. Scheidsrechter Wolting.
Toesch. 200.

SIMPELVELD - VIJLEN 1-1. Gas-
ten legden het accent op de aanval
maar lieten teveel kansen liggen om
beide punten mee naar huis te ne-
men. Rust 0-0. v.d. Waarsenburg 0-1
Horbach 1-1. Scheidsrechter
Augustin. Toesch. 150.

ZWART WIT - VILT 3-1. Aardige
wedstrijd die verdiend door de
thuisclub werd gewonnen. Remmel
1-0 Tilly 1-1 Henssen 2-1 Rust. Rem-
mel 3-1. Scheidsrechter Gruisen.

CORIOVALLUM - RKHBS 2-3. In
een spannende wedstrijd bood Co-
riovallum fel verweer. Gasten be-
haalde de zege pas in de slotfase.
Janssen 1-0 Rust. Schmetz 2-0 Stu-
by 2-1 Hanssen 2-2 Dirksen 2-3.
Scheidsrechter Noortman. Toesch.
200.

WELTANIA - CHÈVREMONT 0-1.
Gelijkspel had verhouding beter
weergegeven. Gasten behaalden
zege door een doelpunt van Weelen
na rust 0-1. Scheidsrechter Hen-
driks. Toesch. 100.

NIEUW EINDE - SCHINVELD 2-0
Verdiende zege voor thuisclub
Rust 0-0. van Ooi 1-0 Cox 2-0
Scheidsrechter Eberson. Toesch
100.

RIMBURG - HELIOS 2-0. Thuis-
club had geen moeite met zwak He-
lios. Rust 0-0. Hanssen 1-0 en 2-0.
Scheidsrechter Weffers. Toesch.
100.

FC GRACHT - RKTSV 0-3. Gasten
speelden veel vinniger in deze span-
nende derby. Dikken 0-1 en 0-2.
Rust. Dijkstra 0-3. Scheidsrechter
Thomassen. Toesch. 75.

IVS - BUNDE 1-4. Hekkesluiter IVS
heeft met grote inzet getracht het
degradatiegevaar te ontlopen maar
kwam na rust onder grote druk te
staan en verloor jammerlijk. Rust
0-0. Schijven 1-0 Zelfgoal 1-1 Vleu-
gels 1-2 en 1-3 Lahaye 1-4. Scheids-
rechter Ronda. Toesch. 200.

TREEBEEK - FC HOENSBROEK
2-1. In een levendige en aantrekke-
lijke wedstrijd greep Treebeek de
volle winst. Smeresnick 1-0 Rust.
Sturmans 1-1 (strafschop) Smeres-
nick 2-1. Scheidsrechter Gielen.
Toesch. 100.

LANGEBERG - DE LEEUW 0-2. De
gasten toonden zich schotvaardiger.
Kleintjens 0-1 Rust. H. van Ben-
them 0-2. Scheidsrechter Sieben.
Toesch. 100.

MARIARADE - HAVANTIA 2-0. In
dit sleutelduel tussen de twee de-
gradatie-kandidaten ontwikkelde
zich een levendige en faire strijd
waarin de thuisclub de kansen be-
nutte. Rust 0-0. de Bruin 1-0 Aus-
sems 2-0. Scheidsrechter v.d.Lin-
den. Toesch. 100.

URMONDIA - SCHINNEN 1-0. Dit
duel werd door de thuisclub gewon-
nen door een doelpunt van Schoe-
maker in de eerste helft 1-0.
Scheidsrechter Maasse. Toesch.
150.

derde
klassers

DE STER - RKVCL 1-1. Na een ver-
assende start van de bezoekers
*reeg de wedstrijd een meer gelijk-
°Pgaand karakter zodat men terecht
j°t een puntendeling kwam. van

0-1 Janssen 1-1Rust- en eind-
end. Scheidsrechter Veldman.r oesch. 350.
SC CABERG - WILLEM 1 1-2. Matig
J'oetbal waarbij de bezoekers nog

betse van het spel hadden en
wonnen. Rust 0-0. MeersU-l Hollanders 1-1 Franssen 1-2.Scheidsrechter Ten Vaarwerk. Toe-

seh. 150.

- RVU 3-0. Thuisclubf^ad na rust een licht overwicht en
toen het duel in haar voor-del. Rust 0-0. Boesten 0-1 HoutvastJ-l Penders 1-2 Lacroix 2-2 Bemel-mans 3-2. Scheidsrechter Brem-

tiers. Toesch. 300.
WIT GROEN VC - RKUVC 2-1. Vrij
'arnme wedstrijd met verdiende
overwinning voor thuisclub. KleinJ-O(strafschop) Keijenberg 2-0Rust.
JJings 2-1. Scheidsrechter Hage-
doorn. Toesch. 150.
STANDAARD - RKVVM O-O. Bezoe-
kers konden hun hoge positie op de

ranglijst niet waarmaken en moes-
ten genoegen nemen met een doel-
puntloos gelijkspel, alhoewel er
zich voor beide ploegen scorings-
kansen voordeden. Scheidsrechter
Krijn. Toesch. 150.
MIRANDA - KASPORA 3-1. In een
sportieve wedstrijd greep de thuis-
club de volle winst door het beter
benutten van de kansen. Jongen 1-0
Rust. Albertz 1-1 Jongen 2-1 Pau-
wels 3-1. Scheidsrechter Scheepens.
Toesch. 50.
GROENE STER - BEKKERVELD
4-0. Thuisclub oppermachtig maar
liet nog vele kansen onbenut Witte
1-0 Rust. Witte 2-0 Winkens 3-0 en
4-0. Scheidsrechter van Soest. Toe-
sch. 100.
VAESRADE - HEKSENBERG 3-4.
In de eerste helft profiteerden de
gasten van de kansen. Na rust een
veel agressiever Vaesrade. Berends
0-1 Willems 0-2 de Bruin 0-3 Rust.
Laven 1-3 de Bruin 1-4 Meens 2-4
Laven 3-4. Scheidsrechter Hof. Toe-
sch. 150.
KEV - ABDISSENBOSCH 1-1.
Spannende wedstrijd met een te-
rechte puntendeling. Elders 1-0
Rust. Meens 1-1. Scheidsrechter
Vermeer. Toesch. 150.
SVK - HOPEL 1-3. Na gelijkopgaan-
de eerste helft sterk aanvallend
SVK waarbij Hopel profiteerde van
de counter, van Hooft 0-1 Kersten
1-1 Huntjens 1-2. Rust. de Bock 1-3.
Scheidsrechter Sijben. Toesch. 150.

Geleens
benjamin

promoveert!
Van onze medewerker
JAN VAN DEN BERG

SANDERBOUT - SV KLUIS 1-1
(0-1). 1. Burgers 0-1; 84. Thijssen
1-1. Scheidsrechter Boesten.
Toeschouwers 400.

SITTARD - Na acht jaar vierde
klas promotie! SV Kluis, Geleens
voetbal-benjamin, gaat zich meten
met zijn oudere broers. En niet
zonder reden, want de Groen-Wit-
ten hebben op basis van een con-
stante prestatie de concurrentie in
4d royaal achter zich gelaten.
In een, vooral in de eerste helft, ste-vig duel bleek Sanderbout een
moeilijk te nemen laatste hindernis.
De snelle openingstreffer, een kop-
bal van Willy Burgers op voorzetvan Gerrie Franciscus, deed de ner-
vositeit van de gasten niet verdwij-
nen. Het missenvan kansen aan bei-
de kanten werd pas kort voor tijd
doorbroken, toen Henk Thijssen ge-
lijk maakte.
Het eerste gelukstelegram ontving
de nieuwe derde klasser van
plaatsgenoot en goede buur VV Ge-
leen, dat zelf nog volop in de strijd
is in 3a.

Eindsprint Walram
SCHUTTERSVELD - WALRAM

0-2
17. Smeets 0-1; 83. Smeets 0-2.
Toeschouwers 200. Scheidsrech-
ter GolTin.
BRUNSSUM - Walram is bezig
aan een imposante eindspurt. In
een tijdsbestek van een week
haalde de Valkenburgse forma-
tie maar liefst zes punten, waar-
door het de zeker lijkende de-
gradatie schijnt af te wenden.
Het boog door deze drie over-
winning-en op rij een achter-
stand van vijf punten op Has-
lou, om in een voorsprong van
een punt. Het theoretisch al ge-
degradeerde Schuttersveld

deed zijn sportieve plicht, zodat
het een gelijkopgaande wed-
strijd werd, waar beide ploegen
niet veel kansen konden creë-
ren. Daar Walram in Jan Smeets
een goed schutter had, won de
ploeg verdiend.

WW - HASLOU 5-4
10. Ummels 0-1; 15. Schreurs 0-2;
18. Kuppers 1-2; 27.Verhoeven
2-2; 42. Verhoeven 3-2; 55. Ver-
hoeven 4-2; 70. Verhoeven 5-2.
80. Peeters 5-3. 88. Haenen 5-4.
Toeschouwers 400. Scheidsrech-
ter Schaekens.
MAASTRICHT - Haslou is de
dupe geworden van de schot-

vaardigheid van WVV'er Frans
Verhoeven, die een 1-2-achter-
stand, wist om te buigen in een
5-2-voorsprong. In de laatste
tien minuten wist Haslouwelis-
waar terug te komen tot 5-4,
maar dat baatte, de ploeg niet
meer. Mede door het resultaat
van concurrent Walram, ver-
keert Haslou nu in een minder
benijdenswaardige positie.

SCG - EIJSDEN 1-1
5. Hogeveen 1-0. 50. Habets(straf-
schop) 1-1. Toeschouwers 400.
Scheidsrechter van de Willik.
GRONSVELD-De Maasland-
derby tussen SCG en Eijsden

was matig, wel sportief en met
een juisteuitslag.

LEONIDAS-RKBSV 0-0
Toeschouwers 200. Scheidsrech-
ter Haafmans.
MAASTRICHT - In een even-
wichtige wedstrijd was Leoni-
das meer in de aanval, maar
RKBSV gevaarlijk in de coun-
ters. Beide ploegen kwamen
niet tot scoren.

FCV - VOLHARDING 3-2
35. De Regt 1-0; 42. H. Billekens
2-0; 65. Van der Wiel 2-1; 80. M.
Billekehs strafschop) 3-1; 88. Van
Eist 3-2. Toeschouwers 500.
Scheidsrechter Ekers.

BORN - EINDSE BOYS 1-1
16. Bottmer 1-0; 48. Briels 1-1

BREVENDIA - MINOR 2-1
8. De Roos 0-1; 28. Snijders 1-1;
61. Van Daal 2-1. Toeschouwers
400. Scheidsrechter J. Dijk.

PSV'3S - VERITAS 0-3
7. Siebers 0-1: 40. Siebers 0-2; 42
Siebers 0-3. Toeschouwers 250
Scheidsrechter T. Nijssen.

OBBICHT - SVM 1-1
42. Conjour 1-0; 43. Nijssen 1-1.
Toeschouwers 200. Scheidsrech-
ter M. Geersen.

Eerste klasse F in vogelvlucht
Heer: boeiend

HEER-MEGACLES: 1-1 (0-1). 4. 0-1 B
Steijnen; 75. 1-1 R. Paulissen. Scheids
rechter: Houben. Toeschouwers: 400.

HEER - Zonder veel hoogtepunten
werd de wedstrijd Heer-Megacles
toch een bijzondere boeiende par-
tij voetbal. Geen moment was er
sprake van degradatievoetbal en
beide teams kenden maar een ver-
langen: de kortste weg naar het
vijandelijke doel.

Megacles was technisch iets beter
en speelde ook meer gediscipli-
neerd waarbij de linies goed op el-
kaar aansloten. Het kende zijn

sterkste mensen in voorstopper
Wim Vaessen en keeper Jan Heijker
terwijl Henk Slaats een geweldige
schakel op het middenveld was. Bij
Heer was er meer sprake van werk-
voetbal. Al in de vijfde minuut keek
Heer tegen een achterstand aan
door een grove technische fout in de
verdediging. Megacles- aanvaller
Aipassa zag o.a. Bert Steinen vrij
staan en zijn voorzet werd achter de
verwoed uitvallende Heer-keeper
Chrit Martens gedeponeerd. Het
duurde tot de 75-ste minuut eer de
Heer-aanhang kon juichen. Ronnie
Paulissen maakte aan de zijlijn de
bal vrij en vanaf 40 meter loeierde
hh' met zijn linkerbeen de bal in de
rechterbovenhoek.

Panne voor
Parmingen

PANNINGEN-SVN 0-1 (0-0). 64.Roe-
leveld 0-1. ScheidsrechtenKlinkers.
Toeschouwers:3oo.

PANNINGEN - Parmingen dat
reeds zo goed als zeker gedegra-
deerd is kan niet meer winnen. In
de wedstrijd tegen SVN deed de
ploeg al het mogelijke, maar deze
keer zat het houtwerk in de weg.
Bij een van de gastenaanvallen na
de thee kon Roeliveld een voorzet
van rechts intikken. Dit bleek de
beslissende tieffer.

Broederlijk
ROERMOND-BLERICK 0-0. Scheids-
rechtenVan Bree. Toeschouwers:3so.

ROERMOND - In een matige wed-

strijd hebben Roermond en Blerick
de punten broederlijk gedeeld.
Voor de thee was er van krachtsver-
schil geen sprake. Na de hervatting
drong Roermond fel aan, maar de
afwerking was onvoldoende.

Heilust mist inspiratie
Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

WAUBACHSE BOYS - HEI-
LUST 1-1(1-0). 6. Groothedde 1-0;
70. Lurken 1-1. Toeschouwers
150. Scheidsrechter Geelen.

ÜBACH OVER WORMS - De weg
van Heilust naar het kampioen-
schap, is waarlijk niet met rozen
geplaveid. Vooral in de eerste helft
speelde het favoriete Heilust, dat
moest winnen, erg ongeinspireerd,
terwijl de Boys juist wel een bij-
zonder fanatiek spelletjeop de mat
deponeerden. De machteloosheid
van Heilust kenmerkte zich na-
drukkelijk, toen Budie, na een uur,
zijn zwakke strafschop door Boys-
doelmanKreutz gepareerd zag, dit
tot wanhoop van een foeterende
trainer Jo Vrösch.

De thuisclub ging onstuimig van
start. Al na zes minuten was Groot-
hedde ter plekke om resoluut een
zware misser in de Heilust-defensie
af te straffen: 1-0. Heilust wilde nu
wel anders, maar toonde te weinig
stootkracht. Drie Heilust-aanvallers
op een rij misten een droomkans.

Na de thee had Heilust het masker
eindelijk afgezet. Er werd nu grim-
miger en met meer inzet gespeeld,
en de gelijkmaker scheen een feit te
worden, toen na een ongelukkige
handsbal van Ducheteau de bal op
de stip ging. Kreutz zette het zaakje
voor zijn ploeg weer even recht,
door de strafschop te st oppen.
Toch kregen de gasten halverwege
de tweede helft loon naar werken,
toen Kreutz mistaste en Lurken de
bal. praktisch vanaf de doellijn
slechts hoefde in te tikken: 1-1.

" Heilust blijft in de race: Lurken scoort 1-1
Foto: THEO GIJ ZEN

RKVVL haakt af
van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

Geleen - RKVVL 1-0 (1-0). 30. To-
kaya 1-0. Toeschouwers 800.
Scheidsrechter Poels.

GELEEN - „Wat een wedstrijd. Dit
was echt reclame voor het ama-
teurvoetbal." Deze en nog andere
uitspraken waren te beluisteren na
afloop van het topduel tussen Ge-
leen en RKVVL. Een wedstrijd,
waarin gezien de grote belangen
voor beide teams, alles geboden
werd, wat de toeschouwers kan
boeien. Dit was ook mede de ver-
dienste van de gasten, die zich de

gehele wedstrijd aanvallend zou-
den instellen.

RKVVL creëerde al direct enkele
scoringsmogelijkheden. maar redde
het uiteindelijk niet. ..Door deze ne-
derlaag zijn we 75 procent van onze
kansen kwijt," zou trainer Bertie
Willems later opmerken. Ook Ge-
leen lietzich niet onbetuigd. Met de
beste mogelijkheid voor Gene Jans-
sen, maar de lat zou (voorlopig) red-
ding brengen. Dat gebeurde niet in
de 30ste minuut, toen uit een vrije
trap van Peter Engelen, de gevaar-
lijke Jeffry Tokaya, de bal achter
Pascal Thewissen wist te werken.
De gastendoelman zou in de twee-
de helft vaker handelend moeten
optreden bij counters van de thuis-
ploeg van o.a. Solberg, Rijkers en
Janssen. Geleen kreeg het in het
tweede bedrijf moeilijk door de
steeds aanvallende impulsen van
de Maastrichtenaren. Maar deels
door gehaastheid, deels door goed
keeperswerk van Rob Kemkens
gingen deze mogelijkheden voor de
gasten verloren.

tweede klassers
Toeschouwers 300. Scheidsrech-
ter F. Lucassen. *

Gelijkwaardig
MEERSSEN-ALMANIA 1-KO-ll
9.Spijkerso-l; 68. Pieters 1-1. Scheids
rechter:Teeuwen. Toeschouwers:2so.

MEERSSEN - Dat Meerssen en Al-
mania niet veel voor elkaar onder-
doen blijkt niet alleen uit de stand
op de ranglijst. In een wedstrijd
tussen 2 gelijkwaardige ploegen
prijkte na afloop een I—l stand op
het scorebord. Almania kwam al
vrij snel aan de leiding door een
doelpunt van Dré Spijkers, maar
na de rust bracht voorstopper Jos
Pieters de ploegen weer op gelijke
hoogte.

Geen goede
stap

MAASBRACHT-TIGLIEJA 0-0.
Scheidsrechter: Daemen. Toeschou-
wers: 150.

MAASBRACHT - Voor een handje-
vol toeschouwers heeft Maasbracht
nagelaten om in de strijd tegen de-
gradatie een goede stap te zetten. In
een overigens slechte wedstrijd
kreeg de thuisclub de nodige kan-
sen om de 2 punten in eigen huis te
houden, maar het slechte afwerken
van de voorwaartsen stond een zege
in de weg.

STORMVOGELS '28 - VENLO-
SE BOYS 1-5

Eigen goal 0-1; Theunissen 1-1;
Noldus 1-2; Van Erp 1-3; Van
Kraay 1-4; Van Kraay 1-5. Toe-
schouwers 150. Scheidsrechter
R. Clerkx.

SWEIJKH. BOYS - MXC 0-0
Toeschouwers 200. Scheidsrech
ter Janssen.
SWEIJKHUIZEN - De thuisclub
behaalde door een geweldigein-
zet een verdiend puntje, maar is
echter nog lang niet veilig.

GP voor
Swinkels
LOPIK - Eric Swinkels uit
Best is winnaar geworden van
de Grand Prix van Lopik, een
vierdaagse internationale
wedstrijd voor kleiduiven-
schutters op het onderdeel
skeet. Swinkels verhief zich
boven alle klassementen met
een score van 199 op 200.
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Ex-wereldkampioen Keke Rosberg zorgde voor spektakel

René Arnoux: „Zege
kon niet uitblijven”

ZOLDER - „Al sla je me dood, ik
weet niet wat er allemaal is ge-
beurd". Frank Williams, teamchef
van de Williams-Honda équipe,
liet de 'fratsen' van ex-wereldkam-
pioen Keke Rosberg nog eens door
zijn hoofd gaan. „Wat ik zeker weet
is het feit datKeke een halve ronde
voor de finish zonder brandstof
stond, maar wat tussen zijn ver-
knalde start en zijn vroegtijdige
parkeren is gebeurd, dat zal er van
de week wel uitkomen, als we de
zaken op eenrijtje gaan zetten". De
Finse ex-wereldkampioen zorgde
er in elk geval voor dat de 70.000
rond het circuit van Terlamen aan
hun trekken kwamen.

De spanning gisteren moest uit de
tweede lijn komen. Derek Warwick
en vooral Michèle Alboreto bleken
dermate machtig, dat er van een
strijd om de eerste twee plaatsen
nauwelijks iets terecht kon komen.
Des te interessanter werd het stui-
vertje wisselen om deoverige plaat-
sen die recht geven op WK-punten.

Rosberg en Arnoux manifesteerden
zich als de fanatiekste 'kruimelve-
gers. De vliegende Fin verknalde
de start helemaal en moest geduren-
de de eerste vijftien ronden door het
veld mindere goden worstelen. Op
het lange rechte einde draaide Ros-
berd de turbokraan vol open en kon
zodoende met een surplus aan paar-
dekrachten het verloren terrein ge-
deeltelijk goed maken. Hij geraakte
zelfs tot op de tweede plaats, maar

een matige bandenwissel wierp de
noorderling weer terug naar de zes-
de plaats.

Turbokraan
Tegen de tijd dat de ex-wereld-
kampioen zich weer had opge-
werkt naar de derde stek had hij
echter dusdanig vaak van de
brandstofverslinderide greep naar
de turbokraan gebruik gemaakt,
dat hij in de laatste ronde zonder
druppel benzine kwam te staan.

René Arnoux profiteerde. De kleine
Fransman, die de gehelerace aan de
stok had met de Good-Year banden,
pendelde regelmatig tussen de acht-
ste en de derde plaats op en neer.

„Ik kreeg al vrij vroeg problemen
met mijn banden", verwoordde Ar-
noux zijn ervaringen. „Daarom
moest ik te vlug de geplande stop
maken. Dat weer had tot gevolg dat
de tweede set banden te lang mee-
moest. Tegen het einde van de wed-
strijd had ik amper nog grip. Ik
durfde in de bochten niet meer vol-
uit te gaan. Desondanks ben ik te-
vreden met die derde plaats. Meer
zat er voor mij vandaag niet in".

Tevreden
Een tevredenheid die in de hele
Ferrari-stal bespeurbaar was, gis-
ternamiddag. Het eerste succes na
twee compleet mislukte GP-optre-

dens in Brazilië en Zuid-Afrika.
„Zenuwachtig zijn we niet ge-
weest", vervolgde Arnoux.

„Alhoewel dit succes nodig was. Bij
Ferrari kunnen overwinningen niet
uitblijven. Alles wordt er dusdanig
groot aangepakt, zo professioneel,
dat een GP-zege als dezevan Michè-
le eigenlijk een logisch gevolg is.
Het team is compleet; niets wordt
aan het toeval overgelaten. Als cou-
reur, die dagelijks in die ambiance
werkt, voel jegewoon dat na de mis-
sers in die voorgaande GP's het tij
zou keren. Michèle en ik hebben
daar geen moment aan getwijfeld.
Mogelijk dat de sponsors zich zor-
gen maakten, ons is daarvan niets
gebleken".

Dat de Grote Prijs van pelgië een
slijtageslag zou worden werd tij-
dens de trainingen al duidelijk.
Het enorme aantal pk's dat op het
asfalt van het typische remcircuit
werd gebracht zou banden vreten.
Arnoux had er zijn nare ervarin-
gen mee. Meer nog klaagde de als
vijfde geëindigde Elio de Angelis
in dat opzicht. De Lotus-Renault-
coureur: „Dit was de zwaarste race
uit heel mijn carrière. Dan weer
had ik wel grip, dan weer niet. Het
was soms alsof ik op een dunne
oliefilm reed. Alleen het op de weg
houden van de wagen was een uit-
daging", aldus De Angelis, die tot
slot bij zichzelf terade ging en zich
afvroeg of hij niet al te oud is voor
het coureursvak.

"De Italiaanse winnaar (midden) en Derek Warwick (links en
naast) werden na afloop door de pers onder vuur genomen.

Michèle Alboreto met een ode aan Villeneuve

De wraak van Ferrari
ZOLDER - De memorial van
de in '82 op het circuit in Zol-
der overleden Ferrari-cou-
reur Gilles Villeneuve, kreeg
gisteren tijdens diezelfde Bel-
gische Grand Prix gestalte. In
de bloedrode Ferrari met
startnummer 27 - dat aan Vil-
leneuve toebehoorde - liet Mi-,
chèle Alboreto er geen twijfel
over bestaan, wie de eerste
Grote Prijs op het circuit Ter-
laemen sedert de dood van de
Canadees toekwam. Vanuit
pole-position gaf de 27-jarige
Italiaan een knap staaltje van
opportunisme weg, door geen
moment de leiding af te staan
en de concurrentie op meer
dan veertig seconden te rij-
den. De derde plaats van de
andere Ferrari-piloot René
Arnoux en maakte de vreug-
dedans van de duizenden 'ti-
fosi' compleet.

Het draaiboek, geschreven voor de
jubileum-Grand Prix (de tiende) in
Zolder verdient een Oscar. Span-
ning tot in de laatste ronde, schitte-
rende duels om de ereplaatsen, de
opleving van de kansloos geachte
Ford Cosworth-motor in de Tyrell
en bovenal een Grand Prix zonder
ongevallen, waarvoor de organsatie
na de misère in het verleden een
groot kruisteken sloeg. Zolder anno
'84 was een race die de pakweg
70.000 bezoekers ruim anderhalf
uur adembenemend schouwspel
bood.

De trainingen hadden reeds aange-
kondigd dat er storm op til was. De
in Brazilië en Kyalami superieure
McLaren's, met Niki Lauda en
Alain Prost, kwamen er op het zeer
zware remcircuit niet aan te pas.
Wereldkampioen Nelson Piquet
had alle moeite zich bij de eerste
tien te kwalificeren en kon even-

" Het trio dat in Zolder de bloemen opstreek kende eenflitsende start. Alboreto (27), Warwick (halfver scholen) en Arnoux (28)
sloegen al meteen een gat.

Grote Prijs van België

Tekst:
huub paulissen

fred sochacki

Foto 's:
mattie van wijnbergen

eens geen potten breken tijdens de
happening. Met de eerste twee
startplaatsen stuurden de Ferra-
ri's een eerste waarschuwing uit,
terwijl Keke Rosberg en Derek
Warwick op het vinketouw lagen.

De start op het vrij smalle rechte
stuk had de circuitdirectie hoofd-
brekens bezorgd. Alles verliep ech-
ter gladjes, omdat het stilvallen van
Rosberg zonder gevolgen bleef. Het

' kwartet Alboreto, Arnoux, Warwick
1 en de tot zijn uitvallen verrassende
Winkelhock, sloeg al snel een flink
gat. Piquet en Rosberg echter wei-
gerden zich bij deze samenstelling
van de kopgroep neer te leggen en
gaven vanuit de achterhoede flink
tegengas.

Aanslag
Het bochtige circuit en de talrijke
oneffenheden op het wegdek bete-
kenden een zware aanslag op de
conditie van de coureurs (velen
spraken over hun ..zwaarste race",
red.), maar meer nog op de banden.
Arnoux werd als eerste geconfron-
teerd met de slijtageslag op het
'zwarte goud' in de formule I en
viel ver terug. Met het verdwijnen
van de kleine Fransman uit hun
spiegels, kwamen Alboreto en
Warwick in een fauteuil te zitten
op weg naar respectievelijk de eer-
ste en tweede plaats, voor beiden
het beste resultaat uit hun carriè-
re.

Een dolgelukkige Michèle Alboreto
over zijn eerste Grand Prix-zege:
„De auto liep als een gemoderni-
seerd klokje. De Good-year banden
waren perfect en dat is op deze zwa-
re omloop héél veel waard. Dat
bleek wel, toen ik vlak voor de ge-
plande bandenwissel in de bocht
aan het eind van het rechte stuk van
de baan vloog, omdat de 'schoenen'
van mijn Ferrari volledig op waren".
Derek Warwick was zeker zo in zn
sas met zijn klassering. Na afloop
liet de Engelsman gemoedelijk on-
deruitgezakt weten, reeds te dro-
men van. een 'prachtige serie.

„Derde in Kyalami, tweede in Zol-
der; de volgende Grand Prix in
Imola maak ik deze reeks com-
pleet. Mijn vrouw heeft mij trou-
wens ook verzocht het beste voor
Imola te bewaren, omdat zij dan
ook aanwezig is. Het is echt niet
om haar wens te vervullen dat ik
vandaag niet heb gewonnen. Ik
moet gewoon mijn meerdere er-
kennen in de Ferrari. Op het rechte

stuk,bij het uitkomen van de boch-
ten; ik merkte overal dat de Ferra-
ri sneller was. Daarom heb ik mij
op het laatst beperkt tot het conso-
lideren van mijn positie", lachte
Warwick, die versteld stond van
het feit dat hij nog twintig (van de
220) liter benzine in zijn gulzige
Renault overhad.

Uitvallers
Opvallend was het grote aantal uit-
vallers in de eerste 20van 71 ronden.
Prost, Patrese, Mansell, Lafitte,
Cheever, Lafitte, Hesnault, Cecotto,
Ghinzani en de Belgische hoop
Thierry Boutsen; zij allen moesten
in het gras bijten. Het wisselen van
de posities achter de beiden koplo-
pers was daardoor troef. Na onge-
veer tweederde van de strijd be-
vochten Piquet, De Angelis, Ros-
berg, Arnoux en de jonge Duitser
Stefan Bellof elkaar op het scherpst
van de snede om de resterende WK-
punten.

De afvalrace, waardoor de meute
precies werd gehalveerd, werd ook
Nelson Piquet noodlottig. Voor de
derde keer dit seizoen blies hijzijn
BMW-turbo op. Voor Stefan Bellof,
die voordurend spannende duels
uitvocht met de met veel meer pk's
uitgeruste turbo's (Elio de Angelis
kreeg er de kriebels van, red.), was
dit uitvallen een godsgeschenk bij
heldere hemel. Hij behaalde met
een zesde positie zijn allereerste
WK-punt. De jubelstemming bij
Ken Tyrell stak echter somber af
bij het hosanna waarmee de Ferra-
ri's het stuk historie ontvingen,
dat Michèle Alboreto schreef. Voor
het eerst sedert twintig jaar name-
lijk (Lorenzo Bandini in 1964) werd
een winnende Ferrari bestuurd
door ... een Italiaan.

Belgen sterk
PAYERNE - Belgische crossers
hebben de wedstrijd om de Grote
Prijs van Zwitserland voor 500cc-
motoren op het circuit in Payerne
beheerst. Andre Malherbe won de
eerste manche, Georges Jobé de
tweede. De NederlanderBenny Wü-
ken eindigde in de tweede omloop
als negende.

Hoes in
de fout

HELLENDOORN - De equipe An-
dervang/Schoonenwolf (Zwe/Ned)
heeft met een Ford Escort de rally
van Hellendoorn gewonnen.De De-
nen Kristiansen Pedersen legden
in een Opel Manta beslag op de
tweede plaats.De beste Nederland-
se equipe was Guliker/Van de
Brink, zij werden in een Porsche-
vierde plaats.

Voor de tweede maal werd een equi-
pe van het Hollandteam met pech
achtervolgd. Nadat eerder in de Tul-
penrally Jan van de Marel met zijn
Opel Manta van de weg raakte, was
het nu de beurt aan Johnny Hoes
om zijn wagen in de greppel te par-
keren. In de zesde proef nam Hoes
'n bocht iets te snel, waardoor de
wagen langszij in de greppel terecht
kwam. Hoes die op het moment van
het ongeval in zesde positie lag,
werd met klachten aan zijn ribben
in het ziekenhuis ter observatie
overgebracht. Na onderzoek bleek
dat hij er alleen maar enkele pijnlij-
ke ribben had aan overgehouden.
Co-equipier Theo Badenberg man-
keerde niets.

Johnny Hoes: „De ribben doen nog
wel pijn. Mijn gezicht is blauw.
Wat er precies gebeurd is weet ik
niet meer. Ik ben zelfs enkele mi-
nuten buiten kennis geweest. Toen
ik mij alles goedrealiseerde was ik
in Deventer in het ziekenhuis. Wel
herinner ik mij nog dat ik op het
laatste moment het stuur omgooi-
de om nog meer averij aan de wa-
gen te voorkomen. Daarna werd al-
les zwart".

Voor het duo en titelverdediger
Henk Vossen/Piet Theunissen
kwam vrij snel een einde aan hun
rallyavontuur. Op weg naar proef
acht was de compressie op de vierde
cylinder zoek. Dit betekende het
einde.
Enig Limburgs succes was er toch.
Jan Bak, met de Swalmenaar Twan
Wuts, werden met hun Porsche 911
CS. zesde.
Stand Nationaalkampioenschap: 1.Guliker
(Ned) 276 punten 2. Andervang (Zwe) 225 3.
Van der Marel (Ned) 2134. Hoes (Ned) 2085.
Maaskant (Ned) 207.

Vliegreis legt
basis voor zege

ZOLDER - Ferrari heeft de over-
winning in de Grand Prix van Zol-
der waarschijnlijk gelegd in de
nacht van vrijdag op zaterdag. In
deeerste officiële training, vrijdag-
middag, stelde de Italiaanse stal
danig teleur. De oorzaak van de
matige tijden was terug te voeren
op de verkeerde bandenkeuze en
een slechte injectie, 's Nachts liet
Ferrari de - zo bleek later - juiste
banden en injectie alsnog per
vliegtuig overkomen uit Italië.

STOFCROSS IN MAASTRICHT

Scheres neemt afstand
Van onze medewerker

MAASTRICHT - Ben Scheres
blijft ongenaakbaar in de
125cc klasse senioren. In
Maastricht, nadat hij een
week eerder zijn leidersposi-
tie om het Westeuropese kam-
pioenschap verstevigde, nam
hij na de twee mancheover-
winingen afstand van zijn
concurrentie in het nationale
kampioenschap. De gok van
de titelhouder op twee titels
gaat nog altijd op.

Na de overwinning in de eerste
manche, nadat hij een fel duel met
Bert van Doorn (Weert) had uitge-

vochten stelde hij: „Het meest trekt
mij toch de nationaletitel. Kan ik de
Europese meepikken dan is dat
meegenomen".

De concurentie kreeg geen enkele
kans. In de eerste manche een kop-
startpositie die hij handhaafde, on-
danks dat Bert van Doorn anders
wilde.

Scheres: „Door mijn snelle start
heb ik kunnen winnen. Bert is rap
en kwam op dit bikkelharde en
stoffige circuit goed weg, dit in te-
genstelling met mij".

In de tweede manche moest Van
Doorn, nadat Scheres in de zesde
ronde de leiding nam, de stofarena
verlaten. Bij een val raakte zijn
duim geblesseerd en kon het toen
wel vergeten. De overige coureurs
kwamen in deze tweede serie van
twintig minuten en een ronde niet
in het stuk voor. De beste man in de
125cc klasse, Scheres, won ver-
diend.

UITSLAGEN: le manche 125cc
sen.; 1. Scheres, St. Joost.; 2. Van
Doorn, Weert; 3.Scholten, Angeren.
Tweede manche: 1. Scheres; 2.
Janssen, Neerkant; 3. De Bruijn,
Overloon.
Stand nat. kamp.: 1. Ben Scheres,
223 pnt; 2.Peter Janssen, 178 pnt; 5.

Bert van Doorn, 133 pnt.
250cc prom. 1. Korsten, Beesel.
125cc prom. 1. Smans, Breda. "500cc prom. 1. Stal, Roermond
2.Janssen, Stem; 3. Cabo Meerssen.

'Turbo Jantje
wint Zolder

ZOLDER - Jan Lammers heeft gij
teren in Zolder op imponerend
wijze aangetoond, waarom hij r<
gerend Europees kampioen in d
Renault 5 turbo-klasse is. Na cc
flitsende start, waardoor hij ove
een strook grasbaan opschoof va
de vijfde naar de derde stek, kroo
Lammers al snel achterop de buil
per van leider Joel Gouhier. D
Fransman moest na een hevig gt
vecht in de dertiende (van twintigt
ronden capituleren voor de klein
man uit Zandvoort.

„Het ging erg goed. Ik heb geen mJ
ment problemen gehad met de tul
bo. Die vijfde startplaats was niel
geweldig, maar in de race ging hfij
van een leien dakje", reageerde di
LD-columrjist voldaan na afloop]
Na een matige vijfde plaats in dj
eerste race in Hockenhéim, staal
JanLammers op een tweede positil
in de EK-tussenstand.

Was de zege voor Lammers, dj
showbij de Renault 5 turbo's werd
gestolen door een andere Neder
lander: Michaël Bleekemolen. Hi
miste de start volledig door een de
fect aan de koppeling en vertrol
als allerlaatste van de 41 deelne
mers. Na een schitterende inhaal
race, waarbij hij zelfs een keer ui'
de Sterrenwachtbocht vloog, paf
keerde Bleekemolen zijn 'bakkie1
op een zesde (!) plaats.
Uitslag Renault 5 turbo: 1. Lammers. 85.24Jkm in 37.31,745.; 2. Gouhier (Fra) op 1.411
sec; 3. Schütz (Dvi) op 21.851 sec; 4. Sigal
(Ita) op 23.401 sec; 4. Cochin (Fra) op 24.941
sec; 6. Bleekemolen op 47.950 en 25e Aim«l
Post op 1 ronde.

Geen GP België en
Nederland in '85?

ZOLDER - In 1985 worden vrijwe
zeker drie nieuwe Grand Prix opge
nomen in het circuit van deformuli
I. De FOCA (het overkoepelend*
constructeursorgaan) is rond me
de Grote Prijzen van Australië, Ja
pan en Hongarije. FOCA-boss Ber
nie Ecciestone liet afgelopei
weekeinde in Zolder weten da
daardoor enkele races, die dit jaa
op het programma staan moetei
afvallen. Ecciestone liet doorsijpe
len dat met name de GP van Neder
land (Zandvoort) en België (Zolder
het gevaar lopen van de kalende
te worden geschrapt. Zolder maak
te in de voorbije dagen in ieder ge
val geen beste beurt bij de 'domp
teur' van het formule I circus. Ec
clestone lag met de organisatie da
nig overhoop over de reclamerech
ten. Uit protest liet hij een aanta
borden langs de baan afplakken ei
gaf opdracht enkel een handjevo
speciaal genodigden toe te latei
tot de paddock boven de pits.

Broers
Maessen

zesde
ETTEN-LEUR - Door een dubbele
overwinning zondag bij zijspan-
crosses in Etten-Leur, heeft Rein
van Gastel de leiding om het Ne-
derlands kampioenschap overge-
nomen van Ton van Heugten. Van
Gastel met bakkenist Erik Hurk-
mans waren op het cicuit De Wa-
tertoren vooral in de eerste man-
che te sterk voor de andere deelne-
mers. In de tweede manche lever-
deVan Gastel een hard gevecht
met Ton van Heugten en Benny
Janssen voor hij als winnaar over
de finish kwam. Jack en Ton Maes-
sen (Ysselsteyn) werden 6e.
Stand Nederlands kampioenschap:
1. Van Gastel 150 punten, 2. Van
Heugten 147, 3. Mari Bens 136, 5.
Maessen 118.
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De 125 ce-crossers in
de stofarena van

Maastricht.
Foto: HARRY BEUGELS
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